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Tack till… 

Det enda som vi kan vara säkra på är att ingenting blir som vi har tänkt 
oss eller planerat för. Detta har inte varit en enkel resa men pappa lärde 
mig att avsluta sakerna jag påbörjat. Nu är jag klar (eller typ i alla fall)! 
Jag skulle därför vilja tacka ett antal personer som hjälpt mig att 
komma hit. 
 
Först vill jag tacka Per Skålén. Vi möttes första gången på något strate-
gigruppsmöte för universitetet. Jag minns också hur du kom fram till 
mig på akademisk högtid för att berömma talet som jag höll som stu-
dentkårens ordförande. Sedan har du gett av dig själv, först som hand-
ledare för min magisteruppsats och sedan som min huvudhandledare. 
Tack! Tack för att du har utmanat mig och hjälp mig utvecklas. Jag 
kommer alltid vara tacksam för det jag lärt mig vid din sida. 
 
Johan Quist och Martin Fransson, tack! Relevansen i era forsknings-
projekt gör det roligt att gå till jobbet. Ni är bra på att både stötta och 
pusha. Tack Martin! Ditt praktiknära sätt att handleda påminner om 
att det faktiskt finns en värld utanför det gula teglet. Tack Johan! Mest 
för att du lyssnar och förstår (och låt oss snart gå på trav igen). 
 
Jag skulle vilja tacka Markus Fellesson och Maria Røhnebæk för kom-
mentarer på mitt manus. Markus, du gav mig en totalsågning av mitt 
SDL-ramverk, vilket jag behövde för att kunna skriva en text som in-
tresserar mig. Maria, tack för kommentarer på slutseminariet som pep-
pade mig att slutföra och gav mig inspirationen till att avsluta avhand-
lingen på det sättet jag gjorde. 
 
Tack Carolina Carmen! Tack för att du alltid ställer upp, lyssnar och 
peppar oss doktorander. CTF hade inte varit en lika varm forsknings-
avdelning utan dig! Jag vill också tacka för att du har kommenterat de-
lar av min text. 
 
Sedan skulle jag också vilja tacka alla doktorandkollegor. Ni förstår! 
Tack Henrik för allt det vi delat under denna tid! Det enda jag hade 
önskat var att vi fått dela kontor en längre tid. Jenny och Johan, ni är 
fantastiska! Tack för allt roligt och alla gånger jag bara behövt snacka 



 
 
 

(och alla spex!). Tack också till Anna, Helena, Claes, Alexander, Kaisa, 
Sebastian, Jasse, Peter, Chaoren och alla ni andra! 
 
Jag skulle också vilja tacka alla på CFT för en trevlig tid som doktorand 
med härliga samtal i fikasoffa. Speciellt tack till Britt-Marie som alltid 
har en hjälpande hand när problemen är framme. 
 
Tack till alla mina vänner! Tack Line för stöd, guidning och peppning 
(men kanske framför allt trevliga drinkkvällar). Tack Johan och Anna 
för att ni får mig att känna mig som en del av er familj. Tack Therese 
för att du alltid finns där och tack Jenny för alla samtal långt in på små-
timmarna. Tack också till Karl för att du är den du är. Alltid hjälpsam 
när jag har behövt en dator eller en korrläsare. 
 
Mamma det har varit skönt att komma hem och bara få vara. Tack för 
att du alltid ställer upp! Det har du och pappa gjort så länge jag kan 
minnas. Nästa bok kommer att tillägnas dig. Syrran, Fredrik och grab-
barna för att ni också alltid finns där och får mig att tänka på annat. 
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Prolog 

Det var en grå januaridag i början av 2015. En sådan dag när duggreg-
net hängde i luften och snön sedan länge var grå. Mörkret hade lagt sig 
och jag försökte forcera snömodden på parkeringsplatsen utanför gym-
met för att ta mig hem efter ett utmattande crossfit-pass när min tele-
fon ringde. Det var pappa. Men något var fel. Jag kunde höra att han 
inte lät som vanligt när han frågade hur det var med mig. Jag svarade 
med någon standardfras om att det var bra men att det också var 
mycket på jobbet. Sedan kom det. Ögonblicket som likt en tatuering 
har etsat sig fast i min hjärna. Permanent. Jag hade precis kommit till 
korsningen vid Willys när han sa orden.  

JAG HAR CANCER. JAG VAR HOS LÄKAREN I DAG OCH HAN SA ATT 
JAG HAR LUNGSÄCKSCANCER. DET ÄR INTE SÅ VANLIGT … 

Han hade hostat under hela hösten och när julskinkan skulle griljeras 
var han tvungen att gå ut, för att han inte klarade av att vistas i köket 
med allt stekos. Vi trodde alla att det var en lång förkylning och att hans 
reumatism hade förvärrats. När jag gick där i snömodden förbi Willys, 
in mot stan, visste jag inte hur jag skulle hantera detta. Jag ställde nå-
gon fråga. Han berättade. När han sedan sa att behandlingen skulle 
börja på torsdag kunde jag känna den första tåren rinna längs min kind. 
Sedan kom nästa. Och nästa. Jag kunde inte hjälpa känslorna som föll 
över mig, men jag insåg snabbt att från den dagen förändrades våra liv. 
För pappa förändrades livet från en pendlande och idogt arbetande 
kvalitetstekniker till sjukskriven med en ovanlig cancerdiagnos. Men 
snart insåg vi att sjukskrivning bara innebär en annan typ av arbete. 
Pappa skulle träffa läkare, åka till behandlingar och skapa rutiner för 
hur den känsliga tiden efter cellgiftsbehandlingen skulle hanteras. Han 
skulle hämta ut mediciner, sortera pillerlådor, berätta om sjukdomen 
för nära och kära samt läsa på om olika behandlingar. Därutöver 
krävde Försäkringskassan att han skulle utföra olika typer av arbete. 
Förutom pappersarbetet som måste göras för att ansöka om sjukpen-
ning så fick han kontrollera att läkarintyg hade inkommit, läsa på om 
sjukpenningen och dess regelverk samt samtala med handläggare. Till 
sin hjälp hade han dock mamma. Vid sidan av sitt arbete stöttade 
mamma pappa genom att hjälpa honom med arbetsuppgifterna och att 
komma in i rollen som arbetande sjukskriven. Det är detta arbete som 
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pappa och alla andra sjukskrivna i Sverige utför som jag skrivit denna 
avhandling om.  
 
Men denna avhandling handlar inte bara om min pappa och andra 
sjukskrivna. Den handlar också om Gunilla (61 år), Oscar (28 år), 
Asifur (37 år), Ida (32 år) och Lena (53 år)1, som alla vaknar på morgo-
nen och går till jobbet på en av Sveriges största myndigheter, nämligen 
Försäkringskassan. Där ska de gå på möten med sjukskrivna och lä-
kare, svara på mail, hantera uppgifter som kommer från arbetsgivare, 
boka in möten med medborgare, tolkar, arbetsgivare, psykologer och 
kanske arbetsförmedlare, gå på interna Lean- och teammöten, läsa nya 
riktlinjer, trösta en medborgare som har fått ett negativt besked och 
mycket mer. Vid sidan av arbetet vid Försäkringskassan så ska Gunilla 
passa sitt ettåriga barnbarn, Ida ska packa flyttlådor eftersom hon och 
hennes pojkvän nyligen separerat och Asifur ska hinna förbi Coop in-
nan det yngsta barnet ska hämtas på förskolan. Det är dessa som vi 
kallar handläggare och som administrerar sjukförsäkringen. Likt alla 
medborgare som söker sjukförsäkring så är dessa handläggare indivi-
der som har bra och dåliga dagar, olika preferenser, skilda politiska 
åsikter samt ett unikt temperament. De är också satta på ett statligt 
uppdrag att likvärdigt administrera sjukförsäkringen så att folk känner 
sig trygga den dag de blir sjuka.  
 
Jag tror att det i mötet mellan sjukskrivna medborgare och handläg-
gare vid Försäkringskassan händer spännande samt intressanta saker. 
Medborgaren är sjuk men också satt att arbeta och handläggaren ska 
dag efter dag fatta rättssäkra samt objektivt korrekta beslut om unika 
situationer för att på så sätt ge förtroende för vårt välfärdssamhälle. 
Det är kring dessa individer och deras möte som denna avhandling 
kommer att centreras. 
 
 
 
  

                                                
 
1Alla namn är fiktiva. 
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1. Inledning 

Denna avhandling handlar om det arbete som sjukskrivna tilldelas i 
mötet med handläggare. Sjukförsäkringen som är en central del av den 
svenska välfärden är en intressant skådeplats att studera mötet mellan 
medborgare och handläggare eftersom försäkringen består av en in-
byggd paradox, vilket kan ge upphov till nya teoretiska insikter. Varje 
år använder cirka 650 000 svenskar sjukförsäkringen och Försäkrings-
kassan betalar årligen ut 37 miljarder kronor i sjukpenning 
(Försäkringskassan, 2017). Detta gör sjukförsäkringen till ett av de 
stora statliga utgiftsområdena, vilket skapar politiska spänningar och 
debatt. Denna politiska laddning och det faktum att många medbor-
gare är beroende av försäkringen gör att det blir intressant att studera 
vad som händer när medborgare och handläggare möts. Under de sen-
aste decennierna har sjukförsäkringen, svenska myndigheter och med-
borgarens roll förändrats, vilket är grunden till den problematik som 
avhandlingen fokuserar på. Förändringarna beskrivs i denna inled-
ning. Övergripande har sjukskrivna medborgare, genom politiska be-
slut och en allmän global utveckling, kommit att transformerats till ak-
tiva individer, vilket gett dem nya arbetsbördor vid sidan av deras or-
dinarie arbete (Holmqvist, Maravelias & Skålén, 2013). Myndigheter 
som Försäkringskassan har under denna tidsperiod försökt utveckla 
sina byråkratiska arbetssätt för att bättre passa medborgares enskilda 
behov, genom vad som skulle kunna betecknas som medborgarorien-
tering. I denna situation där en ny sorts medborgare, som ska vara ak-
tiv, möter en ny sorts handläggare, som ska vara medborgarorienterad, 
uppstår problem och en paradox som genom att studeras i avhand-
lingen bidrar till nya teoretiska insikter. Dessa insikter ramas i avhand-
lingen in av de teoretiska begreppen arbetande medborgare och kund-
orienterad byråkrati som är avhandlingens centrala begrepp. 

1.1 En sjukförsäkring i förändring 
Sjukförsäkringen utgör tillsammans med pensionssystemet, föräldra-
försäkringen och a-kassan fundamenten i det svenska socialförsäk-
ringssystemet. När en person insjuknar eller blir oförmögen att arbeta 
ska sjukförsäkringen täcka hens inkomstbortfall. Detta allmänna 
skyddsnät som staten administrerar finansieras genom arbetsgivarav-
gifter. Medborgare ska kunna känna sig trygga i vetskapen om att när 
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de blir sjuka finns det en försäkring som ska täcka bortfallet av deras 
ordinarie inkomst. Från början syftade försäkringen till att skydda ar-
betaren i fabriken eller snickaren på bygget. Men med tiden har arbets-
livet kommit att förändras, vilket fått effekter för sjukförsäkringen. 
Förflyttningen från industrigolven till kontorslandskapen har innebu-
rit en förändrad försäkring som i dag hanterar en stor andel psykoso-
ciala sjukdomar (Försäkringskassan, 2015). Denna förändring har 
medfört en mer komplex utredning av ärendena. Bedömningen av psy-
kiska diagnoser och hur de påverkar medborgares arbetsförmåga inne-
håller fler parametrar att ta hänsyn till än exempelvis ett benbrott. Med 
en ökad komplexitet ökar även de subjektiva elementen som handläg-
garna ska hantera i bedömningen. Utmaningen för Försäkringskassan 
har varit att handläggare effektivt ska kunna hantera en sjukförsäkring 
där vissa medborgare har en tydlig diagnos som tillfälligt begränsar de-
ras arbetsförmåga, samtidigt som de rättssäkert ska pröva diffusa sym-
tom som på olika sätt påverkar individens förmåga att arbeta. När För-
säkringskassan endast ansvarade för utbetalningen av ersättning 
kunde hanteringen skötas effektivt genom byråkratiska rutiner. Sedan 
införandet av rehabiliteringskedjan2 för drygt 10 år sedan har dock 
handläggarnas kontakt med medborgare ökat till följd av att den sjuk-
skrivnas arbetsförmåga numera vid olika tidpunkter ska utvärderas 
(Försäkringskassan, 2018a). Detta har ställt nya krav på handläggarna 
att ha större interaktion med och bättre bemötande av medborgare ge-
nom utredningen. 

Bakgrunden till förändringarna i sjukförsäkringsadministrat-
ionen var att antalet sjukskrivna medborgare eskalerade under slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet. Den dåvarande regeringen fick 
kritik för att manipulera arbetslöshetsstatistiken genom att registrera 
medborgare som sjuka, samtidigt som Försäkringskassan kritiserades 
för att inte kunna administrera försäkringen likvärdigt över hela lan-
det. Men att sjukärenden är svårbedömda är inget nytt (även om 

                                                
 
2 Genom rehabiliteringskedjan prövar handläggare vid Försäkringskassan medborgares ar-
betsförmåga gentemot arbetsmarknaden. Prövning sker kontinuerligt under sjukskrivningen 
för att undvika att medborgare passiviseras och förbli sjukskrivna (Proposition, 2007/08). 
Initialt prövas om medborgaren har bristande arbetsförmåga inom ordinarie arbete. Därefter 
prövas arbetsförmågan vid dag 90, 180 och 365.  
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graden av komplexitet har ökat). Wennemo (2014) beskriver att debat-
ten om sjukförsäkring under lång tid har varit kantad av problemen 
med bedömningarnas subjektiva natur. Till skillnad från föräldraför-
säkringen, som baseras på om medborgaren har barn, eller pensionen, 
som är baserad på ålder, påverkar sjukdomar individens arbetsför-
måga på olika sätt. Detta skapar en situation där handläggare måste 
göra individuella bedömningar från ärende till ärende. Debatten om 
sjukförsäkringsbedömningarna har därför kommit att pendla mellan 
att bedömningarna är för hårda, där uppenbart sjuka personer nekats 
ersättning, till att Försäkringskassan knappt kontrollerar människor, 
som därmed lyckas utnyttja systemet (Wennemo, 2014). Denna pen-
delsituation gäller fortfarande fastän man politiskt har försökt komma 
åt problemet genom en kontinuerlig bedömning i form av rehabilite-
ringskedjan. Dagens system bygger alltså på att handläggare kontinu-
erligt ska bedöma medborgares arbetsförmåga i förhållande till arbets-
marknadens behov.  

Situationen med stora administrativa skillnader mellan olika 
delar av landet (SOU, 2003:63) behövde också få en lösning. 2005 bil-
dades därför Försäkringskassan som central myndighet som ersatte 
landets 21 länsförsäkringskassor och Riksförsäkringsverket. Syftet 
med reformen var att öka likvärdigheten i bedömningarna, skapa en 
mer resurseffektiv myndighet samt tydliggöra styrningen och ansvars-
fördelningen inom socialförsäkringen (Proposition, 2003/04). Denna 
utveckling är inte unik för Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, 
Kronofogdemyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Po-
lismyndigheten är alla myndigheter som sedan början av 2000-talet 
har slagits samman för att öka effektiviteten och tydliggöra styrningen 
av verksamheten (Statskontoret, 2010). Flera av dessa myndigheter, 
inklusive Försäkringskassan, förändrade även i samband med centra-
liseringen den interna styrningen av arbetet till att bli mer lik den pri-
vata sektorn. Karlsson (2014) beskriver hur den nya Försäkringskassan 
växer fram som en centralt styrd myndighet, baserad på byråkratisk 
och hierarkisk styrning. Centraliseringen som möjliggör funktionellt 
indelade avdelningar och en resultatorienterad kontrollapparat följer 
en global trend där offentlig sektor ska effektiviseras genom delegering 
av arbetsuppgifter, resultatredovisning och ansvarsutkrävande (Hood, 
1991; Hyndman & Lapsley, 2016). Lapsley (2009) beskriver dessa or-
ganisationer som moderna byråkratier, där rationell hantering av 
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ärenden kompletterats med mål- och resultatuppföljning, delegering 
av arbetsuppgifter samt en ökad digitalisering. Försäkringskassan har 
i stort följt denna utveckling genom användandet av standardiserade 
arbetsprocesser, mätning och uppföljning av handläggarnas arbete 
samt försök till effektivisering genom att digitalisera hanteringen av 
ärenden (T. S. Karlsson, 2014). 
 
Men det är inte bara myndigheter som har förändrats. Det har också 
skett en förskjutning av den roll som medborgare antar i relationen till 
myndigheter. I ett försök att öka förtroendet för myndighetens verk-
samhet har Försäkringskassan (och andra myndigheter som Arbetsför-
medlingen och Kronofogdemyndigheten) anammat kundbegreppet för 
att beskriva relationen till medborgare3 som åtnjuter deras tjänster. 
Ofta framhålls att skiftet från begreppet medborgare eller försäkrad till 
kund sker i syfte att stärka administrationens fokus på individens be-
hov (Pollitt & Bouckaert, 2011). Brunsson och Sahlin-Andersson 
(2000) menar dock att kundbegreppet för med sig en transformering 
av relationen då kunder ses som mer autonoma aktörer som förväntas 
kunna ta ansvar för sin egen välfärd.  

Transformeringen av medborgarrollen har skett även på många 
andra håll inom den offentliga sektorn. Medborgare förväntas välja den 
bästa skolan i ett fritt skolval, välja excellent vård i valet bland vårdcen-
traler och trygga sin framtid genom egenförvaltningen av pensionsfon-
der. Förutom införandet av kundbegreppet har sjukförsäkringen gått i 
en liknande riktning genom rehabiliteringskedjan, där medborgare ska 
tas från passivt utanförskap i bidragssystem till att aktivt kunna återgå 
                                                
 
3 Jag har i denna avhandling valt att kalla aktören som är mottagare av Försäkringskassans 
tjänster för medborgare. Det finns för- och nackdelar med begreppen som används för att 
beskriva denna aktör. Det största problemet med medborgarbegreppet är att gruppen som 
är berättigad till sjukförsäkring är en större grupp än medborgare, då samtliga individer som 
är bosatta i Sverige och uppbär ett arbete kvalificerar sig för försäkringen (vilket innebär att 
personer med uppehållstillstånd ska inkluderas i denna grupp). Jag menar dock att det finns 
större nackdelar med begrepp som kund eller den sjukskrivne/försäkrade. Kundbegreppet 
för med sig konnotationer från marknaden som inte gäller inom Försäkringskassans kontext 
medan sjukskriven eller försäkrad signalerar en passiv roll som inte stämmer överens med 
det arbete som jag menar att denna aktör måste utföra. Dock kan jag i vissa passager i 
denna avhandling hänvisa till medborgare som sjukskrivna. Detta sker främst för att markera 
skillnaden mellan olika medborgare och den roll de antar. 
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i arbete. Utvecklingen inom sjukförsäkringsområdet kan därför besk-
rivas som en omorientering av medborgarrollen där medborgarna ska 
bli mer aktiva individer som förväntas delta i ett samskapande av han-
teringen av ärendet. 

Relationen mellan medborgare och Försäkringskassan har 
alltså förändrats genom att handläggare kontinuerligt ska utreda ar-
betsförmågan och medborgare förväntas delta mer aktivt i administ-
rationen av ärendet. Citatet nedan, som är hämtat från ett samtal till 
Försäkringskassans kundcenter, illustrerar hur medborgaren involve-
ras i hanteringen av sitt eget ärende. Medborgaren har sökt kontakt 
med Försäkringskassan för att få information om handläggningen, 
men under samtalet framgår det att utredningen är vilande, då hand-
läggaren inväntar en komplettering av läkarintyget. Så länge läkarinty-
get inte är komplett kommer handläggaren inte att kunna fatta beslut i 
ärendet. Citatet avslutas med förklaringen att aktörerna kommer över-
ens om att medborgaren ska ringa vårdcentralen för att be dem på-
skynda kompletteringen. Jag menar att även om medborgaren är sjuk-
skriven, och därmed inte kan utföra sitt ordinarie arbete, hanterar För-
säkringskassan henne som en aktiv individ som kan och bör utföra ar-
beten för att ärendet ska realiseras. 

Kunden ringer för att hon vill veta när hennes utbetalning kommer. Kund-
centerhandläggaren upplyser om att ärendet ligger för komplettering och 
vilka datum som ordinarie utbetalning görs. Kunden får upplysning om att 
läkaren inte svarat på utsänd förfrågan. Kunden vill veta hur mycket pengar 
hon kommer att få och får information om dagpenningens storlek. Kund-
centerhandläggaren gör en preliminär uträkning och ger kunden informat-
ion om utbetalningen. Kunden kommer att ringa till vårdcentralen för att 
påskynda kompletteringen. 

Samtal mellan medborgare och handläggare om kompletteringsförfa-
randet; samtal 91, 140121 

Citatet ovan illustrerar också avhandlingens centrala paradox; en per-
son måste vara sjuk och oförmögen att arbeta för att kvalificera sig för 
sjukförsäkring, samtidigt som Försäkringskassan anser att personen är 
frisk nog att utföra arbete inom ärendet. I denna avhandling visar jag 
hur dessa sjukskrivna medborgare utför olika arbetsuppgifter för att 
realisera sjukförsäkringen. Jag benämner dessa sjukskrivna personer 
som arbetande medborgare. För många medborgare upplevs dock ar-
betet som en börda, därav titeln Sjukskrivnas arbetsbörda. I nästa av-
snitt utvecklar jag det teoretiska resonemanget kring dessa arbetande 
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medborgare. Därefter följer ett avsnitt om handläggaren och vad som 
driver denna aktör som delegerar arbetsuppgifter till medborgare, 
samtidigt som hen fattar beslut om att medborgaren inte har tillräcklig 
arbetsförmåga för att utföra ordinarie arbete. För att beskriva detta an-
vänder jag begreppet kundorienterad byråkrati. Tillsammans fångar 
dessa begrepp mötet mellan medborgare och handläggare inom offent-
lig sektor, vilket utgör grunden för avhandlingens övergripande syfte. 

1.1.1 Medborgare arbetar för att få tillgång till sjukförsäkringen 
En ökad digitalisering och individualisering har möjliggjort att med-
borgare transformerats från passiva mottagare av sjukförsäkringen till 
aktiva samskapare av myndigheternas tjänster (Brunsson & Sahlin-
Andersson, 2000; Holmqvist et al., 2013). Jag menar att detta sams-
kapande ska förstås som ett arbete där medborgare försöker få tillgång 
till offentliga tjänster. En del forskare som studerat offentlig sektor 
(Osborne, 2018; Osborne, Radnor & Nasi, 2013) välkomnar denna ut-
veckling och menar, med stöd från tjänsteforskningen som främst 
adresserat förhållandet inom privat sektor (se bland annat Grönroos & 
Voima, 2013; Vargo & Lusch, 2004), att samskapandet av offentliga 
tjänster förbättrar myndigheters verksamheter. Samskapande som be-
grepp kan definieras som ”joint activities by parties involved in direct 
interaction, aiming at contribution to the value that emerges” 
(Grönroos, 2012, s. 1). Cova och Dalli (2009) har problematiserat den 
positiva synen av samskapande genom begreppet arbetande konsu-
menter. De menar att företag genom samskapande förskjuter produkt-
ionen av varor och tjänster till konsumenten för att på så sätt utnyttja 
dessa som gratis arbetskraft. Detta arbete sker exempelvis när använ-
dare fyller sociala plattformar som Facebook med innehåll eller när 
konsumenter skapar regler och turneringar för spelet Warhammer, 
som sedan tar extra betalt för att personen ska få använda det hen 
skapat (Cova, Pace & Park, 2007). På ett liknande sätt menar jag att 
aktiviteterna som medborgare utför inom sjukförsäkringen är att be-
teckna som ett arbete. För att studera detta arbete använder jag mig av 
Cova och Dallis (2009, ss. 333-334) definition av begreppet arbetande 
konsumenter i avhandlingen. De menar att arbetande konsumenter är: 

consumers who, by the means of immaterial labour, add cultural and affec-
tive elements to market offerings. Working consumers’ contribution in-
creases the market value of these offerings, even if they generally work 
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outside the control of producers. They work individually, but they often in-
teract with other consumers (as individuals and communities) and even 
with companies’ employees. […] They are generally exploited by market 
forces unless they succeed in developing protection rules and systems, usu-
ally realized through various forms of consumption communities. 

Definitionen är en operativ definition som här används för att studera 
ett liknande fenomen i en annan empirisk kontext, i form av sjukför-
säkringen. Jag återkommer till definitionen i avhandlingens slutkapitel 
där jag utvecklar en formell definition av begreppet arbetande medbor-
gare utifrån avhandlingens resultat. Redan nu kan jag dock konstatera 
att ordet medborgare kommer användas istället för konsument för att 
bättre hantera offentlig sektors förutsättningar och adressera avhand-
lingens paradox. Härnäst följer en beskrivning av de centrala begrepp 
som förekommer i Cova och Dallis (2009) definition i form av immate-
riellt arbete, interaktionen med andra aktörer samt exploatering. 
 Med begreppet arbetande konsumenter problematiseras hur 
företag förskjuter delar av produktionen till obetalda konsumenter för 
att kunna maximera sin vinst (Cova & Dalli, 2009; Rieder & Voß, 2010). 
För att konceptualisera detta fenomen använder Cova och Dalli (2009) 
begreppet immateriellt arbete för att beskriva de typer av arbeten som 
konsumenter utför. Det immateriella arbetet delas in i ett informat-
ionsinnehåll och ett kulturellt innehåll (Lazzarato, 1996). Informat-
ionsinnehållet skapas när arbetande medborgare producerar varor, 
tjänster eller upplevelser, hittar lösningar på problem och kommer på 
nya idéer för att utveckla verksamheter. Det kulturella innehållet syftar 
till att fylla informationsinnehållet med symbolisk mening genom att 
skapa känslor som passion, åtrå, avund, oro samt belåtenhet. Cova och 
Dalli (2009) menar att det är genom det immateriella arbetet som kon-
sumenter ökar värdet på företagens erbjudande. Detta sker dels genom 
att sätta in produkten i nya sammanhang och dels genom att skapa 
symbolisk mening kring produkten eller tjänsten. Tidigare forskning 
(Bonsu & Darmody, 2008; Cova, Pace & Skålén, 2015b; 
Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011) menar att konsumenten utför 
detta arbete då hen efterfrågar produkten eller vill associeras med fö-
retagets varumärke. Här skiljer sig dock sjukförsäkringen från tidigare 
studier om arbetande konsumenter. Till skillnad från bilmärken (Cova 
et al., 2015b), fotbollsklubbar (Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011) 
eller politiska idéer (Black & Veloutsou, 2017) så åtrar medborgare inte 
nyttjandet av sjukförsäkringen eller identifierar sig inte med ett 
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varumärke som Försäkringskassan. Ett immateriellt arbete som med-
borgare utför kommer heller inte att utnyttjas av myndigheter i syfte 
att maximera vinsten. Därför menar jag att en studie av arbetande 
medborgare inom sjukförsäkringen kommer att bredda förståelsen av 
det immateriella arbete som individer utför. Denna breddade förståelse 
bidrar i sin tur till nya teoretiska bidrag. 
 Nästa del av definitionen ovan som jag kommer att beröra är 
interaktionen med andra aktörer. Cova och Dalli (2009) menar att ar-
betande konsumenter utför arbetet självständigt men att de interagerar 
med såväl andra konsumenter som företaget. Inom sjukförsäkringen är 
interaktionen mer påtaglig då Försäkringskassan fattar beslut i ären-
det, vilket skapar en relation och beroendeställning till handläggaren 
av ärendet. Sjukförsäkringsärendet är också beroende av flera andra 
aktörer för att utredningen ska kunna slutföras. Handläggaren behöver 
läkarintyg som underlag i utredningen och i olika delar av processen är 
medborgarens arbetsgivare inkopplade. Även om delar av arbetet 
skulle kunna utföras självständigt, vilket Cova och Dalli (2009) menar, 
är medborgaren fortfarande beroende av ett antal aktörer för att sjuk-
försäkringsprocessen ska realiseras. Relationen mellan ett flertal aktö-
rer har tidigare inte studerats inom ramen för arbetande konsument-
litteraturen, troligtvis eftersom konsumenter oftast förstås som mer 
självständiga individer (Alford, 2002). Att därför studera arbetet som 
medborgare utför i relation till fler aktörer, så som arbetare inom of-
fentlig och privat sektor samt medborgares anhöriga, möjliggör nya te-
oretiska insikter, som tidigare forskning inte har adresserat. 

Cova och Dallis (2009) definition innehåller också exploatering 
av det immateriella arbete som konsumenter utför. Forskare (Bonsu & 
Darmody, 2008; Cova, Pace & Skålén, 2015a) menar att samskapandet 
av varor och tjänster har möjliggjort för företag att utöka exploate-
ringen av arbete till att även innefatta konsumenter. Genom teknikut-
veckling och digitalisering har människors möjligheter att samskapa 
produkter och tjänster ökat, vilket utnyttjats av företag för att maxi-
mera vinsten (Cova & Dalli, 2009). Vidare menar författarna att för-
skjutningen av arbete har skett utan att någon kompensation utgår, vil-
ket de betecknar som en exploatering. Konsumenter förväntas bidra 
med arbete för att få tillgång till varor och tjänster samtidigt som priset 
för produkten förblir detsamma (om inte högre, vilket Cova & Dalli 
(2009) kallar dubbelexploatering). Forskare (Bonsu & Darmody, 
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2008; Cova & Dalli, 2009; Cova et al., 2015a) förklarar konsumenter-
nas vilja att exploateras med en stark efterfrågan eller åtra till varumär-
ket. Eftersom medborgare inte vill befinna sig i situationen där de 
måste använda sjukförsäkringen menar jag att en tänkbar exploatering 
av arbetande medborgare måste förklaras på ett annat sätt; det måste 
finnas andra anledningar än en stark efterfrågan av eller åtrå efter va-
rumärket för att en individ ska utföra arbete som kan betecknas som 
exploaterande. Sjukförsäkringen kan därmed möjliggöra nya förkla-
ringar, vilket bidrar till en ökad förståelse av exploateringen av med-
borgare och konsumenter. För att studera denna exploatering utgår jag 
ifrån Roemers (1982) idé om att exploatering uppstår när arbetsupp-
giften som en person utför inte är skälig i relation till den ersättning 
som personen kan förväntas få. Detta innebär att tröskeln för när ar-
bete borde anses vara exploaterande är lägre för medborgare inom 
sjukförsäkringen, då sjukskrivna inte kan utföra sitt ordinarie arbete. 
Begreppet exploatering knyter därmed an till avhandlingens centrala 
paradox; att sjukskrivna förutsätts vara inkapabla till att utföra sitt or-
dinarie arbete, samtidigt som de förväntas kunna utföra arbete för att 
ärendet ska realiseras. Exploatering av arbetet inom sjukförsäkringen 
är därför centralt för att förstå fenomenet arbetande medborgare.  

1.1.2 En byråkratisk och kundorienterad offentlig sektor 
Förutom att medborgare numera förväntas vara mer aktiva individer i 
samskapandet av välfärdstjänster har även myndigheter förändrats. 
Genom kundbegreppet och andra initiativ från den privata sektorn för-
väntas offentliga organisationer leverera tjänster som i större utsträck-
ning är anpassade efter medborgares behov (Grönlund & Modell, 
2006; Hood, 1991; Pollitt & Bouckaert, 2011). Fenomenet kan beskri-
vas som kundorientering och har kommit att utmana byråkratin som 
styrande logik. Korczynski med kollegor (Frenkel, Tarn, Korczynski & 
Shire, 1998; Korczynski, 2002, 2009; Korczynski & Ott, 2004) koncep-
tualiserar denna situation, där byråkratins rationella hantering av 
ärenden möter en individuellt anpassad kundorientering. De betecknar 
detta som kundorienterad byråkrati och definierar begreppet som 
(Korczynski, 2002, s. 4): 

[A] form of work organisation in which there are dual, and potentially con-
tradictory, logics at play. The logics are those of routinisation and efficiency 
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on the one hand, and those of the customer and customer orientation on 
the other. 

Korczynski (2002) menar att den kundorienterade byråkratin utgör en 
organisatorisk idealtyp som styr arbetet genom att kombinera byråkra-
tins effektiva hantering med kundorienteringens anpassning till indi-
viden. Detta begrepp har växt fram genom att problematisera styr-
ningen av serviceorganisationer där arbetaren möter kunden i direkt 
interaktion. Nedan beskriver jag därför hur denna forskningsdiskuss-
ion förstår styrning av arbete samt hur den byråkratiska styrningen har 
kommit att samexistera med en styrning som utgår ifrån kundens in-
dividuella behov. Detta för att skapa nya konkurrensfördelar, eller som 
i Försäkringskassans fall, ett ökat förtroende för sjukförsäkringen och 
myndighetens hantering. 
 
Begreppet kundorienterad byråkrati kommer från en arbetssociologisk 
forskningsdiskussion där styrning av arbete, inom framför allt service-
organisationer, har studerats. Med styrning menar Edwards (1979, s. 
17) ”the ability of capitalists and/or managers to obtain desired work 
behavior from workers”. Jag anlägger dock ett något vidare perspektiv 
på begreppet och menar att styrning inte enbart behöver utföras av ka-
pitalägare eller chefer. Även andra aktörer har möjlighet att styra bete-
endet hos dem som utför olika aktiviteter. Edwards (1979) identifierade 
två typer av styrning som kan användas för att kontrollera detta bete-
ende, nämligen teknisk styrning och byråkratisk styrning. Teknisk styr-
ning utgörs av verktyg som är designade för att automatiskt reglera ar-
bete genom att tekniskt begränsa personers möjligheter att bete sig på 
alternativa sätt. Detta kan exemplifieras genom Försäkringskassans 
tekniska styrverktyg, som ansökningsblanketten som får medborgare 
att fylla i uppgifter på ett förutbestämt sätt. Den byråkratiska styr-
ningen syftar å andra sidan till att kontrollera arbetarnas arbetsmo-
ment genom rationella instruktioner och standardiserade arbetspro-
cesser (Callaghan & Thompson, 2001; Edwards, 1979). Karlsson (2014) 
beskriver hur Försäkringskassan använder detaljerade beskrivningar 
av arbetet, kallade ENSA-processer, för att styra handläggare till lik-
värdiga beslut inom försäkringen. Jag menar att den tekniska och by-
råkratiska styrningen över arbetet utgör den byråkratiska delen i Kor-
czynskis (2002) idealtyp, där automatisering, standardisering och ru-
tiner ska skapa en effektiv hantering av ärenden. 
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Med ett förändrat arbetsliv förändras även styrningen. Genom 
så kallat servicearbete där arbetaren möter kunder i direkt interaktion 
har kraven på kvalité ökat, menar Korczynski (2002) med flera (se 
bland annat Hochschild, 2003; Leidner, 1993). För att hantera dessa 
krav använder arbetare sig av ett emotionellt arbete, där känslor som 
ödmjukhet och empati utnyttjas, för att kunden ska associera tjänsten 
med god kvalité (Hochschild, 2003). Korczynski (2002, 2004) menar 
att arbetsgivare använder sig av normativ styrning för att uppmuntra 
arbetare till att utföra detta emotionella arbete, vilket skapar konkur-
rensfördelar. Denna normativa styrning består av att arbetsgivare ge-
nom sitt språk och beteende försöker ingjutas vissa värderingar hos ar-
betarna och på så sätt påverka deras beteende. De arbetssätt där det 
emotionella arbetet uppmuntras härstammar enligt Korczynski (2002) 
från tjänsteforskningen, som forskat kring hur kvalité i tjänster uppstår 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985) och hur kritiska incidenter ska 
lösas (M. J. Bitner, Booms & Tetreault, 1990). Centralt för arbetaren är 
att få kunden att uppleva kvalité och en individuell anpassning av tjäns-
ten. Därför menar Korczynski och Ott (Korczynski & Ott, 2004) att den 
normativa kontrollen går ut på att få arbetare att sprida myten om 
självständighet för att kunden ska uppleva att tjänsten har anpassats, 
oavsett om den faktiskt har det eller ej. På detta sätt menar de att den 
rationellt standardiserade byråkratin kombineras med kundoriente-
ringen. 
 Den kundorienterade byråkratin kan enligt mig också beskriva 
utvecklingen inom offentlig sektor. Precis som det ökade fokuset på 
emotionellt arbete har förändrat byråkratiska organisationer som ban-
ker och försäkringsbolag (som framförallt varit studie objekt för den 
kundorienterade byråkratin; Korczynski, 2002) har offentlig sektor 
också genomgått en utveckling. Hood (1991; se även Lapsley, 2009) 
menar att byråkratin har utmanats genom den privata sektorns styr-
ning, där bland annat Pollitt och Bouckaert (2011) pekar på en utveckl-
ing där medborgare alltmer ses som kunder. Denna utveckling åter-
finns i Försäkringskassans verksamhet som Karlsson (2014) beskriver 
som en byråkrati, men som också tagit tydliga steg mot tjänsteforsk-
ningens kundorientering, i form av kundnöjdhetsindex, imageunder-
sökningar och förtroendemätningar (Försäkringskassan, 2014). Pollitt 
(2013) visar dock att tidigare styrlogiker inom offentlig sektor ofta lever 
kvar och tillsammans med nyare verktyg formar oförutsedda 
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beteenden. Därför menar jag att den kundorienterade byråkratin även 
borde studeras inom offentlig sektor och att Försäkringskassan är en 
passande organisation att applicera denna organisatoriska idealtyp på. 
Litteraturen om offentlig sektor har också nyligen anammat idén om 
att tjänster samskapas mellan medborgare och handläggare (Osborne 
et al., 2013; Quist & Fransson, 2014; Vargo & Lusch, 2004), vilket kan 
förändra dynamiken inom den kundorienterade byråkratin, då forsk-
ningen inte enbart menar att kunderna ska uppleva en kvalitativ tjänst, 
de ska samskapa den. Detta möjliggör alltså för att bidra med ny teori. 

1.2 Avhandlingens syften och disposition 
I föregående avsnitt beskrev jag utvecklingen av det svenska sjukför-
säkringssystemet och hur den förstås med hjälp av begreppen arbe-
tande medborgare och kundorienterad byråkrati. Paradoxen jag vill be-
lysa är att sjukskrivna medborgare måste arbeta för att realisera olika 
delar av sjukförsäkringsadministrationen, samtidigt som de måste 
uppvisa en försämrad eller icke-existerande arbetsförmåga för att vara 
berättigade till försäkringen. En del forskning om offentlig sektor 
(Osborne et al., 2013; Quist & Fransson, 2014) beskriver interaktionen 
mellan medborgare och handläggare som samskapande av välfärds-
tjänster. Men eftersom medborgarna som förväntas samskapa tjänsten 
är sjuka, kan samskapande också beskrivas som en börda, en arbets-
börda, där medborgaren aktivt deltar för att sjukförsäkringen ska rea-
liseras. Möjligheten till återhämtning, som sjukförsäkringen ska ge, 
åsidosätts för att medborgaren aktivt ska kunna delta i realiseringen av 
ärendet. Denna paradox utgör grunden för avhandlingens övergri-
pande syfte. Genom att inom ramen för Försäkringskassans verksam-
het kartlägga fenomenen arbetande medborgare och kundorienterade 
byråkrater, som är en handläggare med medborgarkontakt och som 
verkar inom en kundorienterad byråkrati, menar jag att jag kan för-
klara hur denna paradox kan förekomma. 
 Jag använder praktikteori för att kartlägga, förstå och förklara 
det arbete som medborgare och handläggare utför för att realisera sjuk-
försäkringen. Praktikteori är en sociologisk teoribildning som beskri-
ver människors beteende och interaktioner utifrån de praktiker de ut-
för (T. R. Schatzki, 1996). Reckwitz (2002) menar att praktiker är ru-
tinmässigt handlande som människor återkommande utför. Reckwitz 
(2002) menar vidare att människor använder sig av praktiker när de 
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interagerar med andra människor, försöker lösa olika problem, hante-
rar olika objekt eller försöker förstå sig på världen. Praktiker för sam-
man det arbete som medborgare, handläggare och övriga aktörer som 
läkare, sjukgymnaster, arbetsgivare eller släktingar utför för att sjuk-
försäkringen ska realiseras. Genom att jag i avhandlingen även be-
handlar dessa övriga aktörer, vid sidan av medborgare och handläg-
gare, kan jag skapa en ökad förståelse för dynamiken i försäkringen och 
på ett bättre sätt beskriva vad som kännetecknar arbetande medbor-
gare och kundorienterade byråkrater inom den offentliga sektorn. Ti-
digare forskning har också framför allt fokuserat på konsumenter och 
företag inom privat sektor. Att denna studie vidgas bortom detta ger 
möjligheter till nya kunskapsbidrag. Jag kan på så sätt belysa dimens-
ioner som framkommit i problematiseringen ovan, rörande arbetande 
medborgare och kundorienterade byråkrater. I linje med diskussionen 
om hur det arbete som arbetande medborgare och kundorienterade by-
råkrater utför kan förstås genom praktikteori har jag formulerat föl-
jande övergripande syfte: 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga och förklara de praktiker som ar-
betande medborgare samt kundorienterade byråkrater, med stöd av andra 
aktörer, utför för att realisera sjukförsäkringen. 

I nästa avsnitt fortsätter jag syftesdiskussionen genom att bryta ner 
detta övergripande syfte i fyra delsyften. Dessa delsyften kommer alla 
att belysa olika aspekter i relationen mellan teoriområdena arbetande 
medborgare och kundorienterade byråkrater. Kapitlet avslutas med en 
disposition över avhandlingen. 

1.2.1 Avhandlingens delsyften 
En central del av att uppnå avhandlingens övergripande syfte är att 
kartlägga det arbete som arbetande medborgare och kundorienterade 
byråkrater utför. Teoretiskt förstås detta arbete genom de olika aktö-
rernas praktiker. Det första delsyftet kommer därför att fokusera på de 
praktiker som medborgare, handläggare samt andra aktörer utför inom 
sjukförsäkringssystemet. Genom att kartlägga dessa praktiker kommer 
jag att kunna bilda mig en uppfattning om aktörernas relation och där-
med koppla samman teoriområdena om arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkratier, vilket tidigare forskning har efterfrågat 
(Gabriel, Korczynski & Rieder, 2015). Det första delsyftet är formulerat 
på följande sätt: 
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Delsyfte 1: Kartlägga de praktiker som arbetande medborgare, kundorien-
terade byråkrater och andra aktörer utför för att realisera sjukförsäkringen.  

Enskilda praktiker bidrar endast delvis till att förstå relationen mellan 
arbetande medborgare och kundorienterade byråkrater. Schatzki 
(1996, 2001) hävdar att praktiker samspelar för att skapa sociala möns-
ter, vilka kan studera. Andra praktikteoretiker (Schau, Muñiz Jr & 
Arnould, 2009; Skålén, Pace & Cova, 2015) har visat detta samspel mel-
lan praktiker i empiriska studier. Genom att visa hur olika aktörers 
praktiker samspelar med varandra kan denna avhandling beskriva de 
sekvenser då sjukförsäkringen realiseras. Detta gör att jag senare kan 
förklara varför arbetande medborgare och kundorienterade byråkrater 
lyckas i sitt gemensamma arbete. Dock har tidigare forskning visat att 
interaktionen mellan aktörer och samspelet mellan praktiker kan miss-
lyckas. Echeverri och Skålén (2011) visar hur kunder och frontpersonal 
inom kollektivtrafiken utför praktiker vilket leder till lyckade interakt-
ioner men även till missförstånd och konflikter. Även Skålén et al. 
(2015) visar på hur aktörer misslyckas med att utföra olika praktiker. 
Genom att använda begreppet dissonans för att beskriva misslyckade 
samspel mellan praktiker kan författarna visa de negativa effekterna av 
interaktionen mellan kunder och arbetare. Jag menar att det inte 
räcker med att enbart studera enskilda praktiker, utan att även prakti-
kernas samspel är centralt för att förklara realiseringen av sjukförsäk-
ringen. Då tidigare forskning (Echeverri & Skålén, 2011; Skålén et al., 
2015) har visat på vikten av att analysera när praktikerna samspelar 
eller när dissonans i samspelet uppstår, menar jag att även detta är av 
vikt för att förstå sjukförsäkringsadministrationen. Av denna anled-
ning har jag formulerat det andra delsyftet på följande sätt: 

Delsyfte 2: Förklara varför arbetande medborgare och kundorienterade by-
råkrater lyckas respektive misslyckas med att realisera sjukförsäkringen. 

Även om de olika aktörerna som försöker realisera sjukförsäkringen 
både lyckas och misslyckas i sin hantering av ärendet finns det över lag 
starka drivkrafter för att samspelet mellan praktikerna ska fungera. 
Medborgare har behov av ersättning och i handläggarnas uppdrag in-
går också att utreda vad som har gått fel samt erhålla information för 
en tänkbar lösning på problemet. Även tidigare forskning (Echeverri & 
Skålén, 2011; Skålén et al., 2015) beskriver hur olika former av miss-
lyckande i interaktioner och praktikutförandet ofta löses mellan 
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aktörer. Därför menar jag att det bör finnas mekanismer som avhjälper 
dissonansen i sjukförsäkringsadministrationen. Även dessa mekan-
ismer är en pusselbit i att förstå hur sjukförsäkringen realiseras samt 
relationen mellan arbetande medborgare och kundorienterade byrå-
krater. Därför har jag formulerat avhandlingens tredje delsyfte på föl-
jande sätt: 

Delsyfte 3: Förklara hur arbetande medborgare och kundorienterade byrå-
krater hanterar misslyckanden då sjukförsäkringen ska realiseras. 

Jag har hittills fokuserat på de praktiker som medborgare, handläggare 
samt övriga aktörer utför för att realisera sjukförsäkringsadministrat-
ionen. Men för att kunna förklara fenomenen arbetande medborgare 
och kundorienterade byråkrater måste jag förstå drivkrafterna till att 
dessa aktörer utför de olika praktikerna. Detta eftersom medborgare 
har olika förutsättningar att arbeta och handläggare måste balansera 
olika typer av styrning i ett laddat politiskt landskap. Genom att förstå 
varför medborgare arbetar och vad som inträffar då de inte kan utföra 
det arbete som förväntas av dem, kan jag teoretisera och utveckla be-
greppet arbetande medborgare. Detta ger också möjligheten att teore-
tiskt bidra till arbetande konsument-litteraturen som tidigare inte stu-
derat offentlig sektors tjänster. Inte heller begreppet kundorienterad 
byråkrati har studerats inom sektorn. Då de empiriska förutsättning-
arna skiljer sig mot tidigare forskning, genom att medborgare bland 
annat har större rättigheter gentemot myndigheten än vad kunder har, 
finns det även på detta område möjligheter till ny teori. Avhandlingens 
fjärde delsyfte har därför formulerats på följande sätt: 

Delsyfte 4: Förklara vad som kännetecknar arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater.  

Dessa fyra delsyften svarar tillsammans upp mot avhandlingens över-
gripande syfte; att kartlägga och förklara de praktiker som arbetande 
medborgare samt kundorienterade byråkrater, med stöd av andra ak-
törer, utför för att realisera sjukförsäkringen. Genom att belysa dessa 
syften kan jag också förklara varför sjukskrivna medborgare, som be-
sitter en låg eller obefintlig arbetsförmåga, måste arbeta för att reali-
sera sjukförsäkringen. Dessutom ger dessa syften mig möjligheten att 
förklara hur en modern myndighet inom offentlig sektor påverkas av 
att vara influerad av både kundorientering och byråkrati. På detta sätt 
är denna avhandling praktiskt relevant samtidigt som den bidrar med 
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ny teori kring begreppen arbetande medborgare och kundorienterade 
byråkrater. Med detta konstaterat beskriver jag härnäst hur avhand-
lingen är disponerad, vilket också avslutar detta inledande kapitel. 

1.2.2 Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i sju kapitel, varav denna inledning utgör 
det första kapitlet. Här har jag presenterat avhandlingens studieobjekt; 
Försäkringskassan och sjukförsäkringen; mina teoretiska begrepp: ar-
betande medborgare, kundorienterad byråkrati och praktiker; samt det 
övergripande syftet i avhandlingen. I nästa kapitel, 2. Teori, fördjupar 
jag mina resonemang om begreppen arbetande medborgare och kund-
orienterade byråkrater. I denna beskrivning relaterar jag dessa teori-
områden till en vidare forskningsdiskussion där begreppen ingår. Jag 
presenterar också praktikteori närmare, inkluderat en litteraturstudie 
om tidigare identifierade praktiker inom marknadsföringsfältet samt 
tjänsteforskningen. I kapitel 3. Metod beskriver jag forskningsproces-
sen som lett fram till avhandlingens resultat. Jag beskriver också hur 
mina tre delstudier, där data har samlats in, har utförts. Därefter följer 
ett avsnitt om hur data har analyserats och hur de praktiker som jag 
har identifierat har konstruerats. Kapitel 4 till 6 utgör avhandlingens 
resultatkapitel. I dessa kapitel presenteras de praktiker som jag har 
identifierat samt hur dessa praktiker formar ett socialt sammanhang. 
Kapitlen belyser även delsyfte 1–3. Kapitel 4. Stödpraktiker innefattar 
de fyra praktikerna informera, kartlägga, tolka och guida. Därefter föl-
jer kapitel 5. Kontrollpraktiker med praktikerna verifiera, bedöma, 
markera och begränsa. Detta kapitel avslutas med att jag relaterar de 
identifierade praktikerna till praktiker som tidigare forskning har fun-
nit. Kapitlet 6. Praktikernas samspel behandlar hur de olika prakti-
kerna samspelar med varandra för att sjukförsäkringen ska realiseras. 
Jag visar också att dissonans kan uppstå i detta samspel och presente-
rar tre strategier för att avhjälpa en sådan dissonans. Avhandlingen av-
slutas med kapitel 7. Myndighetsutövning – en subjektiv rättvisa där 
jag relaterar mina resultat till tidigare forskning för att belysa mitt 
övergripande syfte. Genom att göra detta kan jag sedan beskriva vad 
som kännetecknar arbetande medborgare, kundorienterade byråkrater 
och mötet mellan aktörerna inom offentlig sektor.   
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2. Teori 

I detta kapitel utvecklar jag resonemangen kring avhandlingens cen-
trala begrepp. Utifrån det övergripande syftet att kartlägga och förklara 
de praktiker som arbetande medborgare samt kundorienterade byrå-
krater, med stöd av andra aktörer, utför för att realisera sjukförsäk-
ringen fokuseras teorikapitlet på begreppen arbetande medborgare, 
kundorienterade byråkrater och praktiker. Arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater kommer från två separata forskningsom-
råden som studerar samma fenomen ur olika perspektiv. Fenomenet är 
mötet mellan konsumenter, eller i detta fall medborgare, och tjänste-
producenter, som kan utgöras av en handläggare vid Försäkringskas-
san. Inom arbetande konsument-litteraturen studeras mötet utifrån 
konsumentens perspektiv, där bland annat Cova och Dalli (2009) me-
nar att företag försöker exploatera det gratisarbete som konsumenter 
kan bidra med. Vidare menar de att anställdas uppgift, i alla fall delvis, 
är att stimulera detta arbete för att exploatera medborgaren. Den kund-
orienterade byråkratin studerar i stället mötet utifrån tjänsteproducen-
tens perspektiv. Korczynskis (2002) utgångspunkt för denna teori är 
forskningen om servicearbete som beskriver hur ledningen inom orga-
nisationer försöker styra de som arbetar samt hur denna styrning har 
kommit att förändras när kunder eller medborgare fått en mer aktiv 
roll i produktionen av tjänster. Eftersom teorierna studerar mötet mel-
lan de båda aktörerna fast utifrån två olika perspektiv menar jag att de 
kommer att kunna belysa varandras brister och därmed bidra till nya 
forskningsinsikter. 
 Därutöver beskriver jag praktiker, utifrån praktikteori, och hur 
denna teori hjälper mig att förstå de aktiviteter som medborgare och 
handläggare utför. Genom Schatzkis (1996; 2001) och Reckwitz (2002) 
konceptualisering av praktiker som ett rutinmässigt handlande som 
aktörer utför kan jag förstå vad medborgare, handläggare och andra 
aktörer gör, dels enskilt och dels i interaktion med varandra. Praktik-
teori möjliggör därmed en analys av den gemensamma nämnaren, det 
vill säga praktiker som de olika aktörerna utför. Detta hjälper mig att 
förklara hur aktörerna realiserar försäkringen. 
 Kapitlet börjar med att jag beskriver begreppet arbetande med-
borgare utifrån litteraturen om arbetande konsumenter. Eftersom det 
finns skillnader mellan medborgar- och konsumentrollen beskriver jag 



28 
 
 

hur dessa skillnader tar sig uttryck teoretiskt. Jag beskriver även de 
övergripande skillnaderna mellan privata och offentliga organisat-
ioner. Därefter följer ett avsnitt om kundorienterade byråkratier, som 
inte tidigare har använts för att studera offentlig sektor. Därför relate-
ras Korczynski (2002, 2004) dimensioner av kundorienterade byrå-
kratier till offentlig sektors kontext. Kapitlet avslutas med en beskriv-
ning av praktikteori och en diskussion om hur dessa tre begrepp sam-
manfogas för att belysa avhandlingens syften. 

2.1 Arbetande medborgare 
Jag använder begreppet arbetande medborgare för att kartlägga det ar-
bete som medborgare utför för att realisera sjukförsäkringen och de ef-
fekter detta arbete får för relationen med olika aktörer. Begreppet har 
sitt ursprung i begreppet arbetande konsumenter som jag definierade, 
i enlighet med Cova och Dalli (2009), i inledningen av avhandlingen. 
Jag konstaterade att konsumenter utför immateriellt arbete och på så 
sätt ökar marknadsvärdet av produkter och tjänster. Detta gör de dels 
genom att utföra faktiska arbetsuppgifter (Cova et al., 2015b) och dels 
genom att tillskriva produkter och tjänster en kulturell betydelse (Cova 
& Dalli, 2009). Utgångspunkten är att konsumenter arbetar enskilt, 
men att de ibland interagerar med konsumenter och företag. Cova och 
Dalli (2009) menar vidare att konsumenters arbete sker fritt från före-
tagets kontroll men att exploatering till följd av marknadens krafter 
kan förekomma. Cova och Dalli (2009) med flera (Rieder & Voß, 2010; 
Zwick, Bonsu & Darmody, 2008) problematiserar fenomenet arbe-
tande konsumenter med utgångspunkt från marknadens krafter; jag 
kontrasterar i stället detta perspektiv med forskning om offentlig sek-
tor.  
 I detta avsnitt beskriver jag litteraturen om arbetande konsu-
menter och hur denna forskning relaterar till forskningsdiskussionen 
om offentlig sektors organisering. Detta inkluderar en beskrivning om 
skillnaderna mellan medborgar- och konsumentrollen. Jag beskriver 
även begreppen immateriellt arbete och exploatering, som är centrala 
begrepp för att förklara vad som kännetecknar arbetande konsumen-
ter, samt hur dessa begrepp relaterar till den empiriska kontexten. Av-
snittet avslutas med att begreppet arbetande konsumenter relateras till 
arbetssociologisk forskning för att avgöra om aktiviteterna som med-
borgare utför kan betecknas som arbete. 
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Begreppet arbetande konsumenter utvecklades för att problematisera 
fenomenet att företag i allt större utsträckning använder konsumenter 
för att utföra aktiviteter som tidigare utfördes internt inom organisat-
ionen (Cova & Dalli, 2009). Perspektivet att konsumenter arbetar för 
att tillvarata produktens eller tjänstens innehåll är i sig inget nytt. Marx 
(Marx, 2013) menade tidigt att kapitalismen bygger på att företag er-
bjuder produkter som omsätts genom konsumenters arbete, till det 
värde som de efterfrågar. Sedan dess har tankarna utvecklats samt sfä-
rerna mellan produktion och konsumtion kommit att överlappas än 
mer (Fontenelle, 2015). Toffler (1980) använder till exempel begrepp 
prosument för att beskriva hur konsumenter professionaliserats och 
numera också producerar för sin egen konsumtion. Prosumentbegrep-
pet anlägger dock ett individuellt perspektiv där konsumentens trans-
formering till stora delar förstås som fri vilja där aktören själv anser sig 
kunna producera varor eller tjänster bättre än nuvarande företag på 
marknaden. Därför adresserar denna litteratur sällan teman som ex-
ploatering och framtvingat samskapande (Rieder & Voß, 2010). Ett an-
gränsande begrepp som också hanterar förskjutningen av arbete från 
producenter till konsumenter är Ritzers (2009) begrepp McDonaldise-
ring. Han menade att samhället har utvecklats mot en ökad McDonal-
disering där konsumentens arbete används för att effektivisera framför 
allt enklare processer. Därför menar jag att dessa begrepp inte heller 
fångar de dimensioner som arbetande konsument-begreppet gör, av 
mer komplext arbete som kan exploateras. Förskjutningen av denna 
typ av komplexa arbetsuppgifter har också ökat genom en digitalisering 
där internet och andra digitala verktyg har öppnat upp möjligheten för 
kunder att utföra en mängd aktiviteter på egen hand (Fuchs, 2014; 
Ritzer & Jurgenson, 2010). Utgångspunkten för Cova och Dalli (2009) 
är dock förskjutningen av konsumentrollen där individer förväntas ta 
en alltmer aktiv roll genom interaktion och samskapande med företag. 
Forskning på detta område har bland annat visat hur konsumenter för-
väntas att aktivt bidra i företagens innovations- och utvecklingsproces-
ser (Cova & Dalli, 2009; Rieder & Voß, 2010), olika aktiviteter för att 
bygga varumärken (Black & Veloutsou, 2017; Cova et al., 2015b) och 
även finansiering av företags verksamheter (genom så kallad crow-
dsourcing; se bland annat Bauer & Gegenhuber, 2015). 
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Medborgarrollen har, likt konsumentrollen, transformeras till en aktiv 
roll där individen förväntas delta i produktionen av varor och tjänster. 
Ett steg i denna utveckling har varit att myndigheter som Försäkrings-
kassan (och många andra, se bland annat Moore, 1994; Pollitt & 
Bouckaert, 2011) under de senaste 15 åren har övergått till att använda 
kundbegreppet för att beskriva relationen till medborgare. Genom att 
offentliga organisationer använder kundbegreppet förändras delvis de-
ras relation med medborgare, då kunder ska förstås som mer auto-
noma aktörer (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000). Kundrollen för 
med sig att aktivt fatta ett antal beslut; att identifiera ett behov, utvär-
dera marknaders alternativ, köpa produkter och tjänster samt utvär-
dera deras kvalité (Kotler & Armstrong, 2010). Detta gäller inte för of-
fentligt finansierade eller producerade varor och tjänster. Alford 
(2002) menar att medborgares aktiviteter inte enbart kan förstås ge-
nom denna process och lyfter fram att medborgare också åtnjuter re-
sultaten av myndigheters arbete som passiva mottagare. De flesta med-
borgare åtnjuter till exempel rättsväsendets tjänster utan att behöva 
interagera med Polisen, åklagare eller domstolar. På samma sätt är 
medborgare passivt mottagare av den grundtrygghet som bland annat 
sjukförsäkringen ger, detta utan att aktivt besluta om vilken försäkring 
som ska tecknas. Men Alford (2002) menar också att medborgare som 
är mottagare av offentliga tjänster och därmed interagerar med orga-
nisationen som till exempel mottagare av sjukpenning eller resenärer i 
kollektivtrafiken intar en mer aktiv roll som delvis kan jämföras med 
kunder. Dock är sällan övergången från passiva medborgare till aktiva 
mottagare speciellt väntad eller planerad, vilket gör medborgarrollen 
mångfacetterad. Medan kunder startar interaktionen med företag efter 
en behovsidentifikation och utvärdering av alternativ (Alford, 2002; 
Kotler & Armstrong, 2010) kommer nyttjandet av sjukförsäkring att 
vara varken åtråvärt eller väl förberett då medborgare kommer drabbas 
av en sjukdom som påverkar hens förmåga att arbeta. Interaktioner 
med myndigheter som Försäkringskassan är därför sällan planerade 
eller efterfrågade. Därför är det problematiskt att tillskriva medborgare 
samma attribut som kunder, när de interagerar med företag. Medbor-
gare bör snarare förstås som en aktör vars roll snabbt kan förändras 
från att vara en passiv mottagare till att vara i behov av offentliga orga-
nisationer.  
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Det finns också skillnader mellan myndigheter och företag, vil-
ket förändrar premisserna för arbetande medborgare. Målet för företag 
är att maximera vinst medan syftet med offentliga organisationer är att 
maximera aktiviteterna utifrån den budget som de har tilldelats (T. S. 
Karlsson, 2014). Detta innebär att myndigheter inte försöker utnyttja 
den gratis arbetskraft som medborgare erbjuder, för att maximera sin 
vinst, vilket är fallet inom relationen företag och arbetande konsumen-
ter. Som offentliga organisationer måste myndigheter initialt acceptera 
interaktion med medborgare, oavsett om de är berättigade till tjänsten 
eller ej. Detta gäller inte företag, som har möjligheten att diskriminera 
kundgrupper genom sin segmenteringsprocess där olönsamma kunder 
väljs bort (Kotler & Armstrong, 2010). Fenomenet arbetande medbor-
gare måste därför förstås som en mer diversifierad grupp än arbetande 
konsumenter, då deras behov och möjligheter att samskapa den offent-
liga tjänsten kan skilja sig i större utsträckning. Med tanke på att ett 
stort antal medborgare inom sjukförsäkringen lider av psykosocial 
sjukdom (Försäkringskassan, 2015) kommer också behovet av att 
kunna hantera denna mångfald att vara än större inom min empiriska 
kontext. 

2.1.1 Immateriellt arbete 
Med begreppet immateriellt arbete förskjuts gränsen mellan produkt-
ion och konsumtion. Begreppet återfinns framför allt i en forsknings-
tradition där individen ska förstås som arbetare, både genom det ar-
bete hen utför och genom det sätt på vilket hen lever samt formar för-
ståelsen kring sin värld. Lazzarato (1996) menar att det immateriella 
arbetat skapas genom ett informationsinnehåll där arbetet som utförs 
sker när kunskap och färdigheter omsätts i produktion. Genom att kon-
sumenten använder sin kunskap och förståelse för att utföra en uppgift, 
söka information, analysera ett problem eller formulera en text skapas 
detta informationsinnehåll. Inom ramen för sjukförsäkringen skulle 
detta kunna exemplifieras med det arbete som medborgare utför ge-
nom ansökan om sjukförsäkring eller den diagnos läkaren utfärdar. 
Lazzarato (1996) menar vidare att det immateriella arbetet också 
skapas genom ett kulturellt innehåll där arbetaren skapar en förståelse 
för arbetet, sig själv och andra. Aktiviteter som utförs för detta kultu-
rella innehåll skapar mening av saker och processer i vardagen. Dessa 
aktiviteter förknippas normalt sett inte med arbete (läs: lönearbete) 
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utan syftar snarare till att skapa, tolka och påverka omgivningen. Laz-
zarato (1996, s. 132) beskriver aktiviteterna som skapar ett kulturellt 
innehåll som ”the kinds of activities involved in defining and fixing cul-
tural and artistic standards, fashions, tastes, consumer norms, and, 
more strategically, public opinion”. Inom sjukförsäkringen skulle detta 
arbete kunna exemplifieras genom läkarens försök att övertyga patien-
ten om att hen borde ändra ett beteende (till exempel träningsvanor) 
för att minska hälsorisker eller medborgare som emotionellt försöker 
påverka handläggare i hens hantering av ärendet. Arvidsson (2005) 
menar att en av de vanligaste aktiviteterna som utförs genom immate-
riellt arbete är konsumtion, framför allt då ett kulturellt innehåll 
skapas. Detta knyter också an till det arbete som konsumenterna utför 
och varför de är villiga att utföra arbeten för företags räkning. Han skri-
ver (Arvidsson, 2005, s. 242): 

Consumption thus contains aspects that enable us to function as a form of 
immaterial labour. Consumers use goods, and the ’general intellect’ availa-
ble to them in the form of a commonly accessible media culture, to produce 
a common framework in which goods can have a use-value. 

Det som Arvidsson (2005) förklarar som general intellect ska förstås 
som förmågan att skapa sociala sammanhang, mening och en känsla av 
tillhörighet. Genom att analysera konsumtion som immateriellt arbete 
förstår vi hur identitet skapas runt konsumtion. Detta bör också kunna 
översättas till sjukförsäkringen och individer som bland annat identifi-
erar sig som sjuka, friska eller under rehabilitering. Immateriellt arbete 
kan alltså hjälpa oss att förstå individens syn på sig själv och sin om-
givning (Lazzarato, 1996) och även förklara varför individen arbetar. 
 I Cova och Dallis (2009) definition av arbetande konsumenter 
menar de dock att konsumenten bidrar med kulturella och affektiva 
aspekter genom det immateriellt arbetet, vilket skiljer sig från Lazzara-
tos (1996) definition. Cova och Dalli (2009) har bytt ut det intellektu-
ella innehållet mot en förkärlek för produkten eller varumärket, vilket 
tycks vara kopplat till kontexten där de arbetande konsumenterna stu-
deras. Inom tjänsteforskning och forskning om servicearbete är nämli-
gen emotionella kopplingar så som förkärlek för ett varumärke eller en 
produkt en central beståndsdel som återfinns som förklarande faktor i 
allt från kundnöjdhet (Mohr & Bitner, 1995) till emotionellt arbete 
(Hochschild, 2003). Dock menar jag att en förkärlek för att åtnjuta 
sjukförsäkringen inte återfinns hos medborgare, då detta skulle kräva 
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en vilja av att vara sjuk. Av samma anledning menar jag att inte heller 
åtrå eller hängivenhet, vilket är vanliga förklaringar till konsumenters 
arbete (Black & Veloutsou, 2017; Pongsakornrungsilp & Schroeder, 
2011), förklarar varför medborgare utför arbete för Försäkringskassan. 
Genom att därför försöka förstå detta arbete utifrån ett bredare per-
spektiv, vilket det immateriella arbetet ger, kommer jag att kunna för-
klara varför medborgare arbetar för att realisera sjukförsäkringen. 
Därför kommer jag också att använda mig av Lazzaratos (1996) ur-
sprungliga definition av det immateriella arbetet. 

2.1.2 Exploateringen av arbetande medborgare 
Exploatering av arbete handlar om vem som åtnjuter störst nytta av 
arbetet som utförs (Roemer, 1982; Zwick et al., 2008). Begreppet är 
bundet till en relation mellan (minst) två aktörer, den exploaterande 
och den exploaterade, där den senare aktören får mindre nytta av eller 
har större insats i produktionen än vad som bör förväntas. Begreppet 
används framför allt i klassisk marxistisk teori där kapitalisten exploa-
terar arbetaren och hens arbetskraft (Marx, 2013). Inom arbetssocio-
logi har relation mellan kapital och arbete översatts till relationen 
chef–arbetare (Edwards, 1979; Taylor & Bain, 1999), vilket senare har 
utvecklats till relationen chef/organisation–konsument, inom bland 
annat arbetande konsument-litteraturen (Cova & Dalli, 2009). Men 
alla relationer mellan organisationer och konsumenter där konsumen-
ten utför gratisarbete är inte att beteckna som exploatering (Terranova, 
2000). Som exempel kan fenomenen open source eller Wikipedia näm-
nas, där nyttan av konsumentens arbete inte enbart kommer organi-
sationen till gagn utan produkten är öppen för alla att använda och vi-
dareutveckla. Eftersom nyttan av produktionen fördelas till mänsklig-
heten menar Terranova (2000) att detta inte är att beteckna som en 
exploaterande relation, fastän arbetet utförs utan ersättning. Detta 
adresserar vikten av att tydligt definiera begreppet exploatering. Jag 
använder mig av Roemer (1982), som menar att exploateringen upp-
står i relationen mellan den exploaterande och den exploaterade då för-
delningen av egendomen eller nyttan kan förväntas ske mera rättvist. 
Roemer (1982, ss. 284-285) skriver:  

To decide whether a coalition is exploited or exploiting (or neither), we 
compare how well the coalition is faring at the present distribution of in-
come and labor with how well it would have fared under a certain 
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alternative distribution of property […] More generally, when one says that 
A is exploiting B, I think one is conceiving of an alternative arrangement of 
some sort under which A would be worse off and B better off than at pre-
sent. The alternative arrangement embodies one's notion of what is ethi-
cally preferable and nonexploitative: and so, if A is better off and B worse 
off than in the ethically preferable alternative, that constitutes exploitation. 

Med utgångspunkt i Roemers (1982) definition menar (Zwick et al., 
2008) att arbetande konsumenter som samskapar värde med en orga-
nisation är i en exploaterad relation. Detta eftersom nyttan av konsu-
mentens produktion åt organisationen kommer att understiga det som 
den arbetande konsumenten kan införskaffa själv på marknaden. Det 
spelar då ingen roll om konsumenten arbetar av fri vilja eller trivs med 
det. Dock instämmer jag med Terranova (2000), som också visar hur 
konsumenters frivilliga arbete kan vara icke-exploaterande då nyttan 
fördelas till en mängd individer utanför organisation–konsument-re-
lationen. 
 Det finns ett antal studier som visar hur företag försöker explo-
atera arbetande medborgare (Bonsu & Darmody, 2008; Cova & Dalli, 
2009; Cova et al., 2015a; Terranova, 2000; Zwick et al., 2008). Jag har 
dock inte hittat några studier där fenomenet undersöks inom offentlig 
sektor. En anledning till detta kan vara att perspektivet inom arbetande 
konsument-litteraturen har varit att företag använder konsumentens 
immateriella gratisarbete för att öka sin lönsamhet (Bonsu & Darmody, 
2008; Cova et al., 2015a) eller värdet på produkten eller varumärket 
som samskapas (Arvidsson, 2005; Zwick et al., 2008). Genom erbju-
dandet att samskapa produktionsprocessen öppnar organisationer upp 
olika sätt för konsumenten att påverka företaget eller skapa en unik 
produkt (Bonsu & Darmody, 2008; Cova et al., 2015a). Cova och Dalli 
(2009) menar att detta har lett till möjligheten att dubbelexploatera 
konsumenten, dels genom deras gratisarbete och dels från ett prispå-
lägg som de kan få betala för möjligheten att samskapa en unik produkt 
eller tjänst. Exempelvis visar Cova et al. (2007) hur dubbelexploate-
ringen av Warhammer-konsumenter har gått till, där kunderna skapat 
nya spelregler eller turneringar i spelet för att sedan behöva betala för 
att kunna utnyttja detta innehåll. Bonsu och Darmody (2008) beskri-
ver också hur svårt det kan vara för konsumenten att distansera sig från 
denna exploatering när hen väl har börjat arbeta. Detta eftersom orga-
nisationen äger systemet dit arbetet är kopplat, och att frigöra sig från 
exploateringen medför att konsumenten kan tvingas ge upp hela eller 
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delar av det värde som hen producerat. Samma premisser gäller inte 
inom sjukförsäkringen, där medborgare inte direkt behöver betala och 
helst vill återgå till ett stadium där hen är frisk nog att inte kvalificera 
sig för försäkringen. 

2.1.3 Arbetar verkligen medborgare? 
Jag använder termen immateriellt arbete för att förstå arbetet som 
medborgare (och konsumenter) utför. Dock kvarstår frågan om hur 
detta begrepp relaterar till det vidare begreppet arbete. Det immateri-
ella arbetet ska förstås som ett bredare begrepp än den allmängiltiga 
förståelsen av begreppet arbete, så som lönearbete där arbetaren säljer 
sin arbetskraft eller ideellt arbete där människor arbetar frivilligt för 
en förening i det civila samhället (von Essen, Jegermalm & Svedberg, 
2015). Denna allmänna förståelse av arbete (läs lönearbete) har dock 
kritiserats av Lazzarato (1996) och andra forskare inom arbetssociolo-
gin (se bland annat Alvesson & Billing, 2009; Karlsson, 1986; Lewis, 
1997) för att vara för snäv och bland annat exkludera kvinnors obetalda 
arbete inom hemmet. I stället använder jag en bredare definition av 
arbete för att relatera till begreppen immateriellt arbete och arbetande 
medborgare. Definitionen utgår ifrån att arbete är ”de verksamheter 
som försiggår inom ramen för interna sociala relationer som organise-
rar nödvändighetens sfär” (J Ch. Karlsson, 2009). Denna definition in-
kluderar ett bredare spektrum av aktiviteter så som omsorgsarbete och 
enpersonsföretagande men utesluter till exempel fritidsaktiviteter. I 
relation till Karlssons (2009) definition förstås det immateriella arbe-
tet som verksamheten som ska utföras. Medborgare utför immateriellt 
arbete för att få tillgång till sjukförsäkringen, vilket skapar en nödvän-
dighet då uteblivet arbete resulterar i utebliven ersättning. 
 I Karlssons (2009) definition framgår att arbete utförs inom ra-
men för en intern social relation. Den klassiska sociala relationen inom 
arbetssociologin är den mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men med 
en växande tjänstesektor har dessa relationer kommit att utvecklas. 
Många forskare menar att det i dag är svårt att skilja producenten från 
konsumenten (Ritzer, 2009; Toffler, 1980; Vargo & Lusch, 2004). 
Leidner (1993; 1996, se bild 2 nedan) konceptualiserar maktrelationen 
inom servicearbete genom tjänstetriangeln där kundens eller medbor-
garens deltagande förändrar förutsättningarna för den interna styr-
ningen inom företag. I tjänstetriangeln kompletteras den klassiska 
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dynamiken mellan chef och anställd med kunder eller medborgare som 
påverkar organisationens resultat och förutsättningar att leverera 
tjänsten. Att addera medborgare till tjänstetriangeln förändrar också 
maktrelationerna där de olika aktörerna från tid till annan kommer att 
samverka med och motverka varandra beroende på intresse. Bélanger 
och Edwards (2013) visar att arbetare ibland befinner sig i situationer 
där de känner sig trängda mellan organisatorisk styrning och kunders 
förväntningar, medan det i andra situationer är kunden eller cheferna 
inom organisationen som är föremål för kritiken från olika håll. Dessa 
forskare, med flera (Bélanger & Edwards, 2013; Korczynski, 2002; 
Leidner, 1993), visar dock att tjänstemottagare har en social relation 
till övriga aktörer som inte går att bortse ifrån.  
 

 
Figur 2.1: Illustration av relationerna i tjänstetriangeln. Utvecklad från Leidner 

(1996). 

På samma sätt menar Karlsson (2009) att konsulten, som säljer resul-
tatet av sin arbetskraft, har en intern social relation till företaget, me-
nar jag att de arbetande medborgarna också har en sådan relation (i 
enlighet med bland annat Leidner, 1996 resonemang). Utifrån detta 
perspektiv menar jag att det immateriella arbetet som medborgare 
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utför i relation till Försäkringskassan och sjukförsäkringen är att be-
teckna som en form av arbete. 

Genom Leidners (1993, 1996) tjänstetriangel etableras en social 
relation mellan medborgare, handläggare och övriga delar av Försäk-
ringskassan. Jag har också konstaterat att medborgare utför ett arbete 
inom det som Karlsson (2009) kallar för nödvändighetens sfär, där er-
sättningen uteblir om inte arbetet utförs. Därför konstaterar jag att det 
immateriella arbete som medborgare utför för att få tillgång till sjuk-
försäkringen kan liknas vid annat arbete som utförs för att försäkringen 
ska realiseras. Nödvändigheten i att utföra detta arbete och relationen 
till handläggaren och den resterande myndigheten kan också bidra till 
förståelsen av varför medborgare accepterar att arbeta, även om de inte 
känner passion eller åtrå för sjukförsäkringen och Försäkringskassan. 

2.2 Kundorienterade byråkrater 
Försäkringskassan har sedan sammanslagningen av 22 självständiga 
myndigheter försökt skapa en effektiv organisation som åtnjuter ett 
högt förtroende hos medborgarna. Jag menar att denna organisato-
riska förändring, med ett fokus på effektivitet och nöjda medborgare, 
kan beskrivas med hjälp av Korczynskis (2002, 2004, 2013) organisa-
toriska idealtyp kundorienterad byråkrati. Denna idealtyp beskriver 
hur organisationer försöker kombinera en effektiv hantering av ären-
den genom byråkratins idéer samtidigt som konkurrensfördelar ska 
uppnås genom kundorienteringens individanpassning. Korczynski 
(2002) menar dock att dessa två styrlogiker är svåra att förena då de 
ställer motstridiga krav på arbetaren som möter kunderna. Vidare me-
nar han att arbetaren försöker navigera mellan dessa motstridiga krav, 
där rationell hantering och standardisering ska kombineras med kund-
orientering, genom att använda emotionellt arbete.  
 I detta avsnitt beskriver jag litteraturen om kundorienterad by-
råkrati och hur litteraturen relaterar till angränsande forskningsfält. 
Jag relaterar även begreppet till utvecklingen inom offentlig sektor. 
Centralt för detta forskningsområde är begreppet styrning, vilket gör 
att jag ägnar ett stycke åt detta begrepp. Avsnittet avslutas med en be-
skrivning av myten om den självständiga kunden som Korczynski och 
Ott (2004) menar upprätthåller den kundorienterade byråkratin. 
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Forskning om kundorienterad byråkrati bygger vidare på arbetssocio-
logisk forskning där styrningen av anställda är ett centralt tema. Med 
en ökad tjänstefiering av samhället har denna forskning kommit att ut-
vecklas mot det som kännetecknas som servicearbete (Frenkel et al., 
1998; Rosenthal, 2004; Taylor & Bain, 1999), där även kunden kommit 
att spela en central roll i styrningen av arbetet. Detta i kontrast till re-
lationen mellan chef/ledning och arbetare som tidigare varit det pri-
mära fokuset inom arbetssociologin (se bland annat Callaghan & 
Thompson, 2001; Edwards, 1979; Thompson, 1983). Servicearbete har 
också varit centralt för tjänsteforskningen, då organisationer i allt 
större utsträckning måste orientera sig runt kundens behov (Grönroos, 
1982; Parasuraman et al., 1985). Inom denna forskning har också 
kundnöjdhet (Parasuraman et al., 1985; Parasuraman, Zeithaml & 
Berry, 1988), miljön där tjänsten utförs (Mary Jo Bitner, 1992) samt 
hur de anställda ska organiseras (Larsson & Bowen, 1989; Schneider & 
Bowen, 1993) studerats. Arbetssociologisk forskning om servicearbete 
tar avstamp i kritisk forskning om styrningen av anställda och proble-
matiserar tjänsteforskningens normativa resultat. Bland annat presen-
teras teori kring emotionell och estetisk arbetskraft (Hochschild, 2003; 
Nickson, Warhurst, Witz & Cullen, 2001) samt tjänstetriangeln 
(Leidner, 1996, som presenterades i 2.1.3 Arbetar medborgare?) där 
kunden adderas, vilket förändrar relationen chef/ledning–arbetare. 
Likt Leidner (1996) presenterade Korczynski (2002) teorin om kundo-
rienterad byråkrati som en problematisering av utvecklingen inom det 
byråkratiska servicearbetet. Fokus inom den kundorienterade byråkra-
tin är därför styrningen av arbete, där byråkratins rationella beteenden 
ska samspela med kundorienteringens individanpassning (Korczynski, 
2004, 2009; Lopez, 2010). Korczynski (2004, 2013) menar att företag 
vill bibehålla effektiviteten genom styrning som kan betecknas som by-
råkratisk, samtidigt som de vill styra arbetarens känslor och empati för 
att skapa en känsla av kundorientering (Korczynski & Ott, 2004). 

2.2.1 Styrning inom kundorienterad byråkrati 
Detta avsnitt behandlar begreppet styrning och hur begreppet har han-
terats inom forskningen om den kundorienterade byråkratin. Styr-
ningen i Korczynskis (2002, 2004, 2013) teori om kundorienterad by-
råkrati utgår ifrån byråkratisk styrning genom standardisering och ru-
tiner, som ska kombineras med normativ styrning av emotionellt 
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arbete, vilket kan betecknas som kundorientering. Utgångspunkten för 
teoretiseringen av begreppet styrning är Edwards (1979, s. 17) definit-
ion som utgår ifrån ”the ability of capitalists and/or managers to obtain 
desired work behavior from workers”. Edwards (1979), likt andra ar-
betssociologer (Korczynski, 2002; Littler & Salaman, 1982), vidareut-
vecklade en marxistisk analys av konflikten mellan kapital och arbete 
för att gälla chefer–arbetare (–kund). Enligt definitionen ovan utgår 
styrningen från chefen, som försöker åstadkomma ett efterfrågat bete-
ende hos sina anställda. Detta åstadkoms genom användandet av ett 
antal styrverktyg för att få de anställda att utföra arbetet som efterfrå-
gats. Inom den kundorienterade byråkratin används begreppen tek-
nisk och byråkratisk styrning för att förstå hanteringen av ärenden som 
följer en förutbestämd, rationell och standardiserad process. Den tek-
niska styrningen reducerar behovet av att övervaka arbetaren då orga-
nisationen har designat arbetsprocessen så att arbetet utförs på ett öns-
kat sätt (Edwards, 1979). Detta kan exemplifieras med de förutbe-
stämda blanketter som medborgare förväntas fylla i, vilket ska garan-
tera att alla uppgifter lämnas till myndigheten, eller de reglerade 
mikropauserna som finns mellan samtalen i telefonkundtjänsten. Den 
byråkratiska styrningen ska i stället förstås som en uppsättning regler 
och förutbestämda arbetsrutiner som arbetaren rationellt förväntas 
följa. Dessa regler och rutiner följs också upp genom mätningar av pro-
cessefterlevnad och effektivitet (Korczynski, 2002). Exempel på denna 
byråkratiska styrning är Försäkringskassans användning av detalje-
rade processkartor som handläggaren förväntas följa för att myndig-
heten ska uppnå en effektiv och likvärdig handläggning av ärenden (T. 
S. Karlsson, 2014). 
 Den tekniska och byråkratiska styrningen kombineras inom 
Korczynskis (2002, 2004, 2013) idealtyp med en kundorientering, för 
att förstå de relationer som handläggaren förväntas skapa med kunden 
för att hen ska känna sig unik. Hochschild (2003) myntade här begrep-
pet emotionellt arbete som arbetaren använder sig av i mötet med kun-
derna. Detta emotionella arbete tar sig till uttryck genom att arbetaren 
använder känslor som ödmjukhet och förståelse för att påverka kun-
dens uppfattning om tjänsten. Arbetaren kan också använda sig av 
kroppen för att åstadkomma en känsla av att kunden är unik, genom 
att le eller resa sig upp när en kund närmar sig (Hochschild, 2003). 
Genom tjänsteforskningens koncept som kritiska incidenter (M. J. 
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Bitner et al., 1990) och SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) har fö-
retag utvecklat verktyg för att styra arbetarnas emotionella arbete, me-
nar Korczynski (2002). Dessa verktyg ska framför allt förstås som en 
normativ styrning av arbete för att åstadkomma en kundoriente-
ring(Korczynski, 2002). Inom den kundorienterade byråkratin kombi-
neras den (teknisk-)byråkratiska styrningen med den normativa, för 
att beskriva hur organisationer använder olika lager av styrning för att 
åstadkomma olika mål, i detta fallet rationell effektivitet och individ-
anpassning. Därav namnet organisatorisk idealtyp. I tabell 1, som är en 
vidareutveckling av Korczynski (2004, s. 99), har jag sammanfattat 
skillnaderna mellan idealtyperna byråkrati och den kundorienterade 
byråkratin. 
 

 
Tabell 2.1: Skillnader mellan byråkrati och kundorienterad byråkrati. 

Termen organisatorisk princip relaterar till det arbetssätt organisat-
ionen vill att arbetet ska vara organiserat kring. Inom byråkratin ska 
en rutinmässig handläggning åstadkommas där arbetaren hanterar 
ärende efter ärende enligt givna instruktioner. Inom den kundoriente-
rade byråkratin förväntas arbetaren åstadkomma samma rationella 
handläggning samtidigt som hen ska inkorporerar kundorientering ge-
nom att få kunden att uppleva att hens individuella behov är uppfyllda 
(Korczynski, 2004). Syftet är att skapa en effektiv handläggning genom 
standardiserade arbetsmetoder och relationer till kunder för att skapa 
konkurrensfördelar och därmed öka vinsten.  
 Syftet med arbetssättet förklarar varför vissa organisatoriska 
principer antas inom organisationen. Korczynski (2002) menar att by-
råkratin åstadkommer effektivitet då den rutinmässiga hanteringen av 
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ärenden får arbetaren att beta av ärende efter ärende systematiskt. För-
utom att skapa en effektiv hantering syftar denna byråkratiska hante-
ring till likvärdiga bedömningar då ett antal förutbestämda kriterier 
ska styra beslutet. Inom den kundorienterade byråkratin förväntas ar-
betaren vid sidan av den effektiva hanteringen skapa en relation med 
kunden för att öka företagets konkurrensfördelar. Dessa dubbla krav 
inom styrningen syftar till skapar dock en situation som Korczynski 
(2002) beskriver som motsägelsefull. 
 Verktygen som används för att realisera styrningen och uppnå 
det förväntade beteendet, kopplas inom byråkrati till standardiserade 
processer och fastlagda rutiner. Byråkrati använder även uppföljningar 
av fastlagda rutiner för att kontrollera effektiviteten i hanteringen. Or-
ganisationer kan då följa upp hur arbetaren fattar beslut i enlighet med 
den standardiserade processen såväl som till exempel antalet hen han-
terar under en given tid. Inom den kundorienterade byråkratin adderas 
också en normativ styrning till denna byråkratiska styrning för att ar-
betaren ska använda emotionellt arbete i relationen till kunderna 
(Korczynski & Ott, 2004). 
 Slutligen beskriver tabell 1 ovan vilket känsloläge som arbeta-
ren befinner sig i inom de olika organisatoriska idealtyperna 
(Korczynski, 2004). Inom byråkratin förväntas arbetaren utföra ären-
dehanteringen genom att opersonligt följa processerna utan att emot-
ionellt engagera sig i specifika situationer. På detta sätt skapas effektiv 
hantering, menar byråkratin. Inom den kundorienterade byråkratin 
ska dock arbetaren anta ett rationellt emotionellt känsloläge där kun-
den upplever ett emotionellt arbete men där arbetaren fortfarande kan 
distansera sig från sina känslor (Korczynski & Ott, 2004). Detta då ett 
fullt känslomässigt engagemang i ärendet uppfattas som ineffektivt på 
basis av byråkratins rationella beteende. 

2.2.2 Myten om den självständiga kunden 
En central idé i teorin om den kundorienterade byråkratin är att hand-
läggare genom rationellt emotionellt arbete försöker sprida myten om 
den självständiga kunden. För att beskriva denna myt utgår jag ifrån 
talesättet kunden har alltid rätt där kunder ska behandlas som unika 
individer. Korczynski och Ott (2004) menar dock att kunden endast 
upplever en känsla av självständighet i relation till företaget, då företag 
ofta begränsar individanpassningen för att skapa en effektiv hantering 
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av ärendet. Dessa begränsningar förstås som teknisk och byråkratisk 
styrning där arbetaren rättar sig efter arbetets specifikationer och ruti-
ner, i stället för kundens krav. För att upprätthålla myten om den själv-
ständiga kunden måste arbetaren försöka övertyga kunden om att my-
ten gäller och att arbetaren försöker stå på kundens sida gentemot by-
råkratin. Enligt Korczynski och Ott (2004) använder arbetaren för-
trollning för att spela upp alla valmöjligheter som hen har att erbjuda 
kunden. På detta sätt anspelar arbetaren på att kunden ska inneha fri-
het, i enlighet med myten om den självständiga kunden. En frihet som 
ofta är en fasad. Arbetaren kan också övertyga kunden genom att an-
vända empati för kunden i hens situation. Korczynski och Ott (2004) 
menar då att arbetaren gör ett rationellt emotionellt arbete som upp-
levs som förstående eller igenkänning men som egentligen är frikopp-
lat från verkliga känslor. Men likt flera situationer i denna organisato-
riska idealtyp har arbetare svårt att upprätthålla detta skådespel, och 
faller ofta tillbaka i ett verkligt emotionellt arbete.  
 Som jag beskrev ovan i avsnittet om arbetande medborgare har 
tjänsteforskningen utvecklat begreppet samskapande (Grönroos & 
Voima, 2013; Prahalad & Ramaswamy, 2004), där företaget involverar 
kunden i produktionen av tjänster. Att involvera kunder i samskapan-
deprocesser minskar, menar jag, betydelsen av koncept som upplevd 
tjänstekvalité och att upprätthålla myten om den självständiga kunden. 
I stället för att övertyga kunden om att hen är självständig i förhållande 
till företaget och därmed kan förvänta sig en individualiserad tjänst kan 
den individanpassade tjänsten i stället skapas genom att kunden invol-
veras i produktionsprocessen (Vargo & Lusch, 2004). Tjänsteforsk-
ningens begrepp samskapande, som eftersträvar en kollaborativ pro-
cess där aktörerna aktivt påverkar varandra i produktionen (Grönroos 
& Voima, 2013), har därmed kommit att utmana myten om den själv-
ständiga kunden. Enligt den samtida tjänsteforskningen är det inte sä-
kert att arbetare måste övertyga kunder genom myten om självständig-
het. En liknande konkurrensfördel skapas genom att kunden involve-
ras i detta samskapande. 
 Även inom litteraturen om offentlig förvaltning har begreppet 
samskapande introducerats (Osborne, 2018; Osborne et al., 2013). Ti-
digare sågs samskapande som en metod för att effektivisera den offent-
liga sektorn genom att flytta aktiviteter till andra aktörer (inte 
nödvändigtvis enskilda medborgare Pestoff, 2006). Detta synsätt har 
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dock delvis kommit att ersättas av tjänsteforskningens perspektiv där 
tjänsten samskapas i en interaktiv kollaborativ process (Osborne, 
2018; Osborne et al., 2013). Dock innebär detta perspektiv problem för 
offentliga aktörer att leva upp till då de har ett strikt regelverk som de 
måste leva upp till (Grönlund & Modell, 2006), och handläggaren inte 
kan utlova medborgare ett visst resultat av processen. I stället kan det 
tänkas att denna kollaborativa process kommer att överskuggas av by-
råkratins regelverk, precis som kundorienteringen inte är självständig 
från byråkratin. 

2.3 Praktikteori 
För att förstå det arbete som medborgare, handläggare och övriga ak-
törer utför för att realisera sjukförsäkringen använder jag praktikteori. 
Grunden i denna teori är de praktiker som utförs. Teorin är användbar 
vid tolkningen av såväl mänskligt handlande då kunskaper och förstå-
else omsätts i arbete, som kulturella aspekter då förståelsen av omgiv-
ningen skapas. Genom praktikteori kan jag alltså förstå det immateri-
ella arbete som olika aktörer utför, liksom kopplingen mellan arbe-
tande medborgare och kundorienterade byråkrater. De handlingar som 
medborgare och handläggare utför formar sociala mönster som kan 
analyseras. Genom att praktikteori utgör den gemensamma nämnaren 
mellan olika teoriområden kan jag också studera hur teorierna är sam-
manflätade samt interagerar med varandra. En praktiker beskriver 
människors agerande och interaktionen med andra individer samt fö-
remål i omgivningen (Orlikowski, 2007; Reckwitz, 2002; T. R. 
Schatzki, 1996).  

Praktiker utgörs av handlingar eller aktiviteter som människor 
utför i sitt dagliga liv och som med tiden utvecklas till rutinmässigt be-
teende. Därför har jag, i enlighet med Reckwitz (2002, s. 250), defini-
erat praktiker som ”routinized way in which bodies are moved, objects 
are handled, subjects are treated, things are described and the world is 
understood”. Genom att människan lär sig rörelser, aktiviteter samt 
skapar en förståelse om hur världen fungerar och sedan återupprepar 
aktiviteten skapas rutiner som inom praktikteori kallas praktiker. Be-
teenden som exempelvis läkare utför vid läkarundersökningar är in-
lärda praktiker som de lär sig under läkarutbildningen och tränar un-
der AT-tjänsten samt i sitt dagliga yrkesutövande. Även medborgare 
som har med myndigheter att göra bygger upp praktiker. Det kan dock 
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behövas olika stöd för att hjälpa medborgare att förstå regelverk och 
fylla i blanketter, men stödet är en lärprocess vilket gör att medborgare 
senare kommer att kunna hantera interaktionen med myndigheten på 
ett bättre sätt. Men som Reckwitz (2002, se även Orlikowski, 2000, 
2007) definition säger utförs praktiker inte enbart i interaktionen med 
andra människor. Praktiker utförs även gentemot föremål, inte minst 
olika IT-system. Inom sjukförsäkringen kan detta ta sig till uttryck vid 
exempelvis ansökningsförfarandet där medborgaren fyller i en blankett 
eller interagerar med Försäkringskassans hemsida för att ansöka om 
ersättning. Dessa föremål eller system kommer också att styra utföran-
det av praktiken då de möjliggör vissa handlingar men begränsar 
andra. Det är alltså när människor utför aktiviteter och interagerar 
med varandra eller föremål, gång efter annan, som praktiker uppstår 
och reproduceras. Detta skapar ett socialt mönster (Reckwitz, 2002; T. 
R. Schatzki, 1996) som kan studeras för att förstå mänskligt beteende 
och organisering. 
 Inom praktikteori finns det en lärandedimension där aktivite-
ter förs vidare från person till person och med upprepning skapas rutin. 
En praktik är därför inte enbart en tanke eller en handling utan en 
handling som bygger på ett inlärt mönster. Reckwitz (2002) placerar 
därför praktiken vare sig i sinnet eller i kroppen hos människor, utan 
den återfinns i samarbete mellan sinne och kropp. Utan kunskap (som 
kan lokaliseras till sinnet) vet inte personen vilken praktik som ska ut-
föras eller varför. Dock gäller också det omvända, att en praktik inte 
finns innan aktiviteten utförs och kunskapen omsätts i handling. Ge-
nom inlärningen och utförandet av praktiker skapas en social ordning 
(Reckwitz, 2002; T. R. Schatzki, 1996), vilket är grunden för att kunna 
studera mänskliga fenomen. För att kunna analysera mänskliga feno-
men genom praktiker, krävs också en förståelse för hur praktikerna är 
uppbyggda och dess beståndsdelar. För att förstå dessa beståndsdelar 
utgår jag ifrån Wardes (2005) operationalisering av Schatzkis (1996) 
konceptualisering av praktiker (även Schau et al. [2009] samt 
Echeverri och Skålén (2011) använder dessa beståndsdelar i sina ana-
lyser). Jag menar därför att en praktik består av de tre delarna förstå-
elsen (understandings) för hur praktiken ska utföras, regleringen (pro-
cedures) av praktiken samt engagemanget (engagement) för att utföra 
den (Schau et al., 2009; Warde, 2005). Förståelsen för hur aktiviteter 
ska utföras för att praktiker ska skapas utgår ifrån kunskapen som 
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individen måste inneha för att kunna utföra aktiviteten. Schau et al. 
(2009) beskriver förståelse, som att veta vad som ska göras i olika situ-
ationer samt att aktören känner till den kulturella kontext inom vilken 
praktiken utförs. I sjukförsäkringen skulle detta kunna innebära kun-
skaper om bland annat det sjuklöneansvar som arbetsgivaren har eller 
förståelsen som krävs då läkaren diagnostiserar patienten. Regleringen 
som omgärdar praktiker är olika typer av regelverk (implicita eller ex-
plicita), instruktioner, normer och principer som styr hur praktiken ska 
utföras. Dessa regleringar utgör allt ifrån regelverket i sjukförsäkringen 
eller vilka uppgifter som en handläggare åläggs att kontrollera, till mer 
implicita regler om att komma i tid till möten eller att höra av sig om 
deltagandet på mötet måste ställas in. Den sista beståndsdelen är det 
engagemang som krävs för att utföra praktiken. Dels måste aktören ha 
motivation – se ett syfte med aktiviteten – dels måste hens mående 
vara tillräckligt bra för att hen ska kunna utföra praktiken. Medborgare 
med en pressad ekonomisk situation kan därför känna ett stort enga-
gemang för att utföra en viss typ av praktik, samtidigt som stressade 
handläggare eller utbrända medborgare kan ha ett bristande engage-
mang. De tre beståndsdelarna utgör fundamentet i praktiker och åter-
finns därför i samtliga praktiker, där de tar sig olika uttryck. I likhet 
med Skålén et al. (2015) kan jag därför, med hjälp av dessa bestånds-
delar, analysera hur och varför olika praktiker misslyckas, framför allt 
i samspelet mellan praktikerna där sjukförsäkringen realiseras. 

2.3.1 Praktikers samspel och sammankopplingar 
För att förstå olika fenomen räcker det inte med att enbart analysera 
enskilda praktiker; man måste även förstå hur praktiker hänger sam-
man. Schatzki (1996) menar exempelvis att praktiker samspelar för att 
skapa sociala mönster. I sin studie av praktiker i olika internetforum 
visar Schau et al. (2009) hur praktiker samspelar med varandra och på 
sätt förstärker varandra för att skapa värde för användaren. Andra stu-
dier visar att praktiker inte enbart förstärker varandra (Skålén et al., 
2015) och att värde inte alltid skapas (Echeverri & Skålén, 2011). I stäl-
let menar dessa forskare att samspelet mellan praktiker och resultatet 
av utförandet är en neutral process som kan resultera i olika utfall. 
Denna process kan dock struktureras i enlighet med Schau et al.:s 
(2009) modell där praktiker samspelar intra- eller intertematiskt. Det 
intratematiska samspelet sker mellan praktiker som har ett liknande 
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övergripande syfte. Det skulle till exempel kunna handla om praktiker 
som reglera och styra, som båda syftar till att kontrollera individer på 
olika sätt (se tabell 2 nedan). Det intertematiska samspelet syftar i stäl-
let på att praktiker med olika syften samspelar, och den ena praktiken 
leder till den andra (Schau et al., 2009). 
 För att kunna analysera interaktionen mellan olika personer 
och hur deras utförda praktiker samspelar använder jag mig, likt 
Skålén et al. (2015), av begreppsparet samstämmighet (alignment) och 
dissonans (misalignment). Corsaro och Snehota (2011) har tidigare an-
vänt dessa begrepp för att beskriva relationen mellan företag, och de 
menar att det finns olika typer av samstämmighet mellan aktörer. I sin 
analys av dessa företag utgår ifrån de kognitiva aspekterna av relat-
ionen, målsättningen med relationen samt vilka praktiker som utförs 
inom relationen. När dessa aspekter överensstämmer menar Corsaro 
och Snehota (2011) att det finns en samstämmighet, medan det råder 
dissonans när föreställningen om aspekterna skiljer sig åt. På ett lik-
nande sätt menar jag att praktikerna samspelar när aktörer i interakt-
ion delar föreställning om Schau et al. (2009) praktikbeståndsdelar; 
förståelse, reglering och engagemang. När aktörerna inte delar före-
ställning om dessa beståndsdelar, kan inte praktiken utföras korrekt 
och samspelet befinner sig i dissonans. Detta sätt att hantera samstäm-
mighet och dissonans är inspirerat av  Skålén et al.:s (2015) studie. För 
att analysera när aktörerna lyckas eller misslyckas med att realisera 
sjukförsäkringen (delsyfte två) utgår jag ifrån att aktörerna, vars prak-
tiker ska samspela, har samma bild av hur praktikerna ska utföras. När 
förståelsen, regleringen och engagemanget överensstämmer mellan 
aktörerna råder det samstämmighet i praktikernas samspel, men när 
perspektivet på en eller flera av beståndsdelarna skiljer sig åt kan detta 
betecknas som dissonans i samspelet. Därmed kan jag med hjälp av be-
greppen samstämmighet och dissonans analysera när aktörer lyckas 
respektive misslyckas med att realisera sjukförsäkringen samt hur ak-
törerna hanterar ett misslyckande (delsyfte tre). 

2.3.2 Tidigare identifierade praktiker  
I detta avsnitt presenterar jag en litteraturstudie där studerade prakti-
ker inom fälten marknadsföring, tjänsteforskning samt organisations-
teori har identifierats. Genom en systematisk analys av tidigare forsk-
ning som använt sig av praktikteori, har jag skapat en sammanställning 
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av generella praktiker som jag kan relatera mitt resultat till. Samman-
ställningen bygger på 165 analyserade artiklar (se 3.2.4 Litteraturstu-
die inom praktikteori) och består av sju övergripande teman med 25 
praktiker. De sju temana är; kommunicera, konsumera, kontrollera, 
personliga, producera, sociala och utvärdera. Nedan beskriver jag 
dessa teman var för sig, med de praktikerna som ingår (se tabell 2.2 för 
sammanfattning). Praktikerna exemplifieras med definitioner från de 
tidigare studierna. Beskrivningen börjar med temat kommunicera. 
 Kategorin kommunicera syftar till att sprida budskap och sam-
tala kring olika ämnen. Praktikerna inom denna kategori är  informera, 
samtala, lära samt översätta. Den första praktiken, informera, kan be-
skrivas som att en aktör delar information med andra aktörer. Praktik 
är därmed central för att sprida olika typer av budskap vilket temat syf-
tar till. Pilerot och Limberg (2011) samt Lequesne (2015) identifierar 
båda praktiken information sharing som Lequesne (2015, s. 361) 
beskriver som ”the share of information through various technical net-
works is a crucial resource for modern diplomacy”. Även Nyblom 
(2014) beskriver hur informationsspridning är central när resenärer 
ska navigera under resor.  
 Nästa praktik heter samtala och syftar till att aktörer för en di-
alog med varandra och besvara frågor. Samtala kan exemplifieras med 
Jarzabkowski och Seidl (2008, s. 1404) där de beskriver möten där ”the 
chair suspends authority over turn-taking, enabling self-organizing 
discussion, in which participants respond directly to each other”. Prak-
tiken beskrivs också genom Skålén et al.:s (2015) praktiker questioning 
and answering och dialoguing samt Hakala et al:s (2017) praktik 
opening new topics. Praktiken samtala relaterar till det övergripande 
temat genom att samtal hanterar olika ämnen där budskap sprids.  
 Jag har kategoriserat praktiken lära till temat då en lärande-
process kan knytas till kommunicerande aktiviteter där budskap 
sprids, så som att läsa en text eller lyssna på ett föredrag. Praktiken lära 
syftar till att få verktyg för att kunna hantera sig själv eller olika typer 
av situationer som kan uppstå. Molander (2017) beskriver till exempel 
hur mödrar måste lära sig att hantera sina barn och att bli pragmatiska. 
Niemimaa & Niemimaa (2017, s. 13) exemplifierar också praktiken när 
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de beskriver att ”ISS4 policy requires that employees learn the policy’s 
practices, break the existing pattern of practices and reconstruct new 
non-canonical practices”. 
 Den sista praktiken inom temat heter översätta. Skålén et al. 
(2015, s. 605) beskriver till exempel praktiken som att ”[t]he transla-
ting practice is enacted to overcome the language barrier”. Niemimaa 
och Niemimaa (2017) beskriver också hur organisationers IT-
säkerhetspolicys måste översättas till specifika situationer för att an-
ställda ska kunna arbeta med dem. Praktiken kopplas till temat kom-
municera genom att den underlättar att budskaps sprids mellan aktö-
rer. 
 
Det andra temat av praktiker har jag döpt till konsumera och innehål-
ler praktiker som syftar till att stimulera köpa och försäljning av pro-
dukter samt tjänster. Inom detta tema ingår praktikerna byta, distri-
buera och marknadsföra. Den första praktiken byta hanterar aktivite-
ter som kan kopplas till att produkter eller tjänster byter ägare genom 
köp och försäljning. Hagberg (2016) beskriver exempelvis detta genom 
praktiken sälja. Andra sidan av bytet av produkter beskrivs sedan av 
Cohen och Ilieva (2015) som formulerat praktiken shopping at farmers 
markets. Kjellberg och Helgesson (2007, s. 142) beskriver hela pro-
cessen genom praktiken exchange som ”refers to the concrete activities 
related to the consummation of individual economic exchanges”. Över-
gripande illustrerar dessa exempel praktiken byta som är central för 
temat konsumera och som gör att handel och försäljning kan ske.  
 Nästa praktik är distribuera som syftar till att leverera produk-
ter eller tjänster samt sammanför köpare och säljare. Genom att pro-
dukten levereras eller köpare och säljare sammanförs så stimuleras 
handel vilket gjort att jag kategoriserat praktiken under temat konsu-
mera. Praktiken kan exemplifieras med James och Halkiers (2016) 
praktik retailing som syftar till att driva en affärsverksamhet där varor 
och tjänster byter ägare. Nama och Lowe (2014, s. 296) beskriver dis-
tribution av kapital som ”to distribute/return capital back to investors, 
PE firms carry on activities such as issuing distribution notices, 

                                                
 
4 ISS står för information system security. 
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notifying each individual investor […]”. I relation till denna distribut-
ion finns också olika transporter där individer till exempel kör bil 
(Rettie, Burchell & Riley, 2012). 
 Den sista praktiken inom temat kallar jag för marknadsföra. 
Praktik syftar till att hylla, predika och sprida olika varumärken eller 
idéer. Fuentes (2015) beskriver exempelvis aktiviteter för att mark-
nadsför miljövänliga produkter på olika sätt. Ett annat område där ak-
tiviteter, som syftar till att sprida idéer, återfinns i Leander (2017) be-
skrivning av Daesh och deras tillvägagångssätt för att rekrytera männi-
skor. Skålén et al. (2015, s. 605) beskriver också sin praktik praising 
som jag menar är en typ av marknadsföring på följande sätt; ”praising 
is a form of certification that someone or something is in line with the 
Alfista5 identity. It is a positive reinforcement that augments the colla-
boration”. Genom marknadsföring menar jag att aktörer försöker få 
kunder eller medborgare att köpa varor, tjänster eller idéer vilket gör 
att praktiken relaterar till det övergripande temat av att konsumera. 
 
Nästa tema av praktiker kallar jag kontrollera, som är definierat utifrån 
ett klassiskt synsätt på styrning och kontroll, nämligen ”obtain desired 
[work] behavior from [people]” (Edwards, 1979, s. 17). Temat bestå av 
de fyra praktikerna leda, reglera, reagera samt göra motstånd. Prak-
tikerna försöker på olika sätt skapa ett önskat beteende. Detta sker 
först genom praktiken leda som syftar till att styra (arbete) genom att 
planera och följa upp samt klargöra förväntningar. Lee (2018) beskri-
ver till exempel hur individer kontrollerar och styr sina matvanor ge-
nom en meal planing practice. Vidare beskriver O´leary och Sandberg 
(2017) en mängd sätt som chefer hanterar mångfaldsfrågor där en me-
tod är en klassisk hierarkisk hantering genom tydliga beslut är ett sätt. 
Hydle och Brock (2017) beskriver i sin studie olika typer av ledarskaps-
praktiker där nätverkande är en form. På dessa sätt hanterar individer 
situationer genom att planera, följa upp och klargöra förväntningar. 
     

                                                
 
5 Alfista är betäckningen på entusiaster och ägare till bilmärket Alfa-Romeo. 
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Nästa praktik inom temat är reglera, som syftar till att sätta upp regler 
och standarder. Praktiken kan exemplifieras med Kjellberg och 
Helgessons (2007, s. 143) normaliserande praktik som de beskriver 
som ”activities that contribute to establish guidelines for how a market 
should be (re)shaped or work according to some (group of) actor(s)”. 
Liknande förklaringar av praktiker återfinns också i Skålén et al. (2015) 
och Hietanen och Rokka (2015). Även Lequesne (2015) beskriver for-
mandet av regler för att EU-diplomatin ska kunna fungera. Dessa re-
gleringar knyter an till temat kontroll, likt styra, genom att beteendet 
som önskas klargörs via regler och standarder.  
 Praktiken reagera syftar till att hantera styrning och ledning 
samt reagera på aktiviteter som ska utföras. Shulman (1993) beskriver 
en dimension av praktiken genom att socialarbetare ägnar sig åt att ar-
ticulating client feelings. Jag menar att detta är en typ av reagerande 
praktik där socialarbetare lyssnar på klientens känslor för att sedan re-
agera genom att sätta ord på det hen hör. Jag menar också att Hagberg 
& Kjellberg (2015) i sin prissättningsartikel beskriver hur aktörer rea-
gerar på förändringar i människors prisuppfattning. Därutöver finns 
det exempel på hur aktörer reagerar på styrning av arbete vilket har 
gjort att jag kategoriserat denna praktik under temat kontrollera. 
 Den sista praktiken inom temat kallar jag göra motstånd. Prak-
tiken syftar till att motsätta sig regler och styrning, vilket innebär att 
individen försöker kontrollera sitt eget öde genom att bryta sig loss från 
strukturer. Individen motsätter sig regler och styrning vilket möjliggör 
ett annat beteende. Hietanen och Rokka (2015, s. 1580) kan exemplifi-
era denna praktik genom sin beskrivning av market-restricting 
practices som lyder ”practices aimed at resisting and holding down 
market growth and commercial co-optation”. Jag har också tolkat 
Rinkinens (2013) praktik embracing disruptions som ett sätt att han-
tera och bidra till motstånd. 
 
Nästa tema av praktiker har jag döpt till personliga praktiker. I detta 
tema ingår praktikerna reflektion, visa stolthet samt rättfärdigande, 
vilket alla syftar till att formar individen och hens intellekt. Första 
praktiken reflektion handlar om de tankar individen har om sig själv 
eller sitt agerande. McColl-Kennedy et al. (2012) illustrera denna prak-
tik genom det de kallar engaging in cerebral activities där individen 
genom sitt tankearbete ska kunna må bättre. Vidare beskriver Ellway 
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(2014, s. 186) hur individer blir tryggare och mer självständiga genom 
”informal talk by reflecting upon his own experience”. Dessa aktiviteter 
syftar till att forma individen intellekt för att hen ska stärkas vilket 
också kan kopplas till det övergripande temat. 
 Praktiken visa stolthet syftar till att individen visar vad hen 
åstadkommit, sin lojalitet eller uppskattning för en person alternativt 
ett fenomen. Genom stoltheten visar individen vad hen tycker är vik-
tigt, vilket är en del av att formar individen och hens intellekt. Schau et 
al. (2009) illustrerar denna stolthet genom sin praktik milestoning där 
individen firar och visar upp central händelser i sitt engagemang. Jag 
har också kategoriserat Cohen & Cribbs (2017, s. 78) praktik food 
practice as nostalgia då dem beskriver att nostalgin är ”associated with 
fond memories of parents and other loved ones, as well as with their 
lives growing up”. 
 Sista praktiken inom temat personliga praktiker kallar jag för 
rättfärdigande. Praktiken syftar till att individen förklara sitt beteende 
eller aktiviteter för sig själv och andra. Detta beskriver Hakala et al. 
(2017, s. 543) med att individer ägnar sig åt att ”justifying reason for 
devoting time and effort”. Även Carolan (2017, s. 215) beskriver lik-
nande aktiviteter i understanding social justice, där individen ägnar 
sig åt att förklara köp av närproducerad mat med att den är ”’better 
tasting’ and ’healthier food’ as ’most important’ reason for buying local 
food”. Jag menar att individen försöker hitta anledningar för att moti-
vera sin köp vilket jag betecknar som rättfärdigande av vanor. 
 
Nästa praktikkategori har jag döpt till producera och består av prakti-
kerna skapa, förbättra, samarbeta samt arbeta inom hushållet. Kate-
gorin syftar till att skapa eller utveckla något, som är av värde för per-
sonen själv eller någon annan. Den första praktiken inom temat är 
skapa som syftar till att ta fram en viss produkt eller tjänst. Detta kan 
exemplifieras med McColl-Kennedy et al.:s (2015, s. 261) praktik pro-
ducing som beskriver att ”residents perform ’part time employee’ or 
production roles”. Vihalemm och Keller (2016) har kartlagt en liknande 
aktivitet inom elbranschen vilket de betecknas som en elgenererande 
praktik medan Gannon och Prothero (2016) kartlagt hur olika typer av 
selfies skapas. Detta menar jag är exempel på hur individer arbetar för 
att skapa ett innehåll eller en produkt. 
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 Den andra praktiken inom temat producera heter förbättra. 
Praktik ökar värdet av en produkt eller tjänst genom att göra olika för-
bättringar. Detta kan till exempel illustreras genom Schau et al.:s 
(2009, s. 45) praktik customizing som de beskriver som ”[m]odifying 
the brand to suit group-level or individual needs. This includes all ef-
forts to change factory specs of the product to enhance performance”. 
Phillips (2014) beskriver också en förbättrande praktik där biodlare 
flyttar bikupor mellan olika platser för att förbättra kvalitén på ho-
nungen. Även Nama och Lowe (2014) beskriver hur förbättringar av 
produkter kan ske genom att beskriva hur investmentbolag får företags 
vinster att växa genom att de utför en rad aktiviteter. Likt praktiken 
skapa innebär den förbättrande praktiken att personer ökar värdet på 
en vara eller tjänst genom att utföra en förbättring. På så sätt kopplas 
praktiken till den övergripande kategorin producera. 
 Samarbeta syftar till att arbeta tillsammans för att skapa eller 
förbättra produkter och tjänster. Därför relaterar praktiken till temat 
producera. Centralt för samarbetet är att aktörer gör saker tillsam-
mans, som till exempel Gannon och Prothero (2016) beskriver då flera 
personer träffas för att skapa en grupp selfie. Även Gkeredakis (2014, 
s. 1488) beskriver samarbetsprocesser för innovation som ”an environ-
ment that encourages collaboration within the integrated project 
team”. Därutöver beskriver även McColl-Kennedy et al. (2012) samt 
Jarzabkowski och Seidl (2008) hur grupper måste arbeta tillsammans 
för att uppnå olika mål. 
 Inom praktiken arbeta inom hushållet finns en rad aktiviteter, 
som forskare har identifierat. Powells et al. (2014) beskriver i sin studie 
aktiviteter som stryka, tvätta och diska till IT- och teknikrelaterade 
praktiker. Liknande beskriver Roberts et al. (2017) everyday practices 
så som att elektronisk kommunikation, tvätta och användandet av me-
dia för underhållning. 
 
Det sociala praktiktemat formar och omformar på olika sätt sociala 
sammanhang. Kategorin består av praktikerna välkomna, hjälpa, 
forma grupper samt exkludera. Praktiken välkomna används för att 
hälsa på människor och välkomna dem in i nya situationer. Olika typer 
av välkomnande har förekommit i de studier som har analyserats. 
Hakala et al. (2017) har likt Schau et al. (2009, s. 43) identifierat prak-
tiken greeting som beskrivs påföljande sätt 
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Greeting new members, beckoning them into the fold, and assisting in their 
brand learning and community socialization. Welcoming occurs generally 
into the brand community and locally as members welcome one another to 
each practice. Welcoming can also be negatively valenced, as in discourag-
ing participation in the brand community and/or specific practice.  

Välkomnandet kan få positiva eller negativa utfall beroende på hur ak-
tören utför praktiken. Detta knyter an till det övergripande temat soci-
ala praktiker där välkomnandet formar ett socialt sammanhang. Bero-
ende på hur praktiken utförs sätter detta tonen för sammanhanget.  
 Nästa praktik kallas hjälpa och går ut på att ge fysiskt eller psy-
kiskt stöd till människor samt visa medkänsla. Praktiken illustreras ge-
nom Echeverri och Skåléns (2011, s. 363) helping som författarna 
beskriver som ”the help that the staff provide for customers (e.g. help-
ing an elderly person to board), the help the customers give each other 
(e.g. one customer helping another to board), and the help the custom-
ers give the staff (e.g. picking up litter off the floor)”. Vidare beskriver 
Moisander et al. (2013) en praktik som de beskriver som helping and 
peer support. Shulman (1993) beskriver bland annat att visa med-
känsla genom sin praktik understanding of client feeling. Genom den 
hjälpande praktiken formas en mer inkluderande atmosfär där männi-
skor ger olika former av stöd till varandra.  
 Praktiken forma grupper syftar till att skapa tillhörighet och 
förtroende inom en grupp. Carolan (2017, s. 210) beskriver denna ak-
tivitetet övergripande i sin praktik community engagement där de “re-
alize that there are different avenues for change other than markets or 
consumption, and that […] being part of a larger social fabric makes 
each of us even more influential as agents”. Moisander et al. (2013, s. 
224) beskriver också hur grupptillhörighet skapas genom ett ”shared 
mode of being and a community that serves as a reference group or ex-
tended family”. Genom dessa och liknande beskrivningar har jag kon-
struerat praktiken forma grupper som relaterar till det övergripande 
temat genom att forma sociala sammanhang. 
 Men det finns också praktiker som syftar till att dela in männi-
skor för att ge vissa access till gruppen medan andra nekas. Jag kallar 
denna typ av praktik för att exkludera. Skålén et al. (2015, s. 606) 
beskriver en typ av denna praktik (mirroring) som ”involves staking – 
determening the differences among Alfisti – and boundary setting – 
elaborating who rightfully belongs to Alfisti.com by delineating its 
boundaries”. Även Schau et al. (2009) och Ellway (2014) har 
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identifierat liknande aktiviteter som anknyter till den övergripande ka-
tegorin genom att upprätthålla sociala sammanhang men som också 
utgöra en komponent för att omforma dem. 
 
Den sista kategorin kallar jag för utvärderande praktiker som innehål-
ler undersöka, värdera samt bedöma. Syftet med dessa praktiker är att 
ta fram underlag samt bedöma och uppskatta värde inför ett beslut. 
Första praktiken inom temat är undersöka, vilket innebär att söka och 
sortera information för att skapa ett underlag inför bedömning. Moraes 
et al. (2017) diskuterar hur vissa kunder söker efter juvelerare som kan 
leverera etiskt hållbara diamanter när de till exempel ska köpa en vig-
selring. Praktiken kan också illustreras genom citatet ”customers 
search for opportunities to co-create value that will help them to attain 
their life goals, make sense of their lives, and/or learn something new” 
(McColl-Kennedy et al., 2015, s. 264). Undersökningen utgör ett första 
steg i den utvärderande kategorin, där aktören tar fram underlaget in-
för ett beslut.  
 Nästa praktik kallas värdera, vilket innebär att avgöra vilken 
nytta en produkt, tjänst eller process har. Treem (2016) beskriver hur 
aktörer ger olika rekommendationer genom filtrering opportunities 
inom kunskapsintensiva organisationer. Även Harrison och Kjellberg 
(2016, s. 11) beskriver en värderande praktik där aktören ägnar sig år 
att ”determining the qualities of a good”. Praktiken relaterar till kate-
gorin utvärdera genom att det är inom denna praktik som uppskatt-
ningen av värdet sker.  
 Den sista praktiken inom temat utvärdera heter bedöma och 
syftar till att avgöra om personer, varor eller tjänster lever upp till kra-
ven som är ställda. McColl-Kennedy et al. (2015, s. 264) beskriver detta 
som ”how […] customers evaluate the appropiateness of resources 
against their needs”. Även Kowalkowski et al. (2012) beskriver en rela-
terande praktik vid namn assessing där olika inspel i innovationspro-
cesser bedöms utifrån olika kriterier. Praktik relaterar till det övergri-
pande temat genom att avgöra ifall beslutet är korrekt och att värdet 
inte överstiger kostnaderna.  
 Med tabell 2.2 avslutar jag diskussionen om praktikteori och de 
praktiker som tidigare studier har identifierat. Nästa avsnitt avslutar 
detta kapitel genom att sammanfatta avhandlingens teoretiska ram-
verk och förklara hur detta relaterar till det övergripande syftet. 
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2.3.3 Summering av teorierna i ramverket 
Jag har i detta teorikapitel beskrivit teorierna; arbetande medborgare, 
kundorienterad byråkrati samt praktikteori för att kunna belysa av-
handlingens syfte om att kartlägga och förklara administrationen 
som arbetande medborgare samt kundorienterade byråkrater, med 
stöd av andra aktörer, utför för att realisera sjukförsäkringen. Relat-
ionerna mellan teorierna som används för att studera medborgares och 
handläggares interaktion inom sjukförsäkringen sammanfattas i illust-
rationen nedan. I inledningskapitlet beskrev jag hur syftet adresserar 
mötet mellan medborgaren och handläggaren. Detta möte påverkas 
även av andra aktörers praktiker.  

 
Figur 2.2: Illustration över hur avhandlingens teorier hänger samman. 

Till vänster i modellen återfinns därför medborgaren, vars arbete för-
stås genom teorin arbetande medborgare. Handläggare återfinns till 
höger i bilden och deras praktikutförande kommer att förklaras genom 
teorin om kundorienterade byråkratier. Dessa båda teorier illustreras 
genom de prickade rektanglarna som omfattar aktören samt de prakti-
ker som aktören utför. För att sammanfoga båda dessa teorier använ-
der jag praktikteori, som framför allt syftar till att kartlägga de aktivi-
teter som medborgare, handläggare och andra aktörer utför inom ra-
men för sjukförsäkringssystemet. Denna teori har i figur 2.2 markerats 
genom den tjockare streckade linje som sammanfogar aktiviteterna 
som medborgarna och handläggarna utför. Denna teori fångar också 
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upp aktörernas förmåga att utföra praktiker (i form av förståelse, 
regleringar och engagemang; Schau et al., 2009), vilket illustreras av 
att det streckade fältet överlappar aktörernas kvadrater. Därmed har 
jag täckt in de centrala delarna för att kartlägga och sedan förklara mö-
tet mellan medborgare och handläggare då sjukförsäkringen realiseras.  
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3. Metod

I detta metodkapitel beskriver jag forskningsprocessen som lett fram 
till avhandlingens resultat; hur data har samlats in och sedan analyse-
rats för att belysa avhandlingens syfte. Utgångspunkten i detta arbete 
har varit syftet att kartlägga de praktiker som arbetande medborgare 
samt kundorienterade byråkrater, med stöd av andra aktörer, utför för 
att sedan kunna förklara hur sjukförsäkringen realiseras. Varken litte-
raturen om arbetande konsumenter eller kundorienterade byråkratier 
har i någon vidare utsträckning studerats inom offentlig sektor och 
inom ramen för avhandlingen utvecklar jag även begreppet arbetande 
medborgare. Av dessa anledningar har jag valt en kvalitativ ansats. En 
kvalitativa forskningsansatser skapar en förståelse för nya eller kom-
plexa fenomen(Corbin & Strauss, 2015; Layder, 1998), vilket jag menar 
att denna avhandling ämnar göra. 

Kapitel 3 börjar med en beskrivning av forskningsprocessen. 
Denna process beskrivs som en iterativ process där teori och den em-
piriska verkligheten har matchats för att belysa varandra (Dubois & 
Gadde, 2002, 2014). I detta avsnitt beskriver jag även det projekt som 
har finansierat mina doktorandstudier och hur projektet har påverkat 
avhandlingens resultat. Därefter beskriver jag datainsamlingen genom 
min tre empiriska delstudier samt den litteraturstudie som presentera-
des i avsnitt 2.3.2 Tidigare identifierade praktiker. I kapitlets sista del 
redogör jag för hur datamaterialet har kodats samt för en trovärdig-
hetsdiskussion om avhandlingens resultat och slutsatser. Jag avslutar 
avsnittet med en kritisk reflektion över min datainsamling och de 
etiska ställningstaganden som har gjorts. 

3.1 Forskningsprocess 
Forskningsprocessen beskrivs inom samhällsvetenskaperna som en 
kreativ process där forskare bearbetar begrepp i syfte att teoretisera 
och utveckla ny kunskap (J. Ch. Karlsson & Bergman, 2017). Detta av-
snitt syftar till att beskriva denna process så att läsaren kan avgöra av-
handlingens kvalité. Ofta beskrivs forskningsprocessen som en linjär 
process där forskare följer antingen en induktiv eller en deduktiv an-
sats (se bland annat Bryman & Bell, 2015). Flera forskare (Corbin & 
Strauss, 2015; Dubois & Gadde, 2002; J. Ch. Karlsson & Bergman, 
2017) beskriver dock hur denna linjära beskrivning av hur forskningen 
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har gått till är en efterkonstruktion där forskaren exempelvis vill öka 
trovärdigheten i sin studie. I kontrast till denna linjära forskningspro-
cess beskriver jag mitt tillvägagångssätt genom Dubois och Gaddes 
(2002, 2014) iterativa process, där de matchar teori med den empiriska 
världen. Genom att växelvis samla in data, analysera, reflektera och ut-
veckla sitt teoretiska ramverk, menar dessa forskare att ny intressant 
teori växer fram. Liknande processer har också föreslagits av bland an-
nat Alvesson och Sandberg (2013, se även Alvesson och Sköldberg 
2009) för att skapa mer innovativa och inflytelserika resultat. De 
skriver (Alvesson & Sandberg 2013, p. 145): 

As we see it, the interplay between theory and empirical material is more 
about seeing the latter as a source of inspiration and as a partner for critical 
dialogue, than as a guide and ultimate arbitrator. 

Citatet illustrerar hur Alvesson och Sandberg (2013) ser på empiri, som 
en partner som hjälper forskaren till en kritisk dialog kring rådande 
teori. Genom en växelverkan mellan dessa två världar, där empiri bely-
ser teori, vilket öppnar för nya perspektiv på den empiriska världen, 
utvecklas ny kunskap. Även om det finns problem med att återge forsk-
ningsprocessen genom att beskriva denna växelverkan i detalj (Corbin 
& Strauss, 2015) är alternativen få, om läsaren ska kunna utvärdera re-
sultatet av forskningen. Det är därför min ambition att beskriva forsk-
ningsprocessen (och även andra delar i metoden) så transparent och 
korrekt som möjligt. 

3.1.1 Matchning mellan teori och den empiriska verkligheten  
Min forskningsprocess har kantats av teoretisering, design av studier, 
datainsamling, kodning, framställning av resultat och formulering av 
forskningsbidrag. Detta kan beskrivas som den tillrättalagda linjära 
forskningsprocessen. Men processen fram till avhandlingens slutsatser 
rymmer mycket mera. Formella och informella diskussioner har förts 
med handledare, vilket har öppnat upp för nya perspektiv, teoriramar 
har utvecklats för att sedan förkastas, datainsamling har dragit ut på 
tiden och därutöver har livet också påverkat arbetet. Men det finns 
vissa områden som inte har förändrats nämnvärt. Jag var tidigt intres-
serad av mötet mellan medborgare och handläggare, då jag ville förstå 
vad som inträffar i dynamiken mellan dessa aktörer. Nästa område som 
varit relativt konstant under hela avhandlingsarbetet är Försäkrings-
kassan som primärt studieobjekt, då jag tilldelats ansvaret för 
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datainsamlingen vid myndigheten inom det projekt som finansierade 
mina doktorandstudier (se vidare 3.1.2 Projekt om onödig efterfrågan). 
Att därför använda datamaterialet från insamlingen och mina lärdo-
mar från myndigheten var ett logiskt val. Det sista området som inte 
genomgått några större förändringar längs arbetets gång är den initiala 
kodningen jag gjorde av mina praktiker. Min förståelse av praktikteori 
och operationaliseringen av denna teori har skiftat något, men den ur-
sprungliga kodningen av mina två praktikkategorier är fortfarande in-
takt. Resterande delar av avhandlingen har på olika sätt påverkats av 
den iterativa process som jag nu utvecklar i kronologisk ordning. 

De första större ombearbetningarna som gjordes av denna av-
handling skedde efter den första seminariebehandlingen. Fram till dess 
hade problematiseringen och det teoretiska ramverket utgått ifrån 
tjänstelogik (se bland annat Grönroos &Voima, 2013; Vargo & Lusch, 
2004). Den initiala frågeställningen var då ”hur koordinerar olika or-
ganisationer inom offentlig sektor aktiviteter kring medborgarens vär-
deskapande process”, vilket också var vägledande vid den första em-
piriinsamlingen. Även kodningen av datamaterialet utgick ifrån ett 
perspektiv där medborgaren tillsammans med personal vid Försäk-
ringskassan samskapar sjukförsäkringen som en tjänst. Min tolkning 
av tjänstelogik var dock att den inte hanterar den asymmetriska relat-
ionen mellan medborgare och handläggare som datamaterialet visade, 
där exploaterande element förekommer. I enlighet med Dubois och 
Gadde (2002) matchades det empiriska materialet mot ett nytt teore-
tiskt ramverk som utgick från begreppen arbetande medborgare och 
kundorienterad byråkrati. I min mening beskriver dessa begrepp på ett 
bättre sätt förutsättningarna för det arbete som aktörerna utför. Det 
finns också dynamik mellan begreppen, där medborgare eller konsu-
menter måste arbeta för att realisera tjänsten samtidigt som handläg-
gare pressas att leverera tjänster både effektivt och individanpassat, 
vilket skapar motsättningar. I denna iterativa matchningsprocess där 
problematiseringen och det teoretiska ramverket förändras arbetade 
jag med empiri, teori och syfte (inklusive frågeställningar) om vartan-
nat, för att hitta rätt koncept. Dock kvarstod utgångspunkten att för-
klara mötet mellan medborgare och handläggare. 

Nästa omarbetning innefattade en fördjupad kodning av data-
materialet för att kunna föra en diskussion som skulle kunna belysa 
mitt nuvarande syfte (inklusive delsyften), vilket förändrats efter bytet 
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av teori. Vid detta tillfälle hade jag datamaterial från två empiriska stu-
dier, som dels bestod av kortare intervjuer via telefon och dels av akter 
från myndighetens ärendehanteringssystem, vilket gjorde att jag 
kunde fördjupa samt utveckla de praktiker som redan identifierats. 
Mina forskningsresultat började därmed falla på plats. Dock upptäckte 
jag att den initiala kodningen av praktikernas samspel och hur aktörer 
misslyckas med att realisera sjukförsäkringen var svag, vilket gjorde 
det svårt att belysa mitt andra delsyfte. Jag gick därför tillbaka till min 
teoretiska referensram för att utöka den med koncept om hur praktiker 
samspelar och under vilka förutsättningar detta samspel kan miss-
lyckas. Därefter återvände jag till det empiriska materialet för en axial 
kodning (Corbin & Strauss, 2015) där fokus låg på hur praktikerna 
hänger samman. Dataanalysen visade också hur vissa medborgare sak-
nar en allmän förmåga till att utföra arbete, vilket resulterade i nya re-
sonemang som jag inte funnit i tidigare forskning. 
 I avhandlingens slutskede gjordes en sista matchning för att 
öka konsistensen i mina forskningsbidrag. Jag utförde en sista empi-
risk delstudie för att knyta samman resonemang och eventuellt hitta 
mer illustrativa exempel. I denna process länkades också avhandling-
ens olika delar samman för att skapa en stringent text och underlätta 
för läsaren. Detta innebar bland annat att addera en systematisk litte-
raturöversikt, utöka teoretiska begrepp som styrning, immateriellt ar-
bete och exploatering samt förenkla resonemangen om praktikers sam-
spel. Karlsson och Bergman (2017, s. 144) beskriver detta arbete som 
en skrivprocess som ”is not about the chaos of the research process, it 
is about arguing the proposal that became the result of the research 
process, the ? → !”. Matchningen handlar alltså inte längre om forsk-
ningsprocessen utan om att översätta resultatet av processen till läsa-
ren för att hen ska bli övertygad om forskningens värde. 

3.1.2 Projekt om onödig efterfrågan 
Finansieringen av min doktorandtjänst kommer från ett projekt som 
studerade onödig efterfrågan vid Försäkringskassan och Skatteverket. 
Som en del av mina doktorandstudier har jag samlat in data för pro-
jektet, som också använts i avhandlingen. Projektet genomfördes som 
ett samarbete mellan Karlstads universitet, Inspektionen för socialför-
säkringen och Skatteverket. Även Försäkringskassan har bistått med 
resurser för datainsamling, men myndigheten var ingen projektägare. 
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Den del av projektet som är kopplad till Försäkringskassan startade vå-
ren 2012 och slutrapporterades till Inspektionen för socialförsäkringen 
under 2015 (Fransson & Quist, 2015). Kopplingen mellan projektet och 
mitt avhandlingsarbete återfinns i två studier (som beskrivs nedan), 
nämligen telefonstudien och aktgranskningen. Efter att denna datain-
samling var genomförd valde jag att gå vidare med data från den delen 
av projektet som berörde sjukförsäkringen6. Detta eftersom data-
materialet var omfattande och försäkringen innehöll intressanta feno-
men som ligger till grund för avhandlingens problematisering och 
syfte. 
 Projektet syftade till att studera onödig efterfrågan vid Försäk-
ringskassan och Skatteverket. Detta studerades genom studier vid re-
spektive myndighets telefonkundtjänst och genom akter från Försäk-
ringskassans ärendehanteringssystem. För att studera onödig efterfrå-
gan skapade Fransson och Quist (2013) en operationaliserad definition 
av begreppet onödig efterfrågan. Denna definition vägledde sedan da-
tainsamlingen för projektet. Den operationaliserade definitionen7 for-
mulerades på följande sätt (Fransson & Quist, 2013, s. 45): 

Vad som ska studeras är de kontakter som tas av aktörer som tidigare gjort 
ett eller flera försök att hantera samma ärende. Systemet avgränsas till re-
spektive myndighet och de aktörer som interagerar med denna. Som onö-
diga betraktas sådana kontakter vars orsaker myndigheten själv kan elimi-
nera. 

De data som samlades in utifrån definitionen kan betecknas som inter-
aktiva data, där medborgare och handläggare ofta kommunicerar med 
varandra om medborgarens ärende. Samtliga studier inom ramen för 
projektet försökte identifiera dessa interaktioner för att sedan kunna 
konstatera om kontakten varit onödig eller ej. Då datamaterialet syftar 
till att illustrera interaktioner över tid menar jag att detta material 
också passar avhandlingens övergripande syfte. 

                                                
 
6 I Försäkringskassans delprojekt studerades även föräldraförsäkringen i form av processen 
för att få föräldrapenning.  

7 Märk väl att detta var en operationaliserande definition som användes för att vägleda stu-
dien och i kommunikationen med personal vid Försäkringskassan, ISF och Skatteverket. För 
den senaste versionen av projektet definition av onödig efterfrågan, se Fransson och Quist 
(2016). 
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Förutom mig bestod projektgruppen av två forskare samt ytter-
ligare en doktorand. Uppdelningen i projektet var att jag tillsammans 
med en av forskarna ansvarade för datainsamlingen vid Försäkrings-
kassan medan de övriga två projektmedlemmarna ansvarade för in-
samlingen vid Skatteverket. Datainsamlingen för telefonstudien desig-
nades gemensamt av hela projektgruppen då metoden skulle användas 
vid båda myndigheterna. Sedan ansvarade jag för att applicera meto-
den på Försäkringskassan och samla in data. Den andra studien inom 
projektet designades specifikt för att studera onödig efterfrågan vid 
Försäkringskassan, vilket gav mig större möjlighet att anpassa datain-
samlingen efter avhandlingens syfte. Detta gjorde också att data i större 
omfattning svarar mot avhandlingens övergripande syfte. Allt data-
material som samlats in inom projektet har sedan analyserats själv-
ständigt, för att forma avhandlingens resultat. 

3.2 Datainsamling 
Datamaterialet till denna avhandling har samlats in genom tre delstu-
dier; telefonstudien, aktgranskningen samt intervjustudien. I detta av-
snitt presenteras hur dessa studier har genomförts. Utöver de empi-
riska studierna har jag också genomfört en litteraturstudie om vilka 
praktiker som tidigare forskning har identifierat. Metoden för att samla 
in och analysera dessa artiklar avslutar detta avsnitt. 

3.2.1 Telefonstudien 
Den första av delstudierna genomfördes vid Försäkringskassans kund-
center i Västerås, dit medborgare ringer för att ställa frågor om sitt 
ärende. Vid dessa kundcenter tar Försäkringskassan emot cirka sex 
miljoner telefonsamtal varje år. Samtalen sorteras mellan fyra verk-
samhetsgrenar och fördelas slumpmässigt mellan olika kundcenter 
(Fransson & Quist, 2015). Detta innebär att datamaterialet, som kom-
mer från verksamhetsgren Sjuk8 som hanterar sjukförsäkringen, är 
slumpmässigt fördelat över den tidsperiod då datainsamlingen genom-
fördes. Samtalen behandlade framför allt sjukpenning, men även 

8 Parallellt med denna studie genomfördes även en studie vid verksamhetsgrenen Förälder. 
Detta för att jämföra materialet inom projektet om onödig efterfrågan. Denna data har inte 
använts för avhandlingen. 
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sjukersättning, närståendepenning samt rehabiliteringspenning före-
kommer i datamaterialet. Totalt nedtecknades 472 samtal under peri-
oden 10 december 2013 till 30 januari 2014. För att samla in data-
materialet hade projektet hjälp av åtta handläggare, som arbetar vid 
kundcentret i Västerås. Dessa handläggare arbetade totalt 450 timmar 
med att först besvara medborgarnas frågor och därefter genomföra in-
tervjuer. Innan studien påbörjades genomgick handläggarna en utbild-
ning i intervjuteknik som hölls av mig och den andra doktoranden som 
var involverad i projektet om onödig efterfrågan. 

Metoden som användes för att samla in data i telefonstudien 
var medlyssning, med en efterföljande intervju. Medlyssning är en me-
tod som Försäkringskassan använder i utbildande syfte, där chefer eller 
kollegor lyssnar på samtalet mellan medborgaren och handläggaren 
genom att använda en annan telefonslinga. Personen som medlyssnar 
återkopplar sedan hur handläggarens bemötande och handläggningens 
utförande var. I denna studie användes medlyssning vid insamlande av 
data. Handläggarna arbetade parvis där en handläggare besvarade 
medborgarens frågor och tog upp information i ärendet, medan den 
andra handläggaren antecknade samtalets innehåll. När samtalet var 
färdigt kopplade den första handläggaren över samtalet till den med-
lyssnande handläggaren som genomförde en kort intervju med med-
borgaren. Därefter avslutades samtalet och handläggarna fyllde till-
sammans i ett frågeformulär som beskrev innehållet av samtalet, med-
borgarens försök att lösa samma ärende tidigare samt bakgrundsin-
formation så som kön, ålder och typ av försäkring som ärendet gällde.  

De frågor som de intervjuande handläggarna ställde rörde tidi-
gare kontakter som medborgaren haft med myndigheten eller andra 
aktörer i ärendet, hur denna kontakt hade sett ut samt om det fanns ett 
nästa steg som medborgaren måste ta efter samtalet (se vidare i bilaga 
a: Intervjuguide telefonstudie). Dessa frågor ställdes för att kunna 
identifiera om någon onödig efterfrågan förekom, genom att kartlägga 
de kontakter medborgaren haft med myndigheten. Då handläggarna 
endast erhöll en kortare utbildning i intervjuteknik användes ett struk-
turerat arbetssätt för att få tydliga och jämförbara berättelser. Medlyss-
ningen av samtalet möjliggjorde dock att handläggaren kunde anpassa 
intervjun något utifrån förutsättningarna i ärendet. 

Eftersom metoden inte använts tidigare genomfördes en pilot-
studie med två handläggare från verksamhetsgrenen Sjuk den 17–18 
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oktober 20139. Vid pilotstudien testades dels utbildningen av handläg-
garna och dels hur metoden skulle kunna användas vid myndigheten. 
Resultatet av pilotstudien innebar inga större förändringar av den slut-
liga datainsamlingen utan klargjorde framför allt praktiska detaljer, 
som hur handläggarna skulle sitta i förhållande till varandra och vilket 
typ av utrustning som skulle användas. Inför den huvudsakliga studien 
genomgick alla åtta handläggare (inklusive handläggarna från pilotstu-
dien) en utbildning där syftet med studien klargjordes, hur enkätverk-
tyget och medlyssningen skulle gå till samt hur intervjun skulle genom-
föras. Inom ramen för denna utbildning gjordes ett antal träningssam-
tal där handläggarna testade metoden, då jag och den andra doktoran-
den var närvarande för att assistera. Under insamlingen hade jag också 
daglig kontakt med handläggarna som samlade in data och vid två till-
fällen besökte jag kontoret för att ge stöd till handläggarna.  

Citatet nedan visar ett typcitat från telefonstudien. Den första 
delen av citatet sammanfattar medborgarens ärende hos Försäkrings-
kassan, vilket den medlyssnande handläggaren har nedtecknat. Här 
går att utläsa att medborgaren vill försäkra sig om att hennes senaste 
läkarintyg har inkommit. Hon undrar också när hennes utbetalning av 
sjukpenning kommer att ske. Detta illustrerar ett relativt kort ärende 
där handläggaren endast behöver svara på ett fåtal frågor. 

Kunden ringer för att hon vill veta om hennes nya läkarintyg kommit in och 
när utbetalningen kommer. 

Hon ville kontrollera att hennes läkarintyg var godkänt och när utbetal-
ningen kommer. Hon var i kontakt med oss förra månaden i samband med 
utbetalningen och förlängning av läkarintyg. Hon har tittat på hemsidan 
men tycker inte att hon får tillräcklig information där. Hon har sökt sin 
personliga handläggare men inte fått svar där. 

Kvinna ringer till Försäkringskassan med frågor om läkarintyget; sam-
tal 377, 131213 

Den andra delen av citatet är en sammanfattning av den intervju som 
handläggaren gjorde. Här framgår vilka aktiviteter medborgaren har 
företagit sig för att få tillgång till information i sitt sjukpenningärende. 
Hon har bland annat kontrollerat att hennes läkarintyg har inkommit, 

9 Inom ramen för projektet om onödig efterfrågan genomfördes även en pilotstudie vid Skat-
teverket den 26–27 september 2013.  
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försökt hitta information på Försäkringskassans hemsida samt försökt 
nå sin personliga handläggare. Efter en analys av datamaterialet för 
projektets räkning kunde jag därför konstatera att materialet överens-
stämde med avhandlingens syfte. Detta då data, som exemplifieras i 
citatet, återspeglade de aktiviteter som medborgare företar sig för att 
kunna ta del av sjukförsäkringssystemet. 

3.2.2 Aktgranskningen 
Aktgranskningen var den andra studien som genomfördes för denna 
avhandling. Metoden bygger på en analys av akter från Försäkringskas-
sans ärendehanteringssystem. En akt samlar all information som myn-
digheten behöver för att handlägga och fatta beslut i ett ärende, vilket 
innebär att de ger ett internt perspektiv baserat på krav på doku-
mentation, diarieföring och arkivering. Fastän akterna har ett internt 
perspektiv kan de ge stora insikter om medborgarnas process och ar-
bete för att få tillgång till sjukförsäkringen. Akterna innehåller all for-
mell kommunikation mellan Försäkringskassan, medborgaren och öv-
riga aktörer som är involverade i ärendet. Exempelvis återfinns doku-
ment som e-postmeddelanden, ansökningar, läkarintyg, ifyllda blan-
ketter från bland annat arbetsgivare och protokoll från samverkansmö-
ten i dessa akter. Vid sidan av dessa dokument finns även en journal 
där Försäkringskassans personal antecknar information kring hand-
läggningen, bedömningar och beslut samt konversationer som förs 
med medborgaren eller andra aktörer som är inkopplade i ärendet.  

Genom aktgranskningen kunde jag följa ett ärende från upp-
starten till dess att ärendet avslutats. I studien analyserades 100 
stycken slumpmässigt utvalda sjukpenningsakter10 för att kartlägga 
och förklara de praktiker som aktörerna med koppling till ärendet ut-
förde. Genom det slumpmässiga urvalet speglade akterna olika 
aspekter av sjukförsäkringen. För att få en jämförelsepunkt mellan ak-
terna valde projektgruppen att beställa akter som avslutades under 
2013, då dessa skulle spegla ett regelverk och en organisatorisk struk-
tur som var relativt konstant. Akterna skiljde sig dock åt, både gällande 

10 För projektet om onödig efterfrågan så beställdes och analyserades även 100 föräldra-
penningsakter.  
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längd och komplexitet. Vissa akter sträckte sig mellan 2010 och 2013 
medan andra akter enbart sträckte sig ett par veckor. Detta avspeglade 
sig också i omfattningen, då vissa akter var uppemot 100 sidor medan 
andra endast cirka sju sidor, beroende på sjukskrivningens längd, sjuk-
domsfallets komplexitet och antalet möten mellan aktörerna som för-
sökte hantera ärendet. 

En akt består av dokument som handläggaren ska registrera in-
för ett beslut i ärendet. Det kan till exempel handla om ett e-postmed-
delande från medborgaren eller ett utdrag från Arbetsförmedlingens 
system. Det finns också ett antal dokument som alla akter innehåller. 
Akten innehåller en journal där handläggare antecknar information i 
ärendet. Nedan återges ett utdrag ur en journal som innehåller två an-
teckningar om hur ärendet fortskrider och även ett beslut, att ansökan 
om sjukpenning vid utlandsresa har beviljats.  

2012-06-20 Telefonsamtal 

Telefonsamtal från [medborgaren] som berättar att hon varit på ytterligare ett 
möte på [Resurs] idag, att hon ska dit på måndag och därefter är nästa möte 
den 6 juli p g a semestrar etc. [Medborgaren] undrar därmed om hon får god-
känt att åka på semester mellan mötena den 25 juni och den 6 juli. Jag ger 
muntligt godkännande till att det är ok eftersom det inte stör den uppgjorda 
planeringen. Blankett för ansökan om sjukpenning under utlandsvistelse 
skickas till den försäkrade. 

_______________ 

[…] 

_______________ 

2012-07-13 Inkommen handling 

Ansökan om sjukpenning (rehabiliteringsersättning) under utlandsvistelse in-
kommen. Underlaget bedöms som tillräckligt för ställningstagande. 

_______________ 

2012-10-10 Utreda mål och åtgärdsbehov/planering 

Avstämningsmöte/uppföljning hölls på [Resurs]. Närvarade gjorde [medborga-
ren], Arbetsförmedlingen [Namn], representant från [Resurs] [Namn] samt 
undertecknad handläggare från Försäkringskassan. 

Vid samtalet framkommer att [medborgaren] deltagit i gruppaktiviteter/semi-
narier etc. via [Resurs] och därefter gått vidare i en praktikplats 2 timmar/dag, 
3 dagar i veckan. Under praktikplatsen har hon dock tagit på sig för mycket, inte 
satt gränser och delvis fallit tillbaka i gamla beteendemönster och därmed blivit 
försämrad. Hon bromsade dock och man avbröt praktikplatsen efter 3-4 veckor. 
Nu har man en ny praktikplats på gång inom en helt annan typ av arbete och i 
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en annan miljö. Samarbetet med [Resurs] kommer att fortsätta och man kom-
mer att påbörja den nya praktikplatsen med betydligt tydligare stöd när det gäl-
ler gränssättning etc. 

Ny uppföljning planeras den 22 nov kl. 10.00. 

Utdrag från aktens journal; akt 65 

Vid sidan av journalen krävs också ett läkarintyg och en ansökan om 
sjukpenning för att handläggaren ska kunna fatta beslut i ärendet. 
Dessa tre dokument (tillsammans med övrig dokumentation) ger en 
bred insikt i ärendet och genom att studera relationen mellan doku-
menten har jag kunnat kartlägga olika praktiker som aktörerna utför 
för att realisera sjukförsäkringen. I bilden nedan exemplifieras den 
första av tre sidor i medborgarens ansökan om sjukpenning. Här åter-
finns medborgarens kontaktuppgifter, längden på sjukskrivningen 
samt en egen beskrivning av sjukdomstillståndet. Genom att jämföra 
denna beskrivning med läkarens beskrivning i läkarintyget går det att 
dra vissa slutsatser kring arbetet inom sjukförsäkringen. Adderas se-
dan handläggarens bedömning, som framgår i akten, går det att förstå 
bedömningsprocessen i ärenden. 

Genom akten ges en bred bild av handläggarens arbete och 
medborgarens sjukdomstillstånd. Dokumentationen ger alltså insikt i 
hela sjukpenningsprocessen, från ansökan till dess att ärendet har av-
slutats. Dock kan detta datamaterial, så som annan sekundärdata, vara 
svårt att sätta i sitt sammanhang. Med hjälp av övriga studier i denna 
avhandling har dock aktgranskningen givit en unik insikt i sjukförsäk-
ringsprocessen. 
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Figur 3.1: Medborgares ansökan; akt 70, 130121 
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3.2.3 Intervjustudien 
Den tredje studien i avhandlingen var en intervjustudie med personliga 
handläggare vid Försäkringskassan. Studien genomfördes med sju 
handläggare från kontoren i Karlstad och Arvika under juni 2016. Till 
skillnad från de övriga studierna utformade jag dessa intervjuer för att 
svara mot avhandlingens nuvarande syfte. Vid denna tidpunkt hade da-
tamaterialet från tidigare studier utmynnat i de praktiker som hjälpt 
mig belysa avhandlingens syfte. Målet med intervjuerna var därför att 
addera nytt datamaterial för att bekräfta mina resultat och fördjupa 
vissa resonemang11. Intervjuerna fokuserade därmed på hur handläg-
garna realiserar administrationen av sjukförsäkringen, hur medbor-
gare är involverade i denna process samt hur interaktionen mellan 
handläggare och andra aktörer (medborgare, arbetsgivare, arbetsför-
medlare etcetera) ser ut. Med utgångspunkt från dessa målsättningar 
genomförde jag semistrukturerade intervjuer i enlighet med Kvale och 
Torhells (1997) resonemang. 

Eftersom syftet med intervjuerna var att fördjupa mina resone-
mang använde jag ett teoretiskt urval för att kontakta handläggarna in-
för studien. De handläggare som deltog var alla personliga handläg-
gare, som interagerade med medborgare, och de hade minst ett års er-
farenhet av detta arbete. Dessa personliga handläggare är en central 
aktör i Försäkringskassans hantering av ärenden. Deras uppdrag är att 
utreda rätten till sjukförsäkring, samtidigt som de ska hjälpa medbor-
gare genom stöd och samordning så att dessa kan återgå i arbete 
(Försäkringskassan, 2015). Jag menar också att handläggare har god 
insikt i medborgares ärenden och kunde informera mig om aktiviteter 
som medborgare utför för att realisera sjukförsäkringen. Fem av hand-
läggarna var kvinnor och två var män, vilket speglar könsfördelningen 
vid Försäkringskassan i stort (Försäkringskassan, 2017). Av dessa sju 
handläggare arbetade fyra stycken i Karlstad medan tre handläggare 
arbetade i Arvika. 

11 Värt att kommentera är att Försäkringskassan ständigt justerar arbetssätt och metoder rörande 
hanteringen av sjukförsäkringen. Under tidsperioden då intervjustudien genomfördes höll myndig-
heten på att implementera en segmentering av medborgare i så kallade kundflöden, vilket gör att 
handläggningsrutinerna skiftar mellan denna och tidigare studier i avhandlingen. Även om handlägg-
ningsrutinerna delvis har förändrats har jag vid tolkningen av detta material inte upptäckt några di-
rekta skillnader i utförandet av praktiker. Jag menar därför att resultaten inte påverkats av föränd-
ringen av arbetssätt som Försäkringskassan har gjort. Detta kan också vara ett tecken på att resulta-
ten är robusta. 
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Tabell 3.1: Sammanställning över handläggarna som intervjuats 

Samtliga intervjuer genomfördes vid Försäkringskassans lokalkontor i 
Karlstad och Arvika. Tre av intervjuerna vid Karlstadskontoret genom-
fördes på handläggarens kontor medan övriga intervjuer gjordes i ett 
konferensrum vid lokalkontoret. Längden på intervjuerna var mellan 
57 minuter till 1 timme och 43 minuter (se tabell 3 för detaljerad in-
formation). I anslutning till studien transkriberades samtliga inter-
vjuer med hjälp av NVivo, där intervjuerna senare kodades. Transkri-
beringen gjordes genom att nedteckna det som handläggaren sagt un-
der intervjun. Även tydliga utfyllandsljud nedtecknades, samt längre 
pauseringar. De extra anteckningarna fann jag dock överflödiga då syf-
tet med intervjuerna var att fånga aktiviteter som medborgare och 
handläggare utför, vilket senare kodades till praktiker. 

Intervjuerna följde ett semistrukturerat upplägg (Kvale & 
Torhell, 1997) där en intervjumall med fyra övergripande teman hade 
förberetts. Till varje tema kopplades ett antal frågor om arbetet som 
handläggare utför, kommunikationen mellan handläggare och med-
borgare samt möten som handläggare deltar i (se bilaga b: Intervju-
guide intervjustudie). Frågorna var till viss del baserade på resultatet 
från tidigare studier för att kunna bekräfta tidigare identifierade prak-
tiker. Men jag hade också förberett frågor för att kunna utöka min för-
ståelse för vissa fenomen som enbart delvis framgick i materialet från 
tidigare studier. Exempel på frågor var att låta handläggaren beskriva 
vad som händer när ett nytt ärende inkommer eller att beskriva hur en 
komplettering av ett läkarintyg går till. Under intervjun bockade jag av 
frågorna i min intervjumall för att säkerställa att samtliga frågor ställ-
des, även om detta inte gjordes i kronologiska ordning. Hade ämnet för 



75 
 
 

frågan redan diskuterats fungerade i stället frågan som konfirmation 
och fördjupning av resonemanget. Utöver de förberedda frågorna 
ställde jag även följdfrågor kring de resonemang som handläggarna 
förde. Dessa följdfrågor följde Spradleys (1979) beskrivning av mini-
tour-frågor och exempelfrågor. Mini-tour-frågor kännetecknas av att 
frågan är brett ställd men handlar om en mindre och specifik företeelse 
medan jag vid exempelfrågan bad handläggaren exemplifiera sin be-
skrivning. Ett exempel på en mini-tour-fråga är en beskrivning av en 
telefonutredning, som är en specifik del av handläggarens arbetsrutin. 
I citatet nedan återges frågan om telefonutredningen. 

[Jag:] Jag vill gräva lite i den där telefonutredningen. Du ska alltså göra 
den i varje ärende, men kan du beskriva hur den går till? 

[Personlig handläggare:] Jag informerar först om mig själv, att det är jag 
som är handläggare i ärendet och att de kan ringa till mig om de har frågor. 
Sen försöker jag informera om rehabiliteringskedjan. Kanske inte alltid, 
alltså är de allvarligt sjuka så kanske jag inte informerar om rehabiliterings-
kedjan. Då är ju inte det så viktigt. Men sedan försöker jag ju fråga lite om 
hur de ser på sin situation och när de tror att det är möjligt att återgå i 
arbete. Hur de ser på sin situation själva och förklara lite. Och sedan kan 
man ju även ta kontaktuppgifter till arbetsgivaren, dennes chef och sam-
tycke. 

Intervjufråga och svar från en personlig handläggare; personlig hand-
läggare 2 

Citatet illustrerar också ett typcitat från intervjustudien. Längden på 
svar skiljer sig beroende på vem som har intervjuats samt utfallet av 
den specifika intervjun, men vid de flesta inledande frågor, där ett nytt 
område presenterades, blev svaren kortare och behövde förtydligas. 
Detta gjordes genom att ställa en ny mini-tour-fråga eller en deskrip-
tiva fråga, som syftar till att få handläggaren att beskriva saker ytterli-
gare, ofta med en inledande återgivelse av vad hen tidigare hade sagt 
(Spradley, 1979). Framför allt använde jag dessa återgivelser för att ef-
ter en stund kunna återknyta till den inledande mini-tour-frågan.  

3.2.4 Litteraturstudie inom praktikteori 
Utöver de empiriska studierna har jag gjort en litteraturstudie av tidi-
gare identifierade praktiker inom marknadsföring, tjänsteforskning 
samt offentlig sektor. Denna litteraturstudie presenterades i avsnitt 
2.3.2 Tidigare identifierade praktiker. Syftet med studien var att rela-
tera de praktiker som tidigare forskning har identifierat till resultaten 
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i avhandlingen, för att verifiera och diskutera dem. Genom denna litte-
raturstudie har tidigare identifierade praktiker analyserats för att 
skapa en kategorisering av praktiker i linje med studiens syfte. För att 
genomföra litteratursökningen så användes databaserna ISI – web of 
science samt Scopus, vilket ger en heltäckande bild av studier i indexe-
rade tidskrifter. Förutom att databaserna garanterar att artiklarna ge-
nomgått en vetenskaplig bedömning, har de också stor räckvidd och 
innehåller en stor mängd välrenommerade artiklar. I dessa databaser 
valde jag att begränsa sökningen till vetenskapliga artiklar, inklusive de 
som klassificerats som in press (tillgängliga elektroniskt). Detta inne-
bär att böcker, konferenspapper och recensioner exkluderades, då 
dessa är svårare att få tillgång till.  
 Sökorden som användes för att identifiera tidigare studier var 
”practice theory” och ”practice theoretical”. Första termen relaterar till 
teorins ursprungsbegrepp och inkluderar även studier som använder 
termer som social practice theory eller practice theory approach. För 
att sedan täcka in de forskningsfält som avhandlingen relaterar till an-
vände jag termerna market* (läs: marketing med trunkering för att 
täcka in böjningar och angränsande termer), service*, ”public admin*” 
(läs: public administration) samt ”public manage*” (läs: public mana-
gement). Utöver dessa begrepp användes även termerna ”value creat-
ion”, ”value co*” (läs: value cocreation/coproduction), ”prosumers” 
samt ”working consumer”, då dessa knyter an till avhandlingens tema 
och därmed kunde komplettera eventuella luckor i sökningen om 
forskningsfälten12. Resultatet av sökningen blev 400 artiklar (se fördel-
ningen i tabellen nedan) som importerades till EndNote för att kunna 
bearbetas. Efter en rensning av dubbletter i EndNote kvarstod 275 
unika artiklar som gick vidare till ytterligare en gallring där de artiklar 

                                                
 
12 De fullständiga söksträngarna som användes var följande: 

Scopus: ( TITLE-ABS-KEY ( "practice theory"  OR  "practice theoretical" )  AND  TITLE-
ABS-KEY ( ( market*  OR  service*  OR  "value creation"  OR  "value co*" OR prosumer Or 
”working consum ) ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "ip" ) ) 

ISI: ("practice theory" OR "practice theoretical") AND TOPIC: (market* OR service* OR 
"value creation" OR "value co*" OR ”working consumer” OR prosumer) 
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som inte var skrivna på engelska (fyra stycken) eller behandlade prak-
tikteori inom fälten (106 stycken) togs bort. Bland annat var dikotomin 
practice-theory vanlig, som snarare syftade på kombinationen av teori 
och praktik (som i exempelvis; vilket visats i både teorin och prakti-
ken). Detta beror på att databaserna inte exkluderar symboler som och-
tecken (&) eller bindestreck (-) när citationstecknen används för att 
söka på sammanhållna termer. Därmed återstod 165 artiklar vars prak-
tiker har analyserats. Bland dessa artiklar bedömdes 59 stycken inte 
innehålla några faktiska praktiker utan artiklarna behandla de snarare 
metodfrågor och övergripande frågor om rutinmässigt mänskligt hand-
lande. En fullständig lista med analyserade artiklar återfinns i Bilaga 
C: Artiklar från litteraturstudien. 
 

 
Tabell 3.2: Sammanställning av antalet artiklar 

Efter att artiklarna analyserats och praktiker identifierats listades 
samtliga praktiker med definitioner eller beskrivning för att kunna 
analyseras som ett datamaterial. Detta analysarbete har följt en 
grounded theory-inspirerad metod som jag också använt mig av på av-
handlingens övriga datamaterial (Corbin & Strauss, 2015; Glaser & 
Strauss, 1967). Genom öppen kodning av definitionerna och samman-
ställning av koderna kunde jag finna 25 praktiker fördelade på sju te-
man. Kodningen illustreras genom tabellen nedan där ett antal definit-
ioner från artiklarna har kodats till praktiken hjälpa. Efter kodningen 
av definitionerna sorterades koderna för att forma praktiker med till-
hörande definitioner. Koderna nedan relaterar till praktiken hjälpa 
som jag kom att definiera som ge fysiskt eller psykiskt stöd till männi-
skor samt visa medkänsla. 
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Efter att materialet bearbetats och praktikerna framträtt grupperade 
jag praktikerna utifrån definitionerna. Praktiken hjälpa grupperades 
med praktikerna välkomna, forma grupper och exkludera i temat som 
hanterade sociala praktiker som formar och omformar sociala sam-
manhang. Genom att en aktör hjälper en annan aktör menar jag att de 
formar ett socialt sammanhang. På liknande sätt formades också te-
mana kommunicera, konsumera, kontrollera, personliga, producera 
och utvärdera (en sammanfattning av samtliga kategorier och prakti-
ker finns i avsnitt 2.3.2 Tidigare identifierade praktiker). 

3.3 Dataanalys 
Efter insamlingen av datamaterialet bearbetades detta material för att 
kunna belysa det övergripande syftet. I detta avsnitt beskriver jag hur 
kodningen av materialet utfördes och hur dessa koder sedan bearbeta-
des för att konstruera praktikerna (och deras samspel), vilket utgör av-
handlingens resultat. Jag diskuterar även hur meningsfulla och troliga 
mina resultat är, utifrån bland annat Corbin och Strauss (2015) krite-
rier. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion över forskningsproces-
sen och en beskrivning av etiska ställningstaganden. 

3.3.1 Kodning av data 
I enlighet med Dubois och Gaddes (2002, 2014) iterativa matchnings-
process utfördes analysarbetet samtidigt som det teoretiska ramverket 
utvecklades. Detta innebär att kodningen har skett i olika omgångar 
som på olika sätt influerats av teori. Den initiala kodningen skedde ge-
nom öppen kodning och kommer att beskrivas genom de två första 
kodningsomgångarna. Den tredje omgången utgjordes sedan av en mer 
strukturerad kodning där materialet från intervjustudien bearbetades. 
Därefter följde en sista (fjärde) omgång där en selektiv kodning använ-
des för att vidareutveckla resonemang som delvis var baserade på ett 
nytt teoretiskt ramverk som innehöll begreppen arbetande medbor-
gare, kundorienterad byråkrati och framför allt praktiker. 
 Den öppen kodning (Corbin och Strauss (2015)  är en kreativ 
process som genomfördes genom att jag läste ett textstycke och skrev 
ner associationer som jag fick. Koderna utgjordes av enstaka ord eller 
kortare fraser som kunde kopplas till datamaterialet. Om associationen 
inspirerade till längre tankar skrevs dessa ner i form av memos (Corbin 
& Strauss, 2015; Glaser & Strauss, 1967). Denna inledande kodning 
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gjordes på datamaterialet från telefonstudien och aktgranskningen. 
Vid denna tidpunkt hade jag en övergripande frågeställning som var 
baserad på tjänstelogikens interaktiva grunder (Grönroos, 2012), vilket 
också speglade kodningen. Dock menar jag att den interaktiva utgångs-
punkten också passar avhandlingens nuvarande syfte, som även det fo-
kuserar på mötet mellan medborgare, handläggare och övriga aktörer. 
Kodningen illustreras i tabellen nedan där jag har gjort ett utdrag från 
den öppna kodningen av telefonstudien. Till vänster i tabellen återfinns 
det empiriska materialet medan högerkolumnen innehåller ett antal 
koder med markeringar för memos. 
 

 
Tabell 3.4: Öppen kodning av data från telefonstudien 

Memo 3 som återfinns i tabellen ovan visas också i citatet nedan som 
handlar om att Försäkringskassan lägger över ansvaret för felet på 
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arbetsgivaren. Tillsammans utgör koder och memos det material som 
sedan användes för att konstruera olika kategorier. 

”När FK lägger över ansvaret på annan part, är det samma sak som att FK 
lägger över koordineringen på medborgaren?” 

Memo 3 från kodningen av telefonstudien; datapost 20, 140130 

Förutom telefonstudien kodades även datamaterialet från aktgransk-
ningen. Den främsta skillnaden mellan kodningen av akterna och tele-
fonstudien var tidsdimensionen i akterna. Eftersom akterna återger 
händelser i kronologisk ordning, med angivna datum, kunde jag också 
koda tiden mellan två händelser i materialet. Därför kunde jag också 
genom aktstudien följa medborgarens och handläggarens process ge-
nom sjukförsäkringsärendet. Efter att materialet i telefonstudien och 
aktgranskningen hade kodats sammanställdes koderna, med tillhö-
rande memos, i ett Excel-dokument för vidare bearbetning. Vid denna 
sammanställning tillkom nya koder och memos som då skrevs ner. 
 De sammanställda koderna (inklusive memos) bearbetades i 
kodningsomgång två, där jag sorterade koderna för att sedan genom 
teoretisering skapa kategorier, i form av praktiker (Corbin & Strauss, 
2015). I denna process bearbetade jag koderna ett antal gånger genom 
att sortera och omstrukturera materialet. Många av koderna som fram-
trädde behandlade interaktion mellan aktörerna (baserat på tjänstelo-
gik), men vissa behandlade även aktiviteter, som behövde benämnas 
på något sätt. Praktikteori introducerades därför som en benämning av 
de resultat som började framträda. Detta då begreppet praktiker pas-
sade de aktiviteter och interaktioner som framträtt i materialet men 
också förekom i relation till tjänsteforskningen(se bland annat 
Echeverri & Skålén, 2011; McColl-Kennedy, Vargo, Dagger, Sweeney & 
van Kasteren, 2012; Schau, Muniz & Arnould, 2009), vilket vid tiden 
för kodningen var en av avhandlingens utgångspunkter. 
 Tabell 3.5 nedan demonstrerar processen där ett antal koder le-
der fram till en första preliminär kategori som sedan utvecklas till prak-
tiker. Den första kolumnen till vänster är en anteckning om vilket da-
tamaterial, koderna är hämtade ifrån (T25 står för telefonstudie samtal 
25 medan A77 står för akt nummer 77). Därefter följer koderna från 
den öppna kodningen (kod 1) samt eventuella nya koder som uppstått 
vid överföringen av koderna till sammanställningen (kod 2). Vid sorte-
ringen och kategoriseringen av koderna markerades tre framtagna 
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koder som hörde samman och tillsammans med fler koder utgör en bas 
i kodningen om att medborgare utför olika typer av arbete. Detta arbete 
utförs genom att medborgare kompletterar uppgifter i ärendet för att 
påskynda sjukförsäkringsprocessen. Kategorisering ledde senare fram 
till kontrollpraktiken markera. 
 

 
Tabell 3.5: Axial kodning av materialet från telefonstudien och aktgranskningen. 

I denna andra kodningsomgång spelade också memos en viktig roll för 
att skapa praktikerna. Genom att sammanföra koder och memos öpp-
nades nya perspektiv i arbetet upp, vilket ledde processen framåt. Ta-
bellen nedan visar hur jag kombinerar koder från aktgranskningen (akt 
23), där medborgare lämnar inkomstuppgifter i ansökan, med telefon-
studien (samtal 112) och ett memo som handlar om varför medborga-
ren måste skicka in sina inkomstuppgifter när arbetsgivaren också läm-
nar dessa uppgifter. Tillsammans utgör detta ett första steg i den 
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kategorisering som sedermera skulle forma praktiken verifiera, som 
syftar till att säkerställa att information är korrekt och att aktiviteter 
har utförts. 
 

 
Tabell 3.6: Illustration av första kategoriseringen där koder från telefonstudien 

och aktgranskningen möts 

Efter att kategoriseringen av praktikerna var färdig sammanfördes de i 
olika teman där praktiker med liknande syften utgjorde ett tema (att 
tematisera praktiker inspirerades delvis av Schau et al., 2009). Ur-
sprungligen togs stöd-, kontroll- och förhandlingspraktiker fram som 
teman där förhandlingspraktikerna sedermera inkorporerades i stöd- 
och kontrollpraktikerna. Parallellt med detta arbete upptäckte jag att 
datamaterialet inte tydligt visade alla aspekter som kunde ses i mitt 
material. Detta eftersom att materialet från telefonstudien var för kort-
fattat då intervjuerna endast var sammanfattningar medan data från 
aktgranskningen var ett statiskt material vars syfte var att dokumen-
tera ärendehanteringen och de beslut som fattas. Därför genomfördes 
en intervjustudie med handläggare vid Försäkringskassan. 
 I den tredje kodningsomgången bearbetades materialet från in-
tervjustudien. Som jag beskrev ovan baserades intervjuerna på preli-
minära resultat från kodningen av telefon- och aktstudien. Jag hade vid 
detta tillfälle skapat ett antal praktiker och hade börjat föra resone-
mang om praktikers samspel (Schau et al., 2009; Warde, 2005) samt 
om hur aktörer misslyckas i interaktionen då tjänster skapas 
(Echeverri & Skålén, 2011). Kodningen genomfördes med hjälp av en 
förkodningslista som var baserad på termer som inter- och intratema-
tiskt samspel, förståelse, reglering samt engagemang, som alla knyter 
an till tidigare forskning. Därutöver innehöll listan de praktiker som 
jag identifierat vid tidigare analysarbete. Utmaningen vid denna kod-
ning var att analysera datamaterialet med utgångspunkt från förkod-
ningslistan samtidigt som jag försökte behålla en öppen blick för att 
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fånga eventuella nya nyanser, vilket Layder (1998) förespråkar. Efter 
att ha kodat detta material och sammanfört det med övrig kodning 
konstaterade jag att en selektiv kodning av det totala materialet var 
nödvändigt. Detta eftersom avhandlingens problematisering hade för-
ändrats, men också för att den ursprungliga kodningen inte fångade 
fenomen som misslyckat praktikutförande eller avhjälpning av miss-
tag (i enlighet med Skålén et al., 2015), vilket hade blivit en del av av-
handlingens syfte. 
 Den sista kodningsomgången genomfördes genom en selektiv 
kodning där en förkodningslista och tidigare koder guidade arbetet 
(Corbin & Strauss, 2015). Syftet med denna kodning var att etablera 
relationer mellan de praktiker som hade framträtt. Dessa relationer ut-
gjordes av det som Schau et al. (2009) kallar samspel mellan praktiker. 
Därutöver kodade jag med inspiration av Skålén et al. (2015) hur detta 
samspel kan befinna sig i dissonans, samt tre strategier för hur disso-
nansen kan avhjälpas. Tabell 9 nedan illustrerar hur samspelet mellan 
praktiker växte fram genom kodningen. Eftersom jag i detta stadie an-
vände mig av en selektiv kodning utgörs koderna framför allt av tidi-
gare identifierade praktiker. Dessutom fortsatte memoskrivandet i 
samband med analysen av datamaterialet. Den första raden i tabell 9 
nedan visar en post med ett antal koder som skulle komma att utgöra 
ett exempel på ett intertematiskt samspel. Därefter illustrerar tabellen 
ett exempel på vad som kom att bli ett intratematiskt samspel (där 
praktikerna inom temat kontrollpraktiker samspelar). 

De båda exemplen i tabell 3.7 illustrerar skillnaden mellan de 
två typerna av samspel. Detta har bidragit till mitt resultat där jag visat 
att det intratematiska samspelet (då praktiker inom samma tema, med 
liknande ändamål, samspelar) endast utgör en del av det intertema-
tiska samspel där praktiker mellan kategorierna samspelar. I denna 
kodning arbetade jag också fram att dissonans i samspelet uppstår när 
någon av Schau et al.:s (2009) praktikbeståndsdelar (förståelse, regle-
ring eller engagemang) inte överensstämmer med andra aktörers före-
ställningar. Detta utgjorde grunden för kapitel 6. Praktikernas sam-
spel medan merparten av kapitel 4. Stödpraktiker samt 5. Kontroll-
praktiker redan fanns på plats efter den inledande öppna kodningen i 
de två första kodningsomgångarna. 
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Jag har i detta avsnitt beskrivit hur jag genom öppen kodning skapade 
ett antal kategorier. Genom att sedan infoga ett teoretiskt ramverk i 
form av praktikteori kunde jag bättre beskriva de fenomen som började 
framträda och benämna dem för praktiker. Teorin visade också be-
gränsningar i datamaterialet och kodningen, varvid intervjustudien 
initierades, följt av en selektiv kodning där mina empiriska resultat 
fastställdes. Detta genom att visa relationen mellan de identifierade 
stöd- och kontrollpraktiker som utgjorde det initiala resultatet. Här-
näst diskuterar jag detta analysarbete i termer av hur meningsfullt och 
troligt resultatet är i relation till den empiriska verkligheten. 

3.3.2 Meningsfulla och troliga resultat 
Att utvärdera forskningens kvalité är en komplex fråga. Ofta används 
parametrar som validitet, reliabilitet och replikerbarhet (A. Bryman & 
Bell, 2015). Men Camerer et al. (2016) har visat att replikerbarhet av 
högt ansedda samhällsvetenskapliga studier kan ifrågasättas, medan 
Nickerson (1998) och Mahoney (1977) visar på att forskare ofta bekräf-
tar sina egna föreställningar. Därför menar jag att samhällsveten-
skapen har en annan roll att spela än att söka sanningen med stort S. 
Alvesson et al. (2017, s. 9) skriver på samma tema att ”social science 
research, however, are not so straightforward. The object of social sci-
ence – people and society – is a contingent entity; it is in constant 
change, a change in which ideas and practices resulting from social sci-
ence itself play a part”. Därför bör snarare kvalitén värderas utifrån re-
sultatens användbarhet (M. Alvesson et al., 2017; Corbin & Strauss, 
2015). Denna användbarhet är uppdelad i vad läsaren anser vara tro-
liga och meningsfulla forskningsresultat. 
 Kriteriet ett troligt resultat är hämtat från Corbin och Strauss 
(2015, s. 346), som skriver följande om att resultaten bör vara troliga 
och övertygande: 

credible – that is believable or plausible and applicable in the sense that 
findings can be readily used because the findings provide insights, under-
standing, and work with diverse populations and situations to bring about 
desired change. 

Med detta menar författarna att resultaten ska få läsaren att känna sig 
trygg med att forskaren har byggt resultaten utifrån ett gediget empi-
riskt material. Det ska finnas tillräckligt med empiriska beskrivningar 
för att läsaren ska uppleva att forskaren har gjort det som hen påstår. 
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Vidare menar Corbin och Strauss (2015) att det ska vara tydligt hur 
materialet har tolkats och att tolkningen passar problemet som forsk-
ningen belyser. För att åstadkomma detta inledde jag metodkapitlet 
med ambitionen om att återge forskningsprocessen, datainsamlingen, 
databearbetningen och övriga delar så transparent som möjligt. Trans-
parens används traditionellt inom offentlig sektor för att personer ska 
kunna utvärdera kvalitén eller kontrollera rättssäkerheten i olika be-
slut (Levay & Waks, 2009). Förenklat kan begreppet (som har en 
mängd olika definitioner) beskrivas som möjligheten att ”observe the 
conduct and results” (Heald, 2006, s. 35), vilket innebär att kunna ob-
servera både utförandet och resultatet samt att detta ska ske effektivt 
och nominellt (effective och nominal transparency). Nominell trans-
parens innebär i detta fall att informationen som ska utvärderas finns 
tillgänglig, medan effektiv transparens också innefattar att informat-
ionen är tillgänglig på ett sådant sätt att den kan utvärderas (Heald, 
2006).  
 Den andra parametern av användbarheten är meningsfullhet, 
vilket innebär att det övergripande problemet ska vara relevant och att 
forskningen belyser problemet. Jag baserar detta kriterium på Al-
vesson et al.:s (2017) konceptualisering av begreppet meningsfullhet. 
Författarna menar att forskningen, förutom att vara givande för fors-
karen samt hens kollegiala omgivning, ska adressera relevanta och me-
ningsfulla problem i en vidare omgivning (vilket också stämmer över-
ens med Corbin och Strauss (2015) beskrivning). För att åstadkomma 
detta ska forskaren ägna sig åt att problematisera den verklighet hen 
möter, i stället för att enbart hitta gap i befintlig forskning, menar Al-
vesson med kollegor (Mats Alvesson & Billing, 2009; M. Alvesson et al., 
2017; M. Alvesson & Sandberg, 2013). Alvesson och Sandberg (2013) 
menar vidare att problematiseringen startar med att ifrågasätta de 
givna normer och värderingar som (troligtvis) också bidragit till att 
skapa problemet som ska undersökas. Forskarna fortsätter att beskriva 
denna problematisering som ett ifrågasättande av även de metateore-
tiska föreställningar forskaren har och som gett upphov till problem-
formuleringen. Målet är att forskaren ska kunna reflektera över sin 
egen teoretiska position för att kunna se bortom de inkrementella 
luckor som ska fyllas och i stället formella verkliga frågeställningar. 
Likt Dubois och Gadde (2002) framhåller Alvesson och Sandberg 
(2013) också att matchningsprocessen mellan teori och den empiriska 
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världen ger uppslag för att skapa dessa intressanta problem. Detta ef-
tersom teorin som används också måste kunna vara applicerbar på pro-
blemen som studeras.  
 
Forskningens kvalité är alltså beroende av hur meningsfullt forsk-
ningsproblemet är samt hur trolig och övertygande lösningen på pro-
blemet är. När det kommer till huruvida forskningsproblemet är me-
ningsfullt i den här avhandlingen menar jag att denna parameter är 
uppfylld. Sjukförsäkringen är en viktig del av den svenska välfärden 
som många människor tar del av, vilket ger avhandlingen en praktisk 
tyngd. I inledningen visar jag även på en inbyggd paradox i systemet, 
där sjukskrivna medborgare inte ska kunna utföra ordinarie arbete för 
att vara kvalificerade för försäkringen samtidigt som de måste utföra 
arbete för att realisera administrationen. Denna paradox är framtagen 
genom en reflekterande process, där jag först förkastade min teoretiska 
utgångspunkt för att sedan forma ett nytt problem utifrån den process 
som Dubois och Gadde (2002) kallar matchning. Därutöver har jag 
också relaterat mitt övergripande syfte (och delsyften) till tidigare 
forskning för att säkerställa att min forskning också uppfyller Alvesson 
et al.:s (2017) kriterium om att vara meningsfull för forskarens kollegi-
ala omgivning. Detta har resulterat i nya forskningsbidrag till litteratu-
ren om arbetande konsumenter och kundorienterad byråkrati, men 
framför allt skapades ett enhetligt ramverk för att studera mötet mellan 
medborgare och handläggare i offentlig sektor.  
 När det kommer till om resultatet är troligt och övertygande 
hoppas jag att metodkapitlet och resten av avhandlingen avspeglar 
detta. Ambitionen har varit att återge min forskningsprocess samt me-
toder och analysmodeller på ett så transparent sätt som möjligt. Dock 
är transparens ett svårt fenomen att hantera, på grund av avvägningen 
mellan effektiv transparens, där forskningsprocessen enkelt kan följas 
på ett förståeligt sätt, och nominell transparens, där forskningsprocess, 
datainsamling och analysmetod återges med en mängd uppgifter i kro-
nologisk ordning. Avvägningen jag har gjort har inneburit att jag åter-
ger informationen något mer utförligt än vad som är brukligt, vilket bi-
drar till en konsistent historia. Detta eftersom jag menar att transpa-
rensen också ställer krav på läsaren och att den som är intresserad 
också får utstå vissa tyngre delar i avhandlingen. Utöver svårigheterna 
med att återge informationen i detta metodkapitel på ett transparent 
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sätt fanns också svårigheten att minnas alla händelser under avhand-
lingsarbetet. Jag har tyvärr inte fört en systematisk dagbok under mina 
doktorandstudier utan återberättelsen har formats utifrån dagbokslik-
nande anteckningar som periodvis förts, utifrån minnet samt reflekt-
ionsuppgifter från doktorandkurser. Om andra forskare inspireras av 
detta metodkapitel är mitt råd att föra en systematisk dagbok över 
forskningen och livet som forskare. Detta då en dagbok underlättar 
återberättandet av forskningsprocessen samt stimulerar vidare tankar 
(Gould, 2012), vilket hjälper processer som analysering av data och att 
skapa teori.  
 Vad gäller att ge en riklig beskrivning av data och ett försök göra 
det troligt att studien återspeglar den empiriska verkligheten menar jag 
att min ambition har varit att åstadkomma just detta. Avhandlingen 
består till cirka 40 procent av resultatbeskrivningar, där jag genom ut-
förliga citat och bilder ur försäkringsakter belägger mina resultat. Jag 
har varvat empiriska exempel med beskrivningar av de tolkningarna 
som jag har gjort, i syfte att få resultaten förståeliga, men också för att 
tydliggöra det analytiska arbetet. Vid sidan av dessa beskrivningar har 
jag också försökt att systematiskt beskriva det kodningsarbete som for-
mat resultaten. Detta genom att återge koder, memos och kategorise-
ringar för att ge en så fullständig bild som möjligt. Utifrån de två para-
metrarna meningsfulla och troliga resultat vill jag därmed avsluta detta 
stycke med att min bedömning är att avhandlingen är meningsfull då 
den belyser ett aktuellt fenomen samt bidrar med ny teori. Jag vill 
också mena att avhandlingens resultat och slutsatser är troliga, även 
om beskrivningen av forskningen och processen som ledde fram till 
slutsatserna kunde ha gjorts mer systematiskt, vilket hade förstärkt 
denna dimension.  

3.3.3 Kritisk reflektion och etiska ställningstaganden 
En transparent beskrivning av forskningsprocessen kräver också en re-
flektion kring hur de olika delarna i processen har påverkat forsk-
ningen och avhandlingens resultat. Jag inleder detta avsnitt med en re-
flektion över datainsamlingen och vad som skulle kunna ha gjorts an-
norlunda. Därefter reflekterar jag kring de etiska ställningstaganden 
som har och borde ha gjorts. Eftersom allt mindre forskning kan be-
tecknas som helt fri (M. Alvesson et al., 2017) menar jag också att en 
kritisk reflektion kring forskningsprocessen bör innehålla en 
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diskussion om hur forskningen har finansierats, forskningsprojektets 
mål samt hur partners och kollegor har kommit att påverka forsk-
ningen.  
 
Data till avhandlingen är insamlad genom tre studier (telefonstudien, 
aktgranskningen och intervjustudien), vilket beskrevs ovan. Genom att 
studera ett fenomen på olika sätt uppnås en triangulering som ökar 
sannolikheten för att det som har studerats också är representativt för 
fenomenet som ska belysas (Dubois & Gadde, 2002; Eisenhardt, 1989). 
Dock kan trianguleringen alltid bli mer heltäckande (även om heltäck-
ande triangulering omöjlig att uppnå) genom fler, kompletterande stu-
dier, vilket måste balanseras mot tid och andra resurser. Hade ut-
rymme funnits för ytterligare studier hade dessa framför allt inriktats 
mot två alternativa studier, nämligen en intervjustudie med medbor-
gare och en observationsstudie över handläggares vardag. Dessa stu-
dier hade gjort resultaten mer troliga, men också tagit mer resurser i 
anspråk. Telefonstudien och aktgranskningen var redan omfattande 
studier där mycket tid hade investerats, vilket gjorde att utrymmet för 
fler omfattande studier blev begränsat. Fler studier fick därför vägas 
mot det troliga bidraget samt tidsåtgången för genomförandet.  
 Intervjuer med sjukskrivna medborgare som haft kontakt med 
Försäkringskassan hade varit en metod att föredra för att få primärdata 
från en av avhandlingens centrala aktörer. Mitt datamaterial innehåller 
beskrivningar av medborgares arbete, men genom semi-strukturerade 
intervjuer hade jag med stor sannolikhet kunnat nyansera dessa och 
kartlagt motivationsfaktorer bakom arbetet på ett bättre sätt. Semi-
strukturerade intervjuer hade nämligen gjort det möjligt att ställa följd-
frågor om känslor om och upplevelser av arbetet som utförs. Studien 
hade troligtvis inte omkullkastat nuvarande resultat eller givit uppslag 
till en mängd nya praktiker, däremot hade den med stor sannolikhet 
bidragit till fler nyanser i forskningsresultatet. Förutom att studien 
skulle ha nyanserat mina resultat, hade den också varit tidskrävande 
att utföra då rekrytering av medborgare till forskning är komplicerad. 
Varken jag eller forskargruppen hade upparbetade kontakter för denna 
typ av intervjuer. Dessutom menar jag att en viss representativitet 
krävs, i form av kön, involvering i försäkringen (längd på sjukskrivning 
och typ av sjukdom) samt kompetens (i form av till exempel teknik-
vana), för att uppfylla ändamålet om att fördjupa resonemang kring 
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motivation eller utförande. I stället blev alternativet att i intervjuerna 
med handläggarna inkludera en del om interaktionen med medborgare 
samt vilka utmaningar som medborgarna kan tänkas möta. 
 Även en observationsstudie med deltagande observationer av 
handläggarens vardag skulle ha kunnat bidra med insikter om prakti-
kerna som de utför och interaktionerna de har med medborgare eller 
andra aktörer (Jarzabkowski & Seidl, 2008). Att närvara i dessa situat-
ioner hade också öppnat upp för diskussioner om vad som inträffar och 
varför i dessa möten. Dock konstaterades att denna studie också hade 
varit tidskrävande och att materialet som jag hade var tillräckligt för 
att på ett tillförlitligt sätt belysa avhandlingens syfte. Jag ska dock inte 
sticka under stol med att även denna studie skulle ha bidragit till att 
nyansera bilden av det arbete som handläggare utför. 
 
Gällande forskningens etiska överväganden diskuterar jag hur kravet 
om samtycke samt känsligt datamaterial har hanterats. I de flesta me-
todböcker (se bland annat Bryman & Bell, 2015; Miles, Huberman & 
Saldaña, 2014; Silverman, 2011) behandlas kravet på informerat sam-
tycke, där respondenten ska ge sitt samtycke till att delta i studien. 
Detta skulle innebära att medborgarna som registrerades i telefonstu-
dien, medborgarna vars akter analyserades och handläggarna som del-
tog i intervjustudien, alla skulle ge sitt samtycke till att delta i studi-
erna. Dock skedde inte detta i samtliga studier, vilket är problematiskt, 
men samtycke är inte heller alltid möjligt att uppnå, vilket jag diskute-
rar nedan. 
 Vid telefonstudien samlades inget informerat samtycke in i in-
ledningen av samtalen. Som beskrevs ovan användes metoden med-
lyssning, vilket Försäkringskassan använder i utbildningar och kvali-
tetsutveckling genom att kollegor lyssnar på samtalet för att sedan ge 
kommentarer. Metoden användes i kombination med intervjuer med 
medborgare. Projektgruppen valde att be om samtycke i samband med 
att ärendet avslutades och handläggaren frågade om medborgaren 
kunde tänka sig att delta i en intervju. Detta eftersom Försäkringskas-
san inte ville påverka ordinarie handläggningsrutin. Alla personuppgif-
ter hanterades dock av Försäkringskassans personal, som endast 
gjorde kortare anteckningar om samtalets innehåll. Även om något in-
ledande samtycke inte gavs är det min bedömning att ingen som tar del 
av datamaterialet eller texterna från denna studie skulle kunna 
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identifiera medborgarna som ingått i studien. Projektet följde också 
Försäkringskassans rutiner för medlyssning som de använder vid kva-
litetsutveckling. Därutöver har datamaterialet från denna studie redan 
publicerats i rapporter för projektets räkning (se bland annat Fransson 
& Quist 2015). 
 Aktgranskningen innehöll känsliga personuppgifter som 
krävde speciell hantering av akterna. Hanteringen specificerades i ett 
sekretessavtal som forskargruppen undertecknade för att få tillgång till 
materialet. Detta innebar att akterna förvarades i ett skåp med lås och 
materialet hanterades manuellt, vilket innebär att uppgifterna i materi-
alet inte fick ingå i en digital databas. Detta då en manuell hantering, 
enligt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Försäkringskas-
sans jurister, möjliggör utlämning av dessa personuppgifter efter att 
forskargruppen genomgått en säkerhetsprövning och undertecknat ett 
sekretessavtal. Därefter har alla uppgifter från akterna hanterats ano-
nymt genom att namn, adresser eller andra känsliga uppgifter har ra-
derats. Bilderna som finns i avhandlingen på exempelvis blanketter el-
ler brev med personers handstilar har gjorts om innan kopiering. Detta 
för att avhandlingen ska uppfylla Bryman och Bells (2015) krav på kon-
fidencialitet.  
 Under intervjustudien med handläggare, som jag ansvarade 
för, gav samtliga handläggare informerat samtycke. I kommunikat-
ionen när intervjuerna bokades beskrevs det övergripande syftet med 
studien samt hur datamaterialet skulle användas. I dessa e-postmed-
delanden ställdes också uttryckligen frågan om handläggarna var vil-
liga att delta i studien. Förutom detta inleddes intervjuerna med en be-
skrivning av studien där handläggarna återigen fick frågan om sam-
tycke till att delta i studien. Handläggarna informerades också om att 
intervjun kunde avbrytas närhelst någon ville, samt att materialet 
skulle hanteras på ett sätt så att ingen skulle kunna identifiera hand-
läggaren. Intervjumaterialet numrerades därför från ett (1) till sju (7), 
vilket är numret som jag har hänvisat till i avhandlingen (personlig 
handläggare 1–7). Intervjuerna har sparats på en separat hårddisk för 
att minska risken för att känsliga uppgifter sprids. Jag menar därmed 
att informerat samtycke har givits och att uppgifter har hanterats i en-
lighet med god forskningssed. 
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Förutom en reflektion kring forskningsresultaten och de etiska övervä-
ganden som har gjorts, är forskningens autonomi en central fråga när 
resultatens kvalité ska utvärderas. Därför kommer jag att diskutera 
min autonomi gentemot finansieringen av doktorandtjänsten, relat-
ionen till forskningsprojektet samt relationen till handläggare och den 
vidare forskningsmiljön. 
 Forskningsprojektet och min doktorandtjänst finansierades av 
ISF, Skatteverket och Karlstads universitet. Därutöver hjälpte Försäk-
ringskassan till med resurser som personal och utrustning vid datain-
samlingen för telefonstudien, vilket gjorde att även denna myndighet 
påverkade studiens design. Jag upplevde att det fanns en självständig-
het genom arbetet med avhandlingen och i projektet när datamaterialet 
samlades in. I inledningen av forskningsprojektet upplevde jag att pro-
jektgruppen intog försiktighet för att inte uppröra myndigheterna som 
deltog, framför allt Försäkringskassan som inte varit initiativtagare till 
projektet. Mina tankar kring denna försiktighet är att den delvis kom-
mer sig av att Försäkringskassans interna organisation genomsyras av 
en politik som gör att beslutade projekt kan prioriteras på olika sätt, 
beroende på uppdragsgivaren och mottagaren av projektet. Telefonstu-
dien, vilket var projektets första stora studie, designades för att samla 
in en stor mängd data, vilket gjorde att projektet var beroende av per-
sonal från Försäkringskassan. Innan telefonstudien var utförd upp-
levde jag att projektet påverkades av de eventuella prioriteringar som 
myndigheten kunde göra vilket gjorde att en försiktighet antogs gente-
mot personalen som deltog vid planeringen. Dock påverkade denna 
försiktighet inte metoden som användes. Efter att datainsamlingen var 
genomförd var min känsla att försiktigheten gentemot Försäkringskas-
san lättade, i alla fall utifrån avhandlingsarbetets perspektiv. Övriga 
studier i avhandlingen var distanserade från Försäkringskassan, vilket 
ökade autonomin. Beställningen av akter för aktgranskningen genom-
fördes via ISF, som i egenskap av tillsynsmyndighet sällan nekas för-
frågningar av denna karaktär. Aktgranskningen designades av forskar-
gruppen och genomfördes därför med godkännande från ISF, som i 
form av projektets finansiär utvärderade forskningen utifrån de över-
gripande målen. Även om ISF påverkade projektets inriktning upp-
levde jag att deras mål låg i linje med forskargruppens mål och att det 
låg i deras intresse att gruppen arbetade självständigt, för resultatens 
trovärdighet. Dock påverkade de inriktningen av valet av sjuk- och 
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föräldraförsäkring. Detta då dessa försäkringar är av stor betydelse för 
myndigheten och påverkar många medborgares vardag. Jag menar att 
ISF:s påverkan på avhandlingen har varit liten då deras primära fokus 
var projektet. Intervjustudien organiserades genom lokalt upparbetade 
kontakter vid kontoret i Karlstad där designen och genomförandet 
gjordes självständigt, utan inblandning från högre chefer vid Försäk-
ringskassan. Därutöver analyserades datamaterialet självständigt.  
 Att ingå i ett projekt med flera forskare som gemensamt ska 
samla in data sätter också begränsningar på forskningen. Den första 
större begränsningen gällde valet av studieområde, vilket var bestämt 
innan doktorandstudierna inleddes. Forskningsprojektet fokuserade 
på Skatteverkets och Försäkringskassans verksamheter, vilket styrde 
studien mot sjukförsäkringen. Detta då försäkringens komplexitet in-
tresserade mig och jag tidigt blev ansvarig för kontakten med Försäk-
ringskassan. Eftersom telefon- och aktstudierna var relativt tidskrä-
vande, begränsades möjligheten till att göra ytterligare studier, så som 
en observationsstudie vid Försäkringskassan. Dock bidrog telefon- och 
aktstudien till intressanta perspektiv som förde min forskningsprocess 
utanför den allmänna diskursen inom tjänsteforskning (Tronvoll, 
Brown, Gremler & Edvardsson, 2011), vilken relaterar till värdeskap-
ande och värdesamskapande. Detta då sjukförsäkringen gav mig nya 
perspektiv på hur tjänster produceras, vilket jag menar inte förklaras 
genom exempelvis Vargo och Luschs (2004) perspektiv där värde alltid 
samskapas mellan medborgare och myndighet. I stället menar jag att 
medborgares förmåga att samskapa tjänster kan problematiseras och 
att myndighetens exploatering av detta arbete bör adresseras.  
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Introduktion till resultatkapitlen 

I detta avsnitt introduceras avhandlingens tre resultatkapitel. I dessa 
tre kapitel, som är strukturerade i enlighet med tabellen nedan, kart-
lägger jag de praktiker som arbetande medborgare och kundoriente-
rade byråkrater utför, för att sedan kunna förklara realiseringen av 
sjukförsäkringen. Först beskriver jag de fyra stödpraktikerna, som ut-
görs av praktikerna informera, kartlägga, tolka och guida. I nästa ka-
pitel, 5. Kontrollpraktiker, presenteras praktikerna verifiera, bedöma, 
markera och begränsa. Dessa teman och praktiker syftar till att uppnå 
delsyfte ett (1) om att kartlägga de praktiker som arbetande medbor-
gare, kundorienterade byråkrater och andra aktörer utför för att ad-
ministrera sjukförsäkringen. Jag avslutar också kapitel 5. Kontroll-
praktiker med en diskussion där jag relaterar praktikerna till tidigare 
identifierade praktiker. 
 I kapitel 6. Praktikernas samspel uppfyller jag delsyfte 2 om att 
förklara varför arbetande medborgare och kundorienterade byrå-
krater lyckas respektive misslyckas med att realisera sjukförsäk-
ringen. Detta gör jag genom att beskriva hur praktiker samspelar med 
varandra. Analysen av samspelet är baserad på Schau et al.:s (2009) 
terminologi om intra- och intertematiskt samspel som presenterades i 
avhandlingens teorikapitel. Oavsett om praktikerna samspelar intra- 
eller intertematiskt förutsätter ett fungerande samspel att aktörerna 
delar en förståelse av hur praktiken ska utföras och regelverket som 
omgärdar praktikerna samt har det engagemang som krävs för att rea-
lisera sjukförsäkringen (vilket utgör praktikernas tre beståndsdelar, 
Schau et al., 2009). När aktörerna inte delar inställning kring dessa be-
ståndsdelar menar jag, med inspiration av Skålén et al. (2015), att det 
råder dissonans i samspelet, vilket är att beteckna som ett misslyck-
ande. För att uppfylla avhandlingens tredje delsyfte om att förklara 
hur arbetande medborgare och kundorienterade byråkrater hante-
rar misslyckanden då sjukförsäkringen ska realiseras, har jag också 
kodat tre strategier för att avhjälpa dissonans i samspelet mellan prak-
tiker. Dessa strategier har jag gett namnen korrigering, påtryckning 
samt övertagande. Eftersom jag i detta kapitel både presenterar nya re-
sultat från min empiri och utvecklar tidigare resultat (från 4. Stödprak-
tiker och 5. Kontrollpraktiker) för att uppnå mina delsyften menar jag 
att detta kapitel ska ses som en kombination av resultat- och 



96 
 
 

diskussionskapitel. Huvuddelen av mina forskningssyften uppfylls där-
med i dessa tre resultatkapitel och utgör grunden för avhandlingens 
forskningsbidrag. Enligt mig finns en styrka i studien då resultaten 
också utgör delar av analysen som belyser delsyftena. Detta gör, som 
Dubois och Gaddes (2002, 2014) framhåller, att forskningens resultat 
och teoretisering ligger nära den empiriska verkligheten. 
 

 
Tabell 4.1: Sammanfattning av avhandlingens resultat 

Innan jag fortsätter beskrivningen av resultaten från studien, introdu-
cerar jag mitt empiriska sammanhang, mer utförligt. Detta gör jag ge-
nom att beskriva sjukförsäkringen, Försäkringskassans organisation 
samt de aktörer som har studerats inom ramen för denna avhandling. 

Sjukförsäkringen och dess administration 
Sjukförsäkringen består av ett antal försäkringar som medborgare kan 
utnyttja då de blir sjuka, för att kompensera inkomstbortfall. Den 
största delen av sjukförsäkringen utgörs av sjukpenning på normal- 
och fortsättningsnivå där ersättningsansvaret efter den 14:e arbetsda-
gen övergår från arbetsgivaren till Försäkringskassan 
(Försäkringskassan, 2018c). Utöver sjukpenning finns det försäkringar 
som är kopplade till specifika rehabiliteringsinsatser, resor till och från 
arbetet, arbetshjälpmedel samt vård av närstående. Vid längre 
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sjukdomstid tillhandahåller Försäkringskassan också aktivitetsersätt-
ning, som är en ersättning för personer mellan 19 och 30 år som för-
väntas vara borta från arbetsmarknaden i minst ett år på̊ grund av en 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, samt sjukersättning som 
riktar sig mot personer i arbetsför ålder som troligtvis aldrig kommer 
att kunna återgå i fullt arbete (Försäkringskassan, 2018c). Samtliga av 
dessa försäkringar finansieras genom de avgifter som arbetsgivare be-
talar in och som är baserade på den lön arbetstagaren får. Eftersom den 
stora mängden ärenden inom sjukförsäkringen är sjukpenningärenden 
kommer denna studie att primärt fokusera på den delen av försäk-
ringen. Dock kommer data också att innehålla spår från handlägg-
ningen av andra ärendeslag (se beskrivning i 3.2.1 Telefonstudien och 
3.2.2 Aktgranskningen). 
 Då sjukpenning är det stora försäkringsslaget inom sjukförsäk-
ringen kommer jag här att beskriva denna försäkring i korthet. Sjuk-
penningen syftar till att under en kortare period täcka det inkomstbort-
fall som drabbar medborgare vid sjukdom eller skada. Denna försäk-
ring är baserad på medborgarens lön, där Försäkringskassan betalar ut 
80 procent av en lön som uppgår till maximalt 7,5 prisbasbelopp. Där-
utöver finns det också andra aktörer, ofta inkopplade via olika kollek-
tivavtal som ger en högre täckningsgrad. Tanken är att medborgaren i 
grunden ska ha en inkomst från arbete som ersätts av staten, efter en 
14 dagar lång sjuklöneperiod, när arbetsförmågan brister. 2008 inför-
des den så kallade rehabiliteringskedjan som en del av arbetslinjen. 
Syftet med denna reform var att göra sjukskrivna medborgare mer ak-
tiva i rehabiliteringen av sin sjukdom genom att förskjuta fokus i för-
säkringen från inkomstbortfall till rehabilitering (Proposition, 
2007/08). Detta görs genom att medborgarens förmåga till att arbeta 
ständigt ska prövas mot olika arbeten på arbetsmarknaden. Första ste-
get i denna prövning sker senast dag 90 i sjukperioden. Till dess ska 
handläggaren ha utrett om medborgarens arbetsgivare tillfälligt kan 
underlätta det ordinarie arbetet för att passa medborgarens arbetsför-
måga eller om denne har något enklare arbete som hen kan utföra 
(Försäkringskassan, 2018c). 90 dagar senare, vid dag 180 i sjukperi-
oden, kommer så nästa prövning då medborgarens arbetsförmåga 
ställs mot ett normalt förekommande arbete på den ordinarie arbets-
marknaden (Försäkringskassan, 2018c). Konsekvenserna av denna 
prövning är att en hel del medborgare som lider av fysiska åkommor, 
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vid denna prövning kan anses inneha full eller viss arbetsförmåga då 
den ställs mot hela arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan anser att 
arbetsförmåga finns har medborgaren inte längre någon rätt till sjuk-
penning. En undersköterska som lider av ryggbesvär och därmed inte 
kan utföra olika typer av lyft eller städning kan därmed definieras som 
arbetsförmögen för till exempel kontorsarbete. Om medborgaren med 
stor sannolikhet kan återgå i ordinarie arbete efter dag 180 gäller dock 
inte dessa regler (Försäkringskassan, 2018c). Den sista prövningen av 
medborgares arbetsförmåga sker efter ett års sjukskrivning, alltså dag 
365. Efter 365 dagar har medborgaren rätt till sjukpenning om hen inte 
kan utföra arbeten som normalt finns på arbetsmarknaden. Dock har 
denna typ av prövning oftast redan skett vid dag 180, vilket gör att den 
största effekten på ärendet vid denna tidpunkt (om arbetsförmågan är 
oförändrad) är att ersättningsnivån sänks till 75 procent av SGI13 
(Försäkringskassan, 2018c).  
 
Försäkringskassan är en organisation i ständig omvandling. Det är där-
för svårt att ge en exakt beskrivning av organisationen då det finns risk 
att behörigheter har flyttat mellan avdelningar eller ärendehanteringen 
har digitaliserats. Vid tiden för datainsamlingen var Försäkringskassan 
organiserad som en klassisk funktionell organisation14  med olika av-
delningar för olika arbetsuppgifter vilket visas i figur 4.1 nedan. Den 
vänstra halvan av organisationen i figuren nedan (som också anställer 
flest handläggare) hanterar myndighetens olika ärenden medan den 
högra halvan utgör myndighetens stödfunktioner. De tre medborgar-
nära verksamhetsgrenarna utgörs alltså av Nationella försäkringscen-
ter (NFC), Lokala försäkringscenter (LFC) samt en kundmötesavdel-
ning inkluderat kundcenter, självbetjäning samt lokala kontor 
(Försäkringskassan, 2014). Denna organisation hanterar också samt-
liga Försäkringskassans ärendeslag från sjuk- och föräldrapenning till 
                                                
 
13 SGI är förkortningen för sjukpenninggrundande inkomst. SGI används för att räkna ut 
storleken på ersättning inom socialförsäkringen och fastställs av Försäkringskassan utifrån 
en beräknad årlig arbetsinkomst. 

14 Sedan datainsamlingen för denna avhandling har Försäkringskassan delvis omorganise-
rat sin verksamhet mot en mer matrisliknande organisation där så kallade livshändelser har 
fått en tydlig plats i organiseringen av myndigheten.  
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assistansstöd och tandvårdsförsäkringen. Dock är olika försäkringar 
lokaliserade till olika delar av myndigheten (men i fokus för denna be-
skrivning är sjukförsäkringen). 
 NFC har en viktig funktion i handläggningen av sjukförsäk-
ringen. Vid tiden för studien återfanns här den så kallade tidiga be-
dömningen där handläggare startade utredningen samt bedömde om 
medborgaren var berättigad till sjukförsäkring och, om så var fallet, i 
vilken grad hen behövde stöd för rehabilitering. I tidig bedömning 
granskades ansökan, läkarintyget samt uppgifter om anställning för att 
avgöra om medborgarens anspråk var legitimt samt för att besluta om 
sjukpenninggrundande inkomst. Om vidare handläggning skulle göras, 
och rehabiliteringsinsatser skulle bli aktuella överlämnades ärendet se-
dan till LFC där en personlig handläggare tog vid. Fransson och Quist 
(2015) beskriver NFC-delen som en klassisk backoffice-lösning där 
handläggaren ska handlägga ärende så produktivt som möjligt. Denna 
bild bekräftas också av Statskontoret (2009, s. 30) som skriver att 
”[h]andläggarna på NFC-kontoren ska inte kunna nås av telefonsam-
tal från allmänheten. Skälet till detta är att handläggningen ska 
kunna ske med så få störningar som möjligt och därmed bli effekti-
vare”.  
 Lokala försäkringscenter är utspridda över hela landet och de 
ansvarar för de rehabiliterande insatserna som Försäkringskassan er-
bjuder medborgare. Handläggarna vid LFC kallas personliga handläg-
gare och medborgare som behöver stöd genom rehabiliteringsinsatser 
blir tilldelade en handläggare som ska vara kontaktperson i ärendets 
alla delar (Statskontoret, 2009). Tanken är alltså att medborgare, efter 
att de har blivit tilldelade en personlig handläggare, ska sköta sin kon-
takt med myndigheten genom denna person. Som stöd för vidare hand-
läggning av ärendet, och utredningarna som ska ske vid dag 90, 180 
samt 365, har de personliga handläggarna också stöd av specialister 
och försäkringsmedicinska rådgivare som också arbetar vid LFC. Spe-
cialisterna är experter på administrationen av sjukförsäkringen och 
hjälper handläggaren då svårtolkade situationer uppkommer. Förutom 
att hjälpa handläggare så kontrollerar de även att negativa beslut som 
handläggaren fattar är korrekta samt att språket är förståeligt. Likt spe-
cialisten är den försäkringsmedicinska rådgivaren ett stöd för de per-
sonliga handläggarna, men i olika medicinska frågor (Statskontoret, 
2009). Detta stöd kan då handla om att tolka läkarens diagnos i 
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förhållande till oförmågan att arbeta eller att få hjälp med att ställa kor-
rekta frågor vid komplettering av läkarintyg. 
 

 
Figur 4.1: Försäkringskassans organisation; Försäkringskassan. (2014). Försäk-

ringskassans årsredovisning 2013 (Vol. 2014). Stockholm: Försäkrings-
kassan.    

Försäkringskassan hade vid tiden för studien också en kundmötesor-
ganisation som ansvarade för olika delar i kontakten med medborgare 
(då hen inte blivit tilldelad en personlig handläggare). Om NFC besk-
revs som en backoffice-funktion där handläggare så effektivt som möj-
ligt skulle hantera ärenden så är denna kundmötesorganisationen fron-
toffice-delen. Denna del av Försäkringskassan ansvarar för kundcen-
terorganisationen dit medborgare (och övriga aktörer) ringer in eller 
skickar e-post. Syftet med denna organisationsdel är huvudsakligen att 
medborgare ska kunna kontakta myndigheten för att få svar på frågor 
och lämna information. Men kundmötesorganisationen bestod också 
av servicekontor, som är Försäkringskassans lokalkontor som de delar 
med Skatteverket och Pensionsmyndigheten (Statskontoret, 2009). 
Till dessa servicekontor kan medborgare vända sig om de vill möta en 
handläggare i stället för att prata i telefon, men de kan också lämna in 
eller begära ut olika typer av handlingar. Dock är handläggarna vid 
dessa kontor generalister, vars uppgift är att kunna besvara frågor för 
samtliga myndigheter, vilket gör att deras kompetens i detaljerade frå-
gor kan vara begränsad. 
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Jag har redan i denna beskrivning av sjukförsäkringen och Försäk-
ringskassans organisation nämnt ett antal aktörer som kan vara in-
kopplade i ett ärende. För att förtydliga de aktörer som har kartlagts 
inom mina studier har jag skapat tabellen nedan. Dessa aktörer är ka-
tegoriserade utifrån avhandlingens övergripande syfte och utgörs av 
medborgare, handläggare samt övriga aktörer som bidrar till reali-
seringen av sjukförsäkringen.  
 

 
Tabell 4.2: Sammanfattning av de aktörer som har studerats 

Medborgare utgörs av personer som är sjukskrivna och är i kontakt 
med Försäkringskassan. Denna kategori består alltså endast av de 
medborgare som kvalificerar sig eller tror att de kvalificerar sig för 
sjukförsäkringen. Därefter kommer kategorin handläggare, som likt 
beskrivningen ovan kan bestå av en mängd personer inom Försäk-
ringskassans organisation. Eftersom jag i enlighet med syftet studerar 
kundorienterade byråkratier innebär kategorin handläggare de 
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personer vid myndigheten som har direkt kontakt med medborgare el-
ler andra aktörer. Det rör sig i första hand om personliga handläggare 
vid LFC, handläggare som arbetar i telefonkundtjänst samt anställda 
handläggare vid servicekontoren. Den sista kategorin utgörs av de 
andra aktörerna, vilkas roll är att stödja medborgare och handläggare i 
realiseringen av sjukförsäkringen. Dessa aktörer är alltså någon av öv-
riga aktörer som påverkar administrationen av ett sjukförsäkringsä-
rende, det vill säga en läkare, fackföreningsrepresentant, dotter till den 
sjukskrivne, arbetsgivare eller någon annan. 

Jag har i detta avsnitt beskrivit sjukförsäkringen, dess organi-
sation samt de aktörer som har studerats inom ramen för denna av-
handling. Detta syftade framför allt till att ge en allmän förståelse för 
de begrepp och de aktörer som beskrivs i mina resultatkapitel. Beskriv-
ningarna i kapitel 4. Stödpraktiker, 5. Kontrollpraktiker och 6. Prakti-
kernas samspel ligger sedan till grund för avhandlingens sista kapitel 
där resultaten diskuteras och relateras till tidigare forskning. 
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4. Stödpraktiker 

Det första praktiktemat kallar jag för stödpraktiker. Stödpraktikerna 
som jag har identifierat är informera, kartlägga, tolka samt guida. 
Praktikerna syftar till att underlätta för andra människor att utföra vi-
dare arbete inom försäkringen, vilket är centralt för att aktörernas rea-
lisering av sjukförsäkringen. I detta resultatkapitel visar jag hur dessa 
aktörer utför praktikerna. Dock skiljer sig anledningarna till att olika 
aktörer utför praktikerna. Medborgare använder sig exempelvis av 
stödpraktiker för att få tillgång till sjukförsäkringen eller påskynda 
handläggningen. De utför också praktikerna genom så kallat kulturellt 
arbete för att stävja sin oro över att nekas sjukförsäkring eller att begå 
misstag. Handläggare, läkare och arbetsgivare har andra anledningar 
till att utföra dessa praktiker, men de utgår framför allt från aktörens 
arbetsuppgifter. Handläggare kartlägger händelseutvecklingen i ett 
ärende och läkare informerar medborgare om sjukdomens effekter. 
Genom utförandet av dessa stödpraktiker förs ärendet framåt mot ett 
beslut om ersättning eller annan typ av insats inom sjukförsäkringen. 
På detta sätt bidrar aktörernas utförande av stödpraktiker till att sjuk-
försäkringen kan realiseras. 
 I nästa avsnitt beskriver jag praktiken informera, som följs av 
praktikerna kartlägga, tolka och guida. Varje avsnitt inleds med en de-
finition av praktiken som följs av en presentation av hur medborgare, 
handläggare samt andra aktörer utför den. I presentationen beskrivs 
också aktörens motiv för att utföra praktiken. Denna struktur följs se-
dan i även nästa kapitel om kontrollpraktiker. 

4.1 Informera  
Den första stödpraktiken jag har identifierat är informera. Denna 
praktik syftar till att sprida information mellan olika aktörer. Infor-
mera relaterar därmed till stödpraktikerna, då spridningen av inform-
ation är nödvändigt för att aktörer ska kunna utföra sina arbetsuppgif-
ter. Medborgare informerar arbetsgivaren om sjukdomen för att sjuk-
skriva sig och handläggare informerar sjukskrivna medborgare om 
bland annat beslutet i ärendet. Genom informerandet underlättas ak-
törernas arbete och ärendet förs framåt i sjukförsäkringsprocessen. 
Därför är praktiken informera en central del av bedömningen och han-
teringen av ärenden, då aktörer inte skulle kunna utföra sitt arbete utan 
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informationen som andra aktörer tillhandahåller. Den informerande 
praktiken illustreras genom citatet nedan där handläggaren informerar 
medborgaren om att läkarintyget som hon fått redan är inskickat ge-
nom Försäkringskassans elektroniska system. Informationen medbor-
garen får innebär att hon för tillfället kan avvakta vidare arbeten i ären-
det. 

[…] Hon undrar om hon skall skicka in läkarintyg men blir informerad om 
att det redan skickats in av läkaren. […] 

Handläggare informerar kvinna om att myndigheten har all nödvändig 
information; samtal 5, 140130 

Som jag beskrev i metodkapitlet är praktikerna överlappande. Därför 
presenterar jag praktiken informera som första praktik, då den relate-
rar till flera andra praktiker och är en central del av interaktionen mel-
lan olika aktörer. Utan en praktik där information sprids mellan aktö-
rer skulle andra praktiker, som att guida någon genom en svår process 
eller markera mot felaktiga beteenden, inte kunna utföras. 

4.1.1 Medborgare informerar 
Medborgare utför stödpraktiken informera för att få tillgång till sjuk-
försäkringen och för att säkerställa att andra aktörer har den informat-
ionen som krävs för att fatta beslut. Detta innebär att medborgare utför 
praktiken vid ett antal tillfällen genom ärendet och att informationens 
innehåll varierar mellan olika praktikutföranden. Spridningen av in-
formation sker bland annat när medborgare ansöker om sjukförsäkring 
eller när de uppger personuppgifter, sjukdomstillstånd eller anställ-
ningsförhållande till involverade aktörer. Praktiken är därmed central 
för att medborgare ska kunna få tillgång till försäkringen, då informat-
ion krävs för ärendets utredning. Den första illustrationen av detta in-
formerande återfinns i citatet nedan. I detta exempel informerar med-
borgaren Försäkringskassan om att hon har tillfrisknat, avbrutit sin 
sjukskrivning och nu står till arbetsmarknadens förfogande.  

Telefonsamtal [Rubrik] 

[Medborgaren] ringer och meddelar att hon avbrutit sin sjukskrivning den 
5 augusti. Hon har sagt upp sig och anmält sig på Arbetsförmedlingen. / 
Kundcenter 

Kvinna informerar Försäkringskassan genom ett telefonsamtal; akt 81, 
130912 



105 
 
 

Praktiken ovan utförs genom att medborgaren ringer myndighetens 
kundcenter och meddelar att hon numera står till arbetsmarknadens 
förfogande, vilket avbryter Försäkringskassans åtagande. Min tolkning 
är att medborgaren utför praktiken för att kunna bli berättigad till ar-
betslöshetsförsäkringen, eftersom hen inte får ta del av flera försäk-
ringssystem samtidigt. 
 I min analys av datamaterialet framkommer att oro är en driv-
kraft som får medborgare att utföra praktiker. Medborgare känner oro 
över sin ekonomiska situation, som förändras med sjukförsäkringen, 
och att de ska hantera ärendet felaktigt, vilket påverkar Försäkrings-
kassans bedömning. Detta illustreras i citatet nedan där en medborgare 
informerar handläggaren om att planen att börja studera har föränd-
rats och att hon nu känner oro över att Försäkringskassan syn på hen-
nes arbetsförmåga kan ha förändrats, och är angelägen om att ta reda 
på om detta beslut påverkar hennes sjukskrivning negativt. 

Kunden ringer med anledning av sin sjukskrivning. Hon uppger att hon 
igår ringde till Kundcenter angående att hon skall börja studera. Det finns 
en anteckning i journalen att kunden skall börja studera 24 januari men nu 
meddelar hon att hon inte tänker börja studera. Kundcenter-handläggaren 
skriver i ärendet att hon inte längre tänker börja studera. Ansökan är inte 
inskannad än men skickad till inläsningscentralen nyligen enligt kunden. 
Hon uppger att hon ringde flera gånger igår då hon var orolig att det skulle 
bli något fel när hon är sjukskriven och samtidigt skrivits in på en yrkes-
skola. Hon är orolig att detta kan medföra att hennes arbetsförmåga inte 
bedöms vara nedsatt. […] 

Kvinna informerar Försäkringskassans om sina förändrade planer; sam-
tal 235, 140114 

I citatet ovan framgår att oron som medborgaren känner har fått henne 
till att ringa ett flertal gånger till myndigheten för att hon ska kunna 
beskriva sin situation. Oron som medborgare känner inför sjukförsäk-
ringsadministrationen får dem att utföra olika praktiker för att hantera 
denna känsla. När det kommer till praktiken informera återspeglas 
detta i att vissa medborgare ständigt informerar Försäkringskassan om 
minsta utveckling i ärendet. I citatet nedan beskriver en personlig 
handläggare hur medborgare informerar hen om en mängd olika saker, 
från inkommande läkarintyg till försenade blanketter. Handläggaren 
uppger att hen är osäker på varför medborgare utför denna typ av in-
formerande, men enligt min tolkning kopplas detta beteende till med-
borgarens känsla av oro för att begå ett misstag. 
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Oftast vill de fråga när pengarna kommer. De vill också berätta något. Jag 
brukar fundera på vad de egentligen vill. De vill berätta något; Ja, i morgon 
ska jag träffa läkaren igen och det kommer komma ett nytt läkarintyg. En 
del bara ringer och berätta det. […] Eller meddela att arbetsgivarutlåtandet 
kommer eller att det kanske blir en vecka sent eller något sånt där. 

Personlig handläggare beskriver kommunikationen med medborgare; 
personlig handläggare 2 

Jag har i detta avsnitt visat att medborgare informerar Försäkringskas-
san för att få tillgång till sjukförsäkringen och för att stävja den oro de 
har för att nekas ersättning. Men medborgare informerar även andra 
aktörer än handläggare vid Försäkringskassan. För att medborgaren 
ska sjukskrivas från arbetet måste arbetsgivaren informeras, och under 
läkarundersökningar informeras läkaren om olika symtom. Jag menar 
också att medborgare informerar andra medborgare om sitt sjukdoms-
tillstånd samt om olika aktörers beteende. Detta då en praktik som in-
formera är helt central för interaktionen mellan olika individer. 

4.1.2 Handläggare informerar 
Även handläggare vid Försäkringskassan utför stödpraktiken infor-
mera. Detta gör handläggare som en del av sitt myndighetsuppdrag och 
för att underlätta för olika aktörer att utföra arbete. Det informerande 
som handläggare utför styrs delvis av lagar, förordningar och interna 
regler som Försäkringskassans personal måste följa. Bland annat för-
väntas handläggare följa offentlighetsprincipen, som ger medborgare 
rätten att begära ut handlingar, och förvaltningslagen, som säger att 
handläggare ska bistå med information inför handläggningen samt 
komma med svar på medborgares frågor inom en viss tid. Jag menar 
att denna typ av regler är en del av den byråkratiska styrning som hand-
läggare förväntas följa. Försäkringskassan har dock genom sin organi-
sation försökt effektivisera praktiken genom att förlägga den till en 
egen enhet, nämligen kundcenter. Medborgare och andra aktörer som 
vill ha kontakt med myndigheten är framför allt hänvisade till denna 
del av Försäkringskassan, som dagligen besvarar ett stort antal frågor 
genom att utföra stödpraktiken informera. I citatet nedan informerar 
handläggaren medborgaren om regelverket i sjukförsäkringen och att 
han har rätt till 10 dagars sjukpenning då medborgarens aktiebolag 
uppbär sjuklöneansvar under de första 14 dagarna av sjukdomen. 

Kunden ringer och meddelar att han bara fått sjukpenning utbetalt för 10 
dagar och undrar varför han inte fått mer. Det visar sig att han har ett 
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aktiebolag och blir då informerar om att aktiebolaget skall betala sjuklön 
de första 14 dagarna och att Försäkringskassan ersätter från dag 15. […] 

Medborgare får information om sjukpenningens konstruktion vid kund-
center; samtal 18, 140130 

Förutom att försöka effektivisera informerandet genom att förlägga 
stora delar av detta ansvar till en organisatorisk enhet försöker Försäk-
ringskassan också standardisera spridningen av information. Myndig-
heten använder bland annat mallar och andra stöd när handläggaren 
ska formulera brev till aktörer och det finns rutiner för vilken inform-
ation som ska spridas vid olika tillfällen. I citatet nedan illustreras en 
så kallad telefonutredning som den personliga handläggaren ska utföra 
efter att hen blivit tilldelad medborgarens ärende. I citatet framgår det 
att handläggaren informerar medborgaren om olika delar av regelver-
ket. 

Jag informerar den försäkrade om att jag är hans nya personliga handläg-
gare. Jag berättar om sjukpenningrättsbedömningen i förhållande till att 
han är arbetslös och att bedömningen görs i förhållande till hela den regul-
jära arbetsmarknaden. Jag berättar att om han har för avsikt att resa utom-
lands så behöver försäkringskassan ge honom ett medgivande om detta i 
god tid innan han reser. Han säger att han inte har några planer på detta. 

Informerar om att sjukpenningdagarna är begränsade om förlängd (75 %) 
fortsatt (80 %) sjukpenning (han har tidigare haft sjukersättning innan han 
började i arbetslivsintroduktion), under vintern 2009 började han i Sam-
verkan och fick via dem kontakt med [handläggare] på Arbetsmarknadsen-
heten i [Stad]. 

Telefonutredning där handläggare informerar medborgaren om regel-
verket ;akt 35, 100812 

I min analys av datamaterialet framkommer det att telefonutredningen 
som de personliga handläggarna utför i hög grad genomsyras av ett 
standardiserat arbetssätt för att garantera att medborgaren har motta-
git viss specifik information. Sådana arbetssätt är också centrala i den 
byråkratiska styrningen. I anteckningarna och i intervjuer med hand-
läggare framhålls att medborgaren ska informeras om de krav som re-
gelverket ställer. Ett regelverk som handläggaren ska pröva medborga-
rens ärende emot. Framför allt informerar handläggaren därför om be-
dömningarna av rehabiliteringskedjan och att utlandsresor måste god-
kännas av Försäkringskassan. 
 Handläggaren utför också praktiken informera vid negativa be-
slut eller när hen befarar att ett negativt beslut kommer att fattas. Bil-
den nedan illustrerar ett så kallat kommuniceringsbrev som 
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handläggaren använder för att informera medborgaren, när hen över-
väger att fatta ett negativt beslut. I brevet framgår att medborgarens 
läkarintyg saknar en tydlig beskrivning av hur sjukdomen påverkar ar-
betsförmågan, vilket gör att handläggaren överväger att avslå sjukpen-
ningsansökan. Innan beslutet fattas måste dock handläggaren infor-
mera om övervägandet och låta medborgaren ge eventuella syn-
punkter, vilken hen gör genom brevet. 
 

 

Figur 4.2: Kommuniceringsbrev från handläggare till medborgaren; akt 89, 
130228 

Brevet ovan åskådliggör också den tekniska och byråkratiska styr-
ningen av handläggarens arbete (och hur styrmekanismerna 
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samverkar). Den byråkratiska styrningen kräver att handläggaren in-
formerar medborgaren när hen överväger att fatta ett negativt beslut. 
Den tekniska styrningen möjliggör ett effektivt utförande, genom att 
handläggaren kan skicka ett standardiserat brev med informationen 
genom myndighetens automatiska system. Dock är ett standardiserat 
informerande problematiskt för vissa medborgare. Vissa handläggare 
anpassar därför informerandet genom ett mer personligt bemötande, 
vilket framgår av citatet nedan. Handläggaren skickar fortfarande 
kommuniceringsbrevet (då den byråkratiska styrningen förutsätter 
detta), men praktiken föregås av ett samtal där handläggaren personli-
gen informerar medborgaren om sitt beslut. Detta för att underlätta för 
medborgaren att ta del av den negativa informationen. 

Jag kan också försöka föregå så att kommuniceringen inte ska komma som 
en chock. Jag ringer innan. Jag gör det inte alltid men i vissa fall, om jag 
har en uppfattning att det här kan komma att tas lite hårdare än standard 
då ringer jag först och säger; så här resonerar jag just nu, det är inget beslut 
utan det är ett övervägande, du kommer snart få ett brev och då har du två 
veckor att ta ställning till det. Behöver du mer tid så kan du höra av dig så 
kan jag ta ställning till om jag har möjlighet att ge anstånd. 

Citat från personlig handläggare om hur hen informerar vissa medbor-
gare; personlig handläggare 6 

Jag tolkar citatet som att handläggarens medmänskliga beteende är en 
del av den kundorientering som Försäkringskassan försöker imple-
mentera. Personliga handläggare har till uppdrag att hantera relat-
ionen mellan Försäkringskassan och medborgaren, samtidigt som de 
ska fatta beslut i ärendet. I citatet framgår att handläggaren utför detta 
extra-informerande på eget bevåg och att det endast ges när hen upp-
lever att medborgaren kommer att ha svårt att motta viss information. 
Det tycks dock finnas andra faktorer än omtanke bakom detta beteende 
(som går bortom den mest rationella handläggningen), då handlägga-
ren i intervjun uppger att hen ringer medborgare i liknande situationer 
för att de inte ska bli överraskade över beslutet och upprörda kontakta 
handläggaren. Att tidigt via ett personligt samtal informera medborga-
ren om tänkbara utfall tycks vara ett sätt för handläggare att hantera 
känslomässiga medborgare som kan uppleva en felaktig behandling av 
deras ärende. 
 Jag har i detta stycke visat hur handläggare utför stödpraktiken 
informera. Praktiken utförs då medborgare efterfrågar information el-
ler genom olika standardiserade arbetssätt. Detta för att garantera 
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effektiv hantering och att information sprids till samtliga aktörer på ett 
enhetligt sätt. Men ett standardiserat informerande kan också föregås 
av ett personligt utförande av stödpraktiken om medborgaren kan tän-
kas reagera starkt på informationen. I nästa avsnitt beskriver jag hur 
andra aktörer utför praktiken informera. 

4.1.3 Andra aktörer informerar 
Praktiken informera utförs även av andra aktörer än medborgare och 
handläggare. Läkarens information om sjukdomstillståndet är helt 
central för att medborgare ska bli friska och för att Försäkringskassan 
ska kunna utreda ärenden. Ett annat exempel är det informerande som 
Arbetsförmedlingens personal utför för att medborgare inte ska kunna 
tillgodogöra sig tjänster från fler myndigheter. Precis som medborgare 
och handläggare påverkar dessa andra aktörer sjukförsäkringen genom 
sin närvaro och den information som de sprider under ärendets gång. 
 Det första exemplet på andra aktörers utförande av stödprakti-
ken är hämtat från en arbetsgivare. I citatet nedan informerar arbets-
givaren om möjligheten att underlätta medborgarens arbetsuppgifter 
under rehabiliteringen. Som framgår av citatet meddelar arbetsgivaren 
att medborgaren redan har den enklaste arbetsuppgiften, vilket gör att 
någon avlastning inte kommer att kunna ske. 

Kontakt med arbetsgivaren [Rubrik] 

Kontakt med Annika som har hand om rehabilitering på företaget. 

Den försäkrade har redan de lättaste arbetsuppgifterna på företaget och det 
är montering. 

Anteckning om kontakt mellan personlig handläggare och arbetsgivare; 
akt 66, 110705 

I citatet illustreras hur arbetsgivaren informerar handläggaren vid För-
säkringskassan om en anpassning av arbetsuppgifter. Jag har tolkat 
detta informerande som ett passivt utförande av praktiken då samtalet 
initierats av handläggaren, som också är ansvarig för insamlingen av 
informationen för att kunna fortsätta utredningsarbetet. Med ett pas-
sivt utförande av praktiken menar jag att det är handläggaren som ef-
terfrågar informationen snarare än att arbetsgivaren initierat praktik-
utförandet.  
 Även läkare är centrala aktörer inom sjukförsäkringen. Läkare 
informerar medborgare om deras sjukdomstillstånd, apotekare om 
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rätten till att köpa mediciner och Försäkringskassan om att medborga-
ren verkligen har nedsatt arbetsförmåga. I citatet nedan ringer en lä-
kare till handläggaren för att informera om att medborgaren är på väg 
tillbaka in i arbete. Därmed behöver aktörerna (medborgare, handläg-
gare, läkare och arbetsgivare) inte heller samlas för att planera med-
borgarens återgång i arbete. 

Telefonsamtal [Rubrik] 

Den försäkrades läkare ringer mig och säger att hon inte tror att det behövs 
något möte eftersom den försäkrade kommer att gå tillbaka till arbetet in-
nan slutet av januari. Hans arbetsgivare har endast velat ha tillbaka honom 
på heltid och därför har ingen upptrappning skett. 

Anteckning som illustrerar läkares utförande av praktiken informera; 
akt 17, 130111 

Förutom att citatet ovan illustrerar en läkare som informerar Försäk-
ringskassan om medborgarens sjukdomstillstånd och hur det påverkar 
ärendet menar jag att det även illustrerar läkarens hantering av myn-
dighetens byråkratiska styrning. Läkaren informerar också om att en 
upptrappning av medborgarens rehabilitering inte varit möjligt. Ef-
tersom Försäkringskassan ofta efterfrågar denna information har jag 
tolkat detta informerade som att läkaren vill föregripa framtida pro-
blem genom detta informerande. 
 Som jag beskrev i introduktionen består kategorin andra aktö-
rer även av vänner och anhöriga till medborgaren som är sjukskriven. 
I vissa fall övertar anhöriga kommunikationen i sjukförsäkringsären-
det (vilket jag återkommer till i bland annat 6.3.3 Övertagande). Citat 
nedan illustrerar ett fall där medborgarens far har övertagit kommuni-
kationen med handläggaren och under samtalet informerar myndig-
heten om medborgarens hälsotillstånd och den oro hen känner över 
hanteringen.  

2011-10-17 TELEFONKONTAKT / ÖVERENSKOMMELSE [RUBRIK] 

[För- och efternamn] (den försäkrades pappa) har ringt idag. Han ringer 
då den försäkrade fortfarande är orolig för sin ersättning och framtid. 

Vi diskuterade kring sjukersättning och villkor för att kunna beviljas detta. 
Vi diskuterade kring arbetsinriktad rehabilitering och jag informerade om 
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, FAROS. 

Under samtalet framkom att psykologutredning pågår fortfarande och att 
den försäkrade ska göra en skallröntgen i november. 
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PLANERING/ÖVERENSKOMMELSE: Vi kom överens om att [För- och ef-
ternamn] meddelar mig när psykologutredningen är klar och då ska jag 
boka ett avstämningsmöte med läkare för klargörande av det medicinska 
tillståndet, eventuellt rehabiliteringsbehov och vad som är lämpligt/möj-
ligt. [För- och efternamn] ska medverka vid avstämningsmötet. 

Anteckning från samtal mellan handläggaren och medborgarens far; akt 
51, 111017 

Citatet illustrerar inte bara hur medborgarens far utför den informe-
rande praktiken utan även hur han övertar hela sjukförsäkringsproces-
sen från medborgaren. Medborgares anhöriga kan också utföra prakti-
ken utan att något omfattande övertagande sker, detta genom att infor-
mera om händelser som de läst om i tidningen eller dela med sig av sina 
erfarenheter av interaktionen med Försäkringskassan.  
Detta var ett fåtal exempel på hur praktiken informera utförs av andra 
aktörer än medborgare och handläggare. I analysen av datamaterialet 
förekommer också handläggare vid kommuner eller Arbetsför-
medlingen, psykologer, fysioterapeuter och fler aktörer.  
 Jag har i avsnittet presenterat hur olika aktörer utför stödprak-
tiken informera. Praktiken syftar till att sprida information mellan ak-
törer, vilket sker när medborgare meddelar arbetsgivare sin sjukdoms-
status eller handläggare informerar medborgare om regelverket i sjuk-
försäkringen. Praktiken utförs även av andra aktörer med koppling till 
ärendet. Stödpraktiken informera utgör den första av totalt åtta prak-
tiker som jag har kartlagt för att sedan förklara hur aktörerna realiserar 
sjukförsäkringen. Nästa praktik som presenteras kallar jag för kart-
lägga. 

4.2 Kartlägga 
Den andra stödpraktiken som jag har identifierat är kartlägga, som 
syftar till att sammanställa information om ett visst problem eller en 
specifik situation. Detta gör aktörer för att utröna vad nästa steg i sjuk-
försäkringsprocessen är och hur de ska hantera situationen. Praktiken 
relaterar till temat stödpraktiker genom att kartläggningar ger bättre 
förutsättningar att lösa problem och därmed fatta olika beslut i ären-
det. På så sätt underlättar praktiken för människor att utföra arbeten 
inom sjukförsäkringssystemet. Medborgare utför kartläggningar för att 
kunna navigera sig igenom sjukförsäkringen, framför allt inledningsvis 
då många saker är främmande i sjukdomsfallet som föranlett 
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sjukskrivningen. Praktiken utförs även av handläggare och är grunden 
i utredningen av ärenden. Informationen som sammanställs genom 
kartläggningen används sedan som underlag för beslut. Därutöver ut-
för även andra aktörer, som arbetsgivare, arbetsförmedlare och läkare, 
praktiken. I citatet nedan illustreras hur en psykolog rapporterar om 
observationerna som hon gjort under en kartläggning. Psykologen be-
skriver medborgarens symtom samt hur dessa påverkar medborgarens 
övergripande sinnesstämning.  

Avstämningsmöte [Rubrik, 2012-03-23] 

Möte med [medborgaren], [För- och efternamn] psykolog AF Rehabilite-
ring, [För- och efternamn] Arbetsförmedlingen samt undertecknad. 

[Psykologen] har träffat [medborgaren] vid ca 9 tillfällen och hon bedömer 
att han är nedstämd och det beror på den ständiga värken [kartläggning, 
psykolog]. Hon ser inga andra hinder för arbetsförmågan än att han har sin 
ständiga värk. Hon tycker att det är rimligt med de två timmar per dag han 
klarar av att arbeta. 

[Medborgaren] själv beskriver att han gör sina 10 timmar i veckan på [ar-
betsplatsen] och trivs bra där. Han klarar inte mer tid just nu. Han hade 
tidigare målsättningen att klara halvtid men klarar inte det. Han berättar 
att han måste gå och lägga sig och vila då han är helt slut [kartläggning, 
medborgare] när han kommer hem. Han försökte delta i en dags utbildning 
på [arbetsplatsen] men klarade inte av att närvara heldag. 

Vi kommer överens om att ett avstämningsmöte med behandlande läkare 
för att informera om Arbetsförmedlingens bedömning och den genomförda 
arbetsträningen. 

[Medborgaren] ansöker om fortsatt hel rehabiliteringsersättning perioden 
120401-120426 (maxtid ett år) i avvaktan på avstämningsmöte med be-
handlande läkare. 

[Handläggare, YYYYMMDD-XXXX] 

Anteckning från journal som visar aktörer som kartlägger; akt 84, 
20120323 

Citatet illustrerar även medborgares och handläggares kartläggning. 
Jag menar att medborgaren utfört den kartläggande praktiken innan 
mötet då han har konstaterat att den ursprungliga planen för återgång 
i arbete måste revideras. Genom att delta i arbetsträning har medbor-
garen samlat på sig information om hur rehabiliteringen fungerar. Re-
sultatet av kartläggningen är att han föreslår en bibehållen nivå i ar-
betsträningen för att inte försämra hälsan. Mötet som anteckningen är 
hämtad ifrån syftar till att skapa en gemensam bild för samtliga aktörer 
samt att uppdatera handläggaren om den senaste informationen i 
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ärendet. Därför menar jag att även handläggares användande av prak-
tiken kartlägga återspeglas av citatet. 
 Praktiken kartlägga relaterar till praktiken informera. För att 
information ska sammanställas krävs att någon tillhandahåller inform-
ationen, vilket sker genom praktiken informera. Därför är informera 
en förutsättning för att kartläggningar ska kunna utföras. Dock gäller 
inte ett motsatt förhållande. Mottagande av information är en enklare 
form av att kartlägga och jag menar att aktörer som utför praktiken 
sammanställer större mängder av information, ofta från flera källor 
och med ett specifikt syfte. Detta gör att den informerande praktiken 
inte är beroende av praktiken kartlägga utan endast av att någon tar 
emot informationen. Kartläggningen av information utgår från ett mer 
eller mindre uttalat syfte, men all information som sammanställs har 
tidigare spridits genom praktiken informera. Som i föregående avsnitt 
beskriver jag härnäst hur medborgare, handläggare och andra aktörer 
utför praktiken. 

4.2.1 Medborgares kartläggningar  
I citatet ovan illustrerades hur en medborgare genom en kartläggning 
kommit till insikt om att planen för upptrappning av arbetsträning är 
orealistisk. Detta gjorde medborgaren efter att ha arbetstränat under 
en period och kartlagt effekterna av arbetsträningen. Medborgaren kan 
därigenom konstatera att han måste avvakta en upptrappning av trä-
ningen för att inte riskera vidare sjukdom. Kartläggningen som illustre-
ras ovan sker via en reflekterande process där medborgaren utvärderar 
situationen som hen befinner sig i. Men medborgare utför även mer 
formella kartläggningar. I citatet nedan sammanställer medborgaren 
information om vad som har skett i ärendet och hur ett eventuellt fel 
skulle kunna avhjälpas. Från samtalet framgår det att arbetsgivaren 
har gjort fel när hen har rapporterat in löneuppgifter till Försäkrings-
kassan, vilket i sin tur har bidragit till ett felaktigt beslut om sjukpen-
ninggrundande inkomst och därmed lägre ersättning. Felet är nu kor-
rigerat men eftersom medborgaren frågar om hon fått 100 procents 
sjukpenning beviljad är det min tolkning att hon försöker samman-
ställa information om en situation hon känner sig osäker över. 

Kunden har fått sin sjukpenninggrundande inkomst ändrad först efter att 
utbetalningar av sjukpenning gjorts. Arbetsgivaren meddelade först fel in-
komst och detta har nu korrigerats. Har nu fått besked om ny 
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sjukpenninggrundande inkomst och är frågande över att för lite sjukpen-
ning utbetalats med hänsyn till detta. Hon vill också veta om hon fått 100% 
beviljad. Hon informeras om vilken period hel sjukpenning utbetalats och 
om brytdatum samt att bedömning är klar och godkänd t o m 7 februari. 
Kundcenter-handläggaren påminner i ärendet om att tilläggsutbetalning 
av sjukpenning ska göras med hänsyn till ändringen av sjukpenninggrun-
dande inkomst. […]” 

Medborgare ställer frågor till handläggare vid Försäkringskassans 
kundcenter; samtal 101, 140121 

Men medborgare utför även kartläggningar vid andra tillfällen än när 
fel har uppkommit. Att sammanställa information är ett sätt för med-
borgaren att skapa sig en förståelse för hur sjukförsäkringssystemet 
fungerar. Därför ringer medborgare till Försäkringskassans kundcen-
ter eller till sina personliga handläggare då de behöver en större förstå-
else för situationen. I citatet nedan illustreras hur en medborgare söker 
information om hur han ska kunna fortsätta arbeta genom att Försäk-
ringskassan ger honom reseersättning. Han menar nämligen att han 
kan göra ett fullgott arbete om han får stöd att ta sig till arbetsplatsen. 
Jag tolkar detta exempel som en kartläggande praktik då detta var 
bland de första anteckningarna i medborgarens akt och handläggaren 
inte hade startat ärendet. Medborgaren har aktivt sökt information om 
att han kan ersätta sjukpenningen med reseersättning för att kunna 
fortsätta sitt arbete. Med samtalet vill han alltså komplettera tidigare 
information med att ta reda på hur han kan ansöka om ersättning för 
resor. 

2013-09-27 Telefonsamtal/Arbetsresor [RUBRIK] 

Den försäkrade ringer och vill ansöka om ersättning för resor till och från 
arbetet istället för sjukpenning från och med 5 september 2013. 

Den försäkrade är anställd hos [Företaget AB], [Adress, 12345 Stad], tele-
fonnummer: [123-4567890] samt kontaktpersonen på arbetsplatsen är 
[För- och efternamn]. Den försäkrade har varit sjuk sedan 22 augusti 2013. 

Vanligtvis tar den försäkrade sig till arbetet med egen bil. Under sjukskriv-
ningstiden vill den försäkrade ansöka om ersättning för resor med sin pap-
pas bil samt kollegas bil. Han åker först sträckan mellan [Ort] och [Stad] 
med sin pappa. Sedan åker han vidare mellan [Stad] och [Stad] med en 
kollega. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen är 115 km enkel resa. 

Den försäkrade uppger sig kunna arbeta 100% om hjälp med resor till/från 
arbetet ordnas. 

Den försäkrade tror sig behöva hjälp med resor till och från arbetet till och 
med den 30 oktober 2013. 
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Telefonnumret till den försäkrade: [123-4567890] 

Den försäkrade lämnar uppgifter på heder och samvete och ger sitt medgi-
vande till att handläggare kan kontakta arbetsgivaren gällande första sjuk-
dag.  

Jag informerar den försäkrade om att man kan få ersättning för arbetsresor 
som längst i 90 dagar. 

/Kundcenter 

Medborgaren diskuterar möjligheten till arbetsresor med kundcenter-
handläggare; akt 8, 130927 

Jag har i detta stycke beskrivit att medborgare utför praktiken kart-
lägga. Utöver dessa exempel utför medborgare kartläggningar när de 
ställs inför nya situationer. Detta sker bland annat när medborgaren 
ställer frågor om sin diagnos till läkaren eller när hen försöker söka in-
formation om försäkringen på internet. Datamaterialet från framför 
allt telefonstudien visar också att medborgare i början av sitt sjukför-
säkringsärende ringer till Försäkringskassan för att få information om 
vad som gäller i hens nya livssituation. Frågorna berör allt från när 
pengarna utbetalas och vilken nivå av ersättning hen kommer att få, till 
rent administrativa frågor om hur medborgaren ska utföra vissa akti-
viteter eller vilka regler som gäller. Detta har jag tolkat som att med-
borgare i inledningen av sjukförsäkringsprocessen vill skapa sig en 
bättre förståelse för den nya situation hen befinner sig i för att mini-
mera eventuella fel som kan uppstå.  

4.2.2 Handläggares kartläggningar 
Även handläggare utför praktiken kartlägga. Detta sker framför allt i 
utredande syfte för att få fram underlag för sjukförsäkringsbeslut. Där-
för är den kartläggande praktiken en central aktivitet för handläggare i 
deras yrkesutförande. Beroende på situationen styr Försäkringskassan 
detta arbete på olika sätt, dels genom teknisk samt byråkratisk styrning 
och dels genom normativ styrning där handläggaren ska ta hänsyn till 
olika kundorienterade principer. Beroende på handläggarens arbetssi-
tuation menar jag att styrningen ger olika utfall, vilket påverkar hand-
läggningen. I citatet nedan illustreras en sammanställning av inform-
ationen som Försäkringskassans regler menar att handläggaren ska 
samla in innan beslut fattas. Eftersom handläggaren saknar uppgifter 
om medborgarens första sjukdag, hens anställningsförhållande och 
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sjukpenninggrundande inkomst måste kartläggningen fortsätta innan 
beslut kan fattas.  

2012-11-27 Sammantagen information [RUBRIK] 

Försäkrad för arbetsbaserade förmåner: Ja 

Dag 364: 2013-10-23 

Dag i rehabiliteringskedjan (vid sjukperiodens första dag): 1 

Dag 90: 2013-01-21 

Dag 180: 2013-04-21 

Dag 365: 2013-10-23 

Ansökan kom in: 2012-11-19 

Läkarintyget kom in: 2012-11-19 

Historik samt intern information av betydelse: -  

Andra pågående förmåner: -  

Ställföreträdande: Nej 

Arbetsplatskontor: -  

Arbetsresor: ej aktuellt  

Jag anser att underlaget inte är tillräckligt för bedömning därför att det 
saknas uppgift/-er om: sjukpenninggrundande inkomst-utredning, arbetat 
90 dagar efter sjukfallet t.o.m. 2011-03-11? Ansöker den försäkrade om 
sjukpenning i förhållande till eget företagande? I så fall arbetsuppgifter och 
första sjukdag? Vem sköter företaget när hon är sjuk? 

Lämnat ärendet om sjukpenninggrundande inkomst för utredningskrä-
vande handläggning. 

Handläggarens anteckning av sammanställd information inför beslut; 
akt 24, 121127 

Uppgifterna som handläggare måste samla in i enlighet med citatet 
ovan följer Försäkringskassans rutiner, som exemplifierar den byrå-
kratiska styrningen av handläggarna. Till exempel betecknar dag 90, 
180 och 365 de dagar som handläggaren ska pröva medborgarens ar-
betsförmåga gentemot arbetsmarknadens behov, i enlighet med reha-
biliteringskedjan. Dessa datum utgör hålltider i regelverket som hand-
läggaren måste förhålla sig till.  
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Figur 4.3: Utdrag från en SASSAM-kartläggning; akt 43, 130326 
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Men arbetet styrs också av teknisk styrning. I figuren ovan ses en ifylld 
mall som handläggarna använder vid ett så kallat SASSAM15-möte. Vid 
detta möte samlas ett antal aktörer med koppling till ärendet, så som 
läkare, medborgare, handläggare, arbetsgivare och ibland fackliga re-
presentanter, för att gemensamt kartlägga medborgarens behov för att 
kunna återgå i arbete. För att garantera att alla ärenden behandlas lik-
värdigt har Försäkringskassan designat en mall som handläggaren an-
vänder för dessa kartläggningar. Denna mall utgör alltså ett tekniskt 
styrmedel som påverkar beteendet på mötet genom att diktera vilka 
uppgifter som handläggaren, via mallen, ska samla in. Figuren illustre-
rar också hur den tekniska och byråkratiska styrningen samverkar för 
att skapa ett, från myndighetens perspektiv, önskat beteende. Mallen, 
som ett tekniskt verktyg, är framtagen för att säkerställa en rationell 
hantering där alla medborgares ärenden hanteras likvärdigt. På detta 
sätt hjälper den tekniska styrningen handläggaren att bete sig i enlighet 
med den byråkratiska logiken.  
 En annan typ av kartläggning som handläggare gör är att de 
samlar in information om huruvida det finns möjlighet att underlätta 
medborgarens arbetssituation hos den nuvarande arbetsgivaren. I ci-
tatet nedan beskriver handläggaren att hen alltid ringer arbetsgivaren 
för att sammanställa informationen om arbetsgivaren kan underlätta 
arbetet för medborgare. Handläggaren fortsätter genom att konstatera 
att andra metoder för att kartlägga dessa uppgifter är osäkra, vilket gör 
att hen föredrar direktkommunikation med arbetsgivaren. 

Jag ringer till arbetsgivaren och frågar. Väldigt sällan vi har möten inför 
dag 90. Det skulle jag vilja säga är ett undantagsfall utan man ringer och 
har en dialog med arbetsgivaren. För, det här är ju sånt som arbetsgivaren 
ska veta ändå och göra utan oss. Men det är det inte alltid som de gör. Men 
vi ringer. Vi har en blankett som jag ser att en del [kollegor] är benägna att 
skicka ut, vilket jag inte använder mig av för att den säger ingenting. Jag 
får in ett papper där det står; kan inte anpassa, finns inget, finns inga andra 
möjligheter och det säger inte mig någonting för jag vet inte riktigt hur 
mycket de har lagt ner sig, så jag ringer alltid. 

Handläggare om utredning av arbetsuppgifter; personlig handläggare 5 

                                                
 
15 SASSAM står för ”strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad reha-
bilitering” och är en metod som Försäkringskassan använder för att skapa ett strukturerat 
helhetsperspektiv över medborgarens situation.  
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Som framgår i citatet ovan finns det också ett alternativt sätt att åstad-
komma denna kartläggning, nämligen att överlåta kartläggningen till 
medborgaren. Citatet nedan illustrerar en handläggare som i stället an-
vänder blankettalternativet för att sammanställa informationen om 
huruvida arbetsgivaren kan förenkla arbetsuppgifterna. Handläggaren 
i detta citat uppger att hen använder detta alternativ då det går snabb-
bare att samla in informationen eftersom delar av arbetet utförs av 
medborgaren. 

Då får jag ringa till arbetsgivaren och fråga eller så har vi ju en blankett som 
vi skickar till den kunden så de får fylla i med sin arbetsgivare gällande 
andra arbetsuppgifter. Eller om de kan anpassas. 

Intervjuare: Hur gör du? 

Jag skickar oftast ut en blankett. Det gör jag. För det är ju, ja, ganska många 
ärenden så då går det nästan fortast. 

Handläggare om utredning om anpassning av arbetsuppgifter; personlig 
handläggare 2 

Jag har i det här stycket presenterat hur handläggare utför praktiken 
kartlägga. En viktig faktor i detta praktikutförande är styrningen som 
myndigheten använder för att påverka handläggarnas arbete. Jag me-
nar att denna styrning begränsar handläggarnas handlingsutrymme 
genom att avgöra vilken information som är relevant i ärendet och hur 
den ska samlas in. Samtidigt stimuleras också handläggare att överlåta 
delar av kartläggandet åt medborgare, vilket det sista citatet illustre-
rade. Med det sagt övergår jag till att beskriva hur andra aktörer utför 
kartläggningar. 

4.2.3 Andra aktörer som kartlägger 
I detta avsnitt beskriver jag hur andra aktörer utför praktiken kart-
lägga. Att sammanställa information för olika ändamål är en praktik 
som utförs av många yrkesgrupper, men även vänner eller familj till 
den sjukskrivne medborgaren. En aktör som regelbundet gör kartlägg-
ningar med kopplingar till sjukförsäkringsärenden är läkare. Läkare 
sammanställer framför allt information i ärendet för att kunna uttala 
sig om medborgarens sjukdomstillstånd och för att sedan kunna hjälpa 
medborgaren att tillfriskna. Dessa läkarintyg är också en del av Försäk-
ringskassans bedömningsunderlag.  
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Figur 4.4: Kartläggning som är utförd av en läkare; akt 66, 120625 

Brevet i figuren ovan illustrerar en läkares kartläggningar genom den 
journalkopia som har skickats till Försäkringskassan som underlag i 
utredningen. I kartläggningen återfinns information om att medborga-
ren bland annat har genomgått en operation, har dålig känsel samt har 
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svårigheter att köra bil och sköta vissa hushållssysslor. Denna inform-
ation bidrar sedan till bedömningen av medborgarens sjukdomstill-
stånd och fungerar som underlag för beslutet. 

Nästa exempel på en aktör som utför olika kartläggningar för 
att kunna vara behjälplig inom sjukförsäkringen är arbetsgivare. I fö-
regående avsnitt diskuterade jag att handläggare ska kartlägga förut-
sättningarna för arbetsgivaren att förenkla arbetet för medborgaren. 
För att detta ska kunna göras måste dock arbetsgivaren också göra en 
kartläggning om huruvida det är möjligt och om det finns utrymme på 
arbetsplatsen för att förenkla arbetet. I citatet nedan beskriver hand-
läggaren hur en arbetsgivare gör denna interna kartläggning, ofta till-
sammans med medborgare. 

Vissa arbetsgivare sätter sig faktiskt med sina anställda och har kanske en 
bra dialog där de vet vad bakgrundsproblematiken är. De kan veta att det 
är att det handlar om stress eller att de vet att det är en blandning av fysiska 
och psykiska besvär. Så tittar de igenom det, på det här företaget gör vi det 
här och vi har de här avdelningarna eller arbetsuppgifterna. Så går man 
igenom och se om finns det möjlighet utifrån vårt nuvarande läge i företa-
get med personal och arbetsuppgifter. Vad ska jag säga, någon form av ut-
bud-efterfrågan. Och så gör de en ordentlig utredning och dokumenterar. 

Handläggare förklarar hur arbetsgivarutredningen går till; personlig 
handläggare 6 

Det sista exemplet som ska illustrera att andra aktörer inom sjukför-
säkringssystemet sammanställer information genom kartläggningar är 
hämtat från en jurist som representerar medborgaren via hens fackför-
bund. I citatet nedan har en jurist från LO ringt till handläggaren för 
att sammanställa information om vad som sker i ärendet. Hen gör detta 
efter att medborgaren kontaktat hen efter ett möte och medborgaren 
känt sig osäker kring de praktiska detaljerna som bestämdes vid mötet. 
Juristen ringer därför till handläggaren för att kartlägga vad som be-
stämdes vid mötet samt vad detta innebär för medborgaren. 

2013-03-07 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[För- och efternamn] (jurist på LO) ringer och vill ha förtydligande av den 
planering som gjordes igår på avstämningsmötet eftersom den försäkrade 
kände sig osäker kring det praktiska. Samtycke finns, se journal daterat 
121207 

Jag informerar juristen om den planerade arbetslivsinriktade rehabilite-
ring inom sjukförsäkringen och möjligheten till ersättning av arbetsskade-
försäkringen vid omskolning. Jag informerar om att detta kommer att do-
kumenteras och sändas till den försäkrade. 
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LO-jurist ringer handläggare för att sammanställa information till med-
borgaren; akt 88, 130307 

Jag har i detta stycke gett tre exempel på när andra aktörer än medbor-
gare och handläggare utför praktiken kartlägga. Dessa kartläggningar 
görs i syfte att sammanställa information om ett visst problem eller en 
specifik situation. Jag har också visat att medborgare utför olika typer 
av kartläggningar för att hantera nya situationer som de ställs inför 
samt för att skaffa en god grund för att få sin vilja igenom. Handläggare 
kartlägger som en del i utredningen av ett ärende. Min analys av data 
visar också hur olika typer av styrning påverkar handläggarens prak-
tikutövande. Med detta sagt kommer jag nu att övergå till nästa stöd-
praktik, som är tolka. 

4.3 Tolka  
Den tredje stödpraktiken jag har identifierat är tolka, som syftar till att 
klargöra förutsättningarna i situationer eller specifika delar av sjukför-
säkringen. Praktiken relaterar till övriga stödpraktiker genom att klar-
görandet möjliggör för aktören att fatta beslut om vilka steg som ska 
tas härnäst. Praktiken underlättar för människor att utföra arbete för 
andra personer, då situationen blir mer förståelig. Medborgare utför 
tolkningar för att förstå situationen de befinner sig i. Det kan till exem-
pel handla om hur de ska hantera en ny ekonomisk situation eller för-
söka förstå ett brev från Försäkringskassan. Handläggare utför tolk-
ningar inom ramen för sin yrkesroll genom att jämföra situationer med 
försäkringens generella regelverk. Utöver dessa aktörer utför även ar-
betsgivare, arbetsförmedlare, socialsekreterare och läkare olika tolk-
ningar inom ramen för sina arbeten. Bilden nedan visar hur en läkare 
utför praktiken tolka, och där medborgarens symtom och berättelse om 
sin hälsostatus leder fram till en diagnos. Genom medborgarens be-
skrivning, en fysisk undersökning och sin generella kunskap kan läka-
ren göra en tolkning av sjukdomstillståndet och hur detta påverkar 
medborgarens arbetssituation. 

Försäkringskassan ställer krav på läkare att de förutom att dia-
gnostisera medborgaren och hjälpa hen att tillfriskna också ska besk-
riva hur sjukdomen påverkar medborgarens arbetsförmåga. I bilden 
ovan visas därför också tolkningen som läkaren gör av medborgarens 
aktivitetsbegränsning. För att kunna utföra denna tolkning kombinerar 
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läkaren sin kunskap om sjukdomen med medborgarens beskrivning av 
sina arbetsuppgifter. 
 

 
Figur 4.5: Utdrag från läkarintyg som illustrerar läkares tolkning; akt 77, 130620 

Stödpraktiken tolka relaterar också till övriga identifierade stödprakti-
ker. Resultatet av en kartläggning leder ofta fram till någon form av 
tolkning, då informationen som har sammanställts om en situation 
måste omsättas i handling. Ofta görs detta genom att sammanföra in-
formationen med generell kunskap på området, vilket resulterar i en 
tolkning. Genom att tolka informationen kan aktören alltså dra slutsat-
ser från kartläggningen. Dock behöver inte aktören ha utfört praktiken 
kartlägga för att kunna utföra en tolkning. Människor utför tolkningar 
utifrån mindre mängder information, så som ett brev eller ett telefon-
samtal. Praktiken informera är därför central för tolkningarna, då in-
formationen som sprids mellan aktörerna är nödvändig för att förstå-
elsen för en viss situation ska klargöras. Detta knyter samman prakti-
kerna så att aktörerna kan realisera sjukförsäkringen. 

4.3.1 Medborgares tolkningar 
Medborgare utför tolkningar för att öka förståelsen och sätta sig in i 
förutsättningarna för vad som gäller i en viss situation. Men praktiken 
utförs också för att öka andras förståelse genom att medborgare infor-
mera om tolkningarna som dem har gjort. På så sätt underlättar de 
andra aktörers ställningstagande. Detta sker i citatet nedan där med-
borgaren genom sin tolkning av situationen underlättar för handlägga-
ren att ta ett korrekt beslut i ärendet. I citatet framgår att handläggaren 



125 
 
 

ringer till medborgaren för att uppdatera sig kring sjukdomstillståndet 
och se hur rehabiliteringen fortskrider. Medborgaren meddelar i sam-
talet att han fortfarande arbetar halvtid då han just nu inte orkar mera, 
vilket jag menar utgör en tolkning av den situationen som han befinner 
sig i. Detta tycks ligga i linje med handläggarens uppfattning då hen 
meddelar att en komplettering av sjukpenningen kommer att ske när 
det nya läkarintyget kommer in till myndigheten. 

2012-05-15 TELEFONSAMTAL [Rubrik] 

Jag ringer idag till [medborgaren], med anledning av att läkarintyget inte 
har inkommit efter 31 mars 2012. [Medborgaren] säger att han har kontakt 
med läkaren och att det skulle skickas till honom efter vårt förra samtal, 
om han inte har fått hem något idag kommer han att kontakta läkaren igen. 

Jag frågar [medborgaren] om han fortfarande arbetar halvtid och det gör 
han. Han orkar inte mer ännu. [Medborgaren] säger att han hoppas kunna 
öka arbetstiden någon gång.  

Han talar om att han ska skicka en fortsättningsförsäkran som jag skickade 
hem till honom. 

Jag meddelar att jag kommer att komplettera sjukpenning när de inkom-
mer om det inte är några frågetecken. 

Samtal mellan medborgare och handläggare om status i ärendet; akt 39, 
120515 

I vissa situationer står dock ord mot ord; medborgaren har en uppfatt-
ning om situationen medan handläggaren (eller någon annan aktör) 
har en annan uppfattning. Detta skapar problem för framför allt med-
borgaren eftersom handläggaren i ett första skede har tolkningsföre-
träde i situationer där oklarhet råder. Om inte medborgaren eller andra 
aktörer levererar det som Försäkringskassans handläggare förväntar 
sig kan medborgaren bli stående utan ersättning, då handläggaren har 
regler att förhålla sig till för att kunna fatta beslut i ärendet. Detta illu-
streras i citatet nedan där medborgaren upplever att hon har gjort rätt 
och därmed tolkar situationen som att felet med kompletteringen beror 
på handläggaren. Tolkningen består alltså i att medborgaren inte för-
står varför hon fått ett brev där det framgår att hon inte angett någon 
anledning till varför anmälan var sen, när hon upplever att hon moti-
verat detta. Dock innebär tolkningarna som de olika parterna gör att 
medborgaren måste komplettera sin anmälan då Försäkringskassan 
innehar tolkningsföreträdet och regleringarna tydligt styr handlägga-
rens arbete. 
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Kund ringer och är sjukskriven. Hon säger att hon skrev på ansökan att hon 
har opererats och nu har hon fått ett brev om varför hon inte anmält sig i 
tid. Hon menar att hon redan skrivit det i ansökan. Hon blev akut inlagd på 
sjukhus så hon kunde inte anmäla det. Hon var inlagd i två dagar och ope-
rerades igen efter det. 

Samtal mellan medborgare och handläggare om försenad ansökan; sam-
tal 242, 131227 

Beroende på situation kan informationen vara motstridig och därmed 
svår att ta till sig. Detta påverkar också de tolkningar som medborgarna 
(men även andra aktörer) gör då sjukförsäkringen ska realiseras. Cita-
tet nedan illustrerar en situation som sjukskrivna medborgare kan 
hamna i när de närmar sig 180 dagars sjukskrivning. Vid detta tillfälle 
förändras prövningen av arbetsförmågan från att ha gällt enbart den 
nuvarande arbetsgivarens arbeten till att se till hela arbetsmarknaden. 
Detta kan få till konsekvens att medborgaren fortfarande anses vara 
sjuk (av läkaren) men innehar arbetsförmåga och därmed inte kvalifi-
cerar sig till försäkringen, vilket handläggaren förklarar i citatet. Detta 
ger medborgaren en svårtolkad situation då hen får, vad som kan fram-
stå som, motstridig information från olika aktörer. Som framgår i cita-
tet påverkar denna bedömning också medborgarens försörjning, då 
hen har erhållit sjukpenning i drygt sex månader när denna bedömning 
sker. Det finns därför mycket som talar för att medborgaren kommer 
att tolka situationen som i citatet nedan, där handläggaren beskriver 
en arg eller upprörd medborgare. Vidare menar handläggaren att det 
inte är så konstigt att medborgare blir upprörda i denna situation få 
deras primära inkomst är hotad. Därutöver ska tilläggas att läkaren, 
som ofta ses som en auktoritet ofta bedömt medborgaren som sjuk, 
även om hen innehar arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmark-
naden. Bedömningen kan också få medborgaren att behöva byta yrke 
då handläggaren bedömer att det finns andra arbeten där medborgaren 
har arbetsförmåga. 

Det är naturligt och förståeligt när ens inkomst är hotad för vi är ju deras 
primära inkomstkälla och har varit det ett halvår. Så börjar vi prata om att 
det är tveksamt och den allra vanligaste reaktionen blir ju då att, men läka-
ren säger att jag är sjuk. Och det är väldigt svårt att förklara skillnaden mel-
lan sjukdom och arbetsförmåga. För man kan ju vara sjuk men ändå ha 
delvis arbetsförmåga, alltså beroende på vilket arbete man tittar på. Och 
det har de svårt att förstå. Det brukar kräva flera samtal faktiskt, där jag 
utifrån lite olika infallsvinklar försöker förklara vad det handlar om. 
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Handläggare beskriver medborgares reaktion vid förändrade bedöm-
ningar; personlig handläggare 6 

Citatet ovan visar också hur tolkningarna kan utvecklas över tid och 
hur aktörer påverkar varandra genom den informationen som de spri-
der. Handläggaren beskriver att medborgaren känner oro, ilska och 
upprördhet över bedömningen som görs, men också att det genom flera 
samtal går att få medborgarna att förstå varför handläggaren gör denna 
bedömning. Andra handläggare uppger också att det gäller att inled-
ningsvis vara tydlig med att vissa sjukdomstillstånd sällan godkänns 
efter dag 180 och hur de försöker förbereda medborgare på detta be-
slut. Min tolkning är därför att tolkningar utvecklas över tid vartefter 
information tillkommer och när individen har fått tid att tänka på hur 
vissa företeelser påverkar hens situation. 
 Jag har i det här avsnittet beskrivit hur medborgare utför prak-
tiken tolka. Dessa tolkningar sker när medborgare försöker orientera 
sig i den nya situationen samt för att hjälpa andra aktörer att förstå 
deras situation bättre. Det kan även uppstå problem i samband med att 
medborgare utför praktiken tolka, då informationen som ska tolkas i 
vissa situationer är oklar eller motstridig. Detta gör att medborgare kan 
tolka situationer baserat på bristfällig information eller på information 
som är ensidig och som passar deras syfte. Eftersom Försäkringskassan 
ofta har tolkningsföreträde kan detta vara en källa till konflikt mellan 
aktörerna. Med det sagt beskriver jag nu hur handläggare utför stöd-
praktiken tolka. 

4.3.2 Handläggare tolkar 
Handläggare utför praktiken tolka framför allt för att kunna stödja 
medborgare och andra aktörer i att få tillgång till sjukförsäkringssyste-
met eller utföra olika arbeten med koppling till försäkringen. Dessa 
tolkningar sker genom att handläggare tar till sig information och för-
söker applicera det generella regelverket eller sin kunskap på den spe-
cifika situationen. Tolkningarna görs inte främst för att fatta beslut i 
ärendet utan snarare för att kunna upplysa olika aktörer om vad utfal-
let av en viss aktivitet eller ett visst beteende kommer att bli (till skill-
nad från praktiken bedöma som ligger till grund för beslut, se 5.2.2 
Handläggares bedömningar). I citatet nedan illustreras hur en hand-
läggare gör en tolkning av situationen för att sedan kunna klargöra för 
medborgaren hur hon ska gå till väga med arbetsgivarens 
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tjänstgöringsintyg. Tolkningen som handläggaren gör består i att hen 
omsätter informationen som fås från medborgaren i en lösning som 
Försäkringskassan kan godta. I stället för ett arbetsgivarintyg ska med-
borgaren alltså skicka in ett tjänstgöringsintyg där semesterersätt-
ningen går att särskilja. 

Kundcenter-handläggaren skriver in att hon nu fått tag på en person på den 
förra arbetsgivaren som sagt att Försäkringskassan inte har en anledning 
att begära ett arbetsgivarintyg. Hon kan endast få ett tjänstgöringsintyg och 
hon undrar om vi är nöjda med det. Hon får information om att det är okej 
men att man måste kunna separera semesterersättningen för den inte ligga 
till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten. Hon säger att hon 
tror att arbetsgivaren inte vill skriva hur mycket hon jobbat där och peri-
oden. Kundcenter-handläggaren noterar i ärendet att vi ber att den som 
handlägger ärendet får skicka en begäran om arbetsgivarintyg till hennes 
dåvarande arbetsgivare. 

Medborgare ställer fråga om intyget som hon ska skicka in; samtal 292, 
131220 

Ett annat exempel på hur handläggare utför tolkningar för att hjälpa 
medborgare att bete sig korrekt illustreras genom citatet nedan. Med-
borgaren har i exemplet ringt till Försäkringskassan med frågan om 
hans hobby är att beteckna som ett arbete. Genom att den personliga 
handläggaren tolkar förutsättningarna i medborgarens fråga mot det 
generella regelverket kan hen sedan klargöra förutsättningarna som 
gäller om huruvida hans hobby är att beteckna som ett arbete. Oavsett 
svaret på frågan kommer tolkningen att innebära att medborgaren vet 
hur han ska förhålla sig till sin hobby under sjukskrivningsperioden, 
vilket hjälper honom att bete sig korrekt och i enlighet med regelverket. 

[…] Kunden vill ha svar på en allmän fråga när det gäller sjukskrivning. 
Han vill veta om han kan delta i spelningar med sitt band, mer som en 
hobby och Kundcenter-handläggaren upplyser om att arbetsförmågan 
måste vara nedsatt med minst 25% för att man ska kunna få sjukpenning. 
Kundcenter-handläggaren upplyser om att det är sådant som personliga 
handläggare tar ställning till och skriver in i kundens ärende att den per-
sonliga handläggaren ska kontakta honom. […] 

Medborgare hänvisas till personlig handläggare angående medborga-
rens hobby; samtal 24, 140130 

Men handläggare utför även tolkningar kring sin egen arbetssituation 
och de befogenheter som hen har. Försäkringskassan har nämligen en 
uppsjö av vägledningar och processkartor som mer eller mindre tydligt 
styr handläggarens arbete, något som kan betecknas som byråkratisk 
styrning. Dock är inte vägledningarna eller processkartorna 
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heltäckande, vilket kräver att handläggaren ibland måste tolka situat-
ioner och avgöra om hen kan fatta beslut i ärendet. Handläggaren sät-
ter sig då in i ärendet för att konstatera om alla handlingar finns, men 
stödmaterialen som syftar till en likvärdig hantering, inte kan använ-
das i det specifika ärendet. Om så är fallet måste handläggaren göra en 
bedömning som faller utanför Försäkringskassans styrande hjälpme-
del. Detta sker i citatet nedan där handläggaren, enligt mig, tolkar att 
hen kan fatta beslut i ärendet även om hen inte har någon hjälp av det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet, då detta inte är applicerbart. 
Handläggaren gör denna tolkning efter att ha konstaterat att alla doku-
ment som krävs för att bedöma ärendet finns att tillgå. 

Bedömning av rätt till sjukpenning [Rubrik] 

Jag bedömer med stöd av läkarintyg att [medborgaren] har en funktions- 
och aktivitetsnedsättning som medför en helt/partiellt nedsatt arbetsför-
måga i förhållande till de vanliga arbetsuppgifterna och alla förekommande 
arbeten på den reguljära arbetsmarknaden på grund av sina besvär. Det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet är inte applicerbart men läkaren be-
dömer att förloppet väntas bli utdraget. 

Jag bedömer att [medborgaren] har rätt till hel sjukpenning finns från och 
med 21 mars, dock längst till och med 8 maj 2011, om inga nya omständig-
heter uppstår. 

Handläggare bedömer rätten till sjukpenning; akt 75, 110418 

Jag har i detta stycke beskrivit att handläggare tolkar olika situationer 
för att klargöra gränserna i ett sjukförsäkringsärende. Den här typen 
av tolkningar hjälper aktörerna att navigera i systemet och därmed 
känna en ökad trygghet i att de håller sig inom reglerna. Handläggare 
utför även tolkningar när de står inför tvetydiga situationer i sin egen 
handläggning. Försäkringskassan ger handläggare ett omfattande 
stödmaterial för att åstadkomma likvärdiga bedömningar, där hand-
läggare också måste tolka om detta är användbart i situationen hen står 
inför. Med detta konstaterande övergår jag till att beskriva hur andra 
aktörer utför praktiken tolka. 

4.3.4 Andra aktörers tolkningar 
Även andra aktörer med kopplingar till sjukförsäkringen utför prakti-
ken tolka för att stödja aktörer i deras praktikutförande eller föra ären-
det framåt i processen. Läkare tolkar medborgarens olika symtom (ef-
ter den kartläggning som är gjord), arbetsgivaren gör också olika 
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tolkningar kring sitt rehabiliteringsansvar och så finns det medborgare 
i den sjukskrivnes närhet som kan hjälpa till genom att tolka olika si-
tuationer. Internt vid Försäkringskassan finns det också en mängd 
olika aktörer som hjälper till att effektivisera handläggningen av ären-
det och göra rättssäkra bedömningar. Handläggarna har tillgång till ett 
försäkringsmedicinskt beslutsstöd som beskriver vad som är en rimlig 
längd att ha en sjukdom och hur sjukdomen kan tänkas påverka arbe-
tet. Jag karaktäriserar denna typ av dokument som en del av myndig-
hetens byråkratiska styrning. Dessutom har handläggare vid Försäk-
ringskassan tillgång till specialister och rådgivare som kan hjälpa dem 
att tolka olika situationer. Detta illustreras i citatet nedan där handläg-
garen uppger att hen ringt till en medborgare med ett svar på en fråga 
efter att hen rådgjort med en specialist (i försäkringsärenden) om hur 
regelverket ska tolkas. Specialisten utgör här en annan aktör då hen 
inte har någon direktkontakt med medborgare. Utöver specialister har 
handläggaren också tillgång till försäkringsmedicinska rådgivare för 
att få hjälp med tolkningar som kan kopplas till medborgares diagno-
ser. 

Jag ringer upp den försäkrade efter att ha rådfrågat med specialist. Den 
försäkrade förstår allt detta men tycker att reglerna är lite för ”gammalmo-
diga”. Hon vill ha ett beslut för att sedan kunna ompröva det hela 

Anteckning från journal om handläggarens användning av specialister; 
akt 29, 130220 

Även Arbetsförmedlingens personal påverkar sjukförsäkringen och ut-
för praktiker med koppling till medborgares ärenden. Likt Försäkrings-
kassan har Arbetsförmedlingen handläggare som har direktkontakt 
med medborgare genom handläggning. Därutöver finns det annan per-
sonal vid myndigheten som också har kontakt med medborgare och 
som från tid till annan utför praktiken tolka. I citatet nedan framgår 
hur en arbetsterapeut gjort en arbetsplatsanalys för Arbetsförmedling-
ens räkning. Jag menar att denna typ av analyser innehåller ett antal 
olika tolkningar där arbetsterapeuten bland annat konstaterar hur ar-
bete påverkar medborgarens arbetsförmåga samt under vilka förutsätt-
ningar hen kommer att kunna återgå i arbete. 

2011-01-17 Inkomna dokument [Rubrik] 

27 oktober kom slutdokumentation från Arbetsförmedlingen in tillsam-
mans med arbetsplatsanalys utförd av arbetsterapeut vid Arbetsför-
medlingen. 
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I slutdokumentationen från Arbetsförmedlingen beskrivs i Slutsats och re-
kommendation att det tydligt framkommer att den låga belastningen, det 
mindre rörliga arbetet och heldagsaktivitet under utredningen påverkar 
den försäkrade negativt då hon får ökad smärta. Det rekommenderas att 
den försäkrade fortsättningsvis har möjlighet till återhämtningstid för att 
bibehålla aktivitetsbalans samt hantera smärta och trötthet. 

[Medborgaren] har tillbringat tre veckor för utredning vid [Företaget]. De 
första två veckorna på heltid och den sista veckan fyra timmar om dagen. 

En arbetsplatsanalys har gjorts av arbetsterapeut [För- och efternamn] vid 
Arbetsförmedlingen. I sin bedömning och rekommendation beskriver hon 
att: den försäkrade arbetar ergonomiskt och har god kroppskännedom. Det 
finns rutin och struktur i arbetet genom ett fast schema och därmed även 
struktur för egenträning och vila/återhämtning för rygg och tinnitus. Både 
träning och återhämtning är en förutsättning för att den försäkrade skall 
kunna bibehålla sin arbetsförmåga i nuvarande arbete. Sammantaget med 
den Aktivitetsbaserade bedömningen av arbetsförmågan visar arbetsplats-
analysen att en utökning av arbetstiden, oavsett arbetsuppgifter och arbets-
miljö, skulle äventyra befintlig fysisk arbetsförmåga och äventyra att hon 
kan bibehålla arbetsförmåga på sikt. 

Rekommendationen är att den försäkrade kontaktar läkare för en medi-
cinsk bedömning utifrån ett helhetsperspektiv av samtliga diagnoser, fram-
tida hälsa och arbetsförmåga. 

Anteckning om arbetsterapeuts utredning från Försäkringskassans jour-
nal; akt 80, 110117 

Förutom offentliga aktörer eller arbetsgivare bidrar även släktingar och 
vänner till tolkningar med koppling till sjukförsäkringsärendet. Detta 
sker genom att de tolkar information om sjukförsäkringen som skickas 
hem till medborgaren eller som de har läst via media. Men det finns 
också andra typer av tolkningar som klargöra förutsättningarna inom 
sjukförsäkringen, vilket illustreras i citatet nedan, där en man hjälper 
sin fru med att översätta informationen mellan aktörerna. I detta fall 
sker alltså en språklig tolkning som hjälper till att klargöra att läkarut-
låtandet har inkommit till myndigheten.  

Kund ringer och söker en handläggare. Han ringer för gumman som inte 
kan bra svenska. Han vill veta om läkarutlåtande kommit in. Kundcenter-
handläggaren ber om att få muntlig fullmakt från makan vilket vi får. 

Medborgare ringer till Försäkringskassan för sin frus räkning; samtal 
112, 140117 

Dessa språkliga tolkningar, som är en variant av stödpraktiken tolka, 
utförs också av andra aktörer. Det är framför allt då medborgare ringer 
in för att ställa frågor som deras vänner eller bekanta assisterar med 
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denna språkliga tolkning. Vid formella möten används i stället en tolk 
för att utföra praktiken.  
 Jag har i detta avsnitt visat att de olika aktörerna utför tolk-
ningar som en del i realiseringen av sjukförsäkringen. Medborgare ut-
för denna praktik framför allt då de försöker förstå sig på den situation 
som de befinner sig i. Inom sjukförsäkringen kan dock detta vara svårt 
då bland annat rehabiliteringskedjan kontinuerligt förändrar förutsätt-
ningarna i bedömningarna. Handläggare å sin sida utför praktiken 
framför allt som en hjälp för andra aktörer att utföra arbeten inom 
ärendet eller för att öka tillgängligheten i sjukförsäkringen. Förutom 
medborgare och handläggare utför även läkare, arbetsgivare, familje-
medlemmar och en mängd andra aktörer denna praktik. Jag menar att 
den tolkande praktiken också kan användas för att lösa olika språkliga 
problem som kan förekomma i ärenden. Detta genom att en aktör tol-
kar innebörden av en viss händelse eller situation. Den sista praktiken 
som presenteras i kapitlet är guida, som jag ägnar nästa avsnitt åt. 

4.4 Guida 
Guida är den sista stödpraktiken som jag har identifierat och praktiken 
syftar till att vägleda aktörer genom processer eller svåra situationer. 
Sjukförsäkringssystemet är komplext och kan vara svårt att förstå. Där-
för kan det krävas stöd från aktörer med kännedom om processerna. 
Praktiken relaterar till temat stödpraktiker genom att aktörer vägleder 
varandra genom processer och på så sätt underlättar varandras arbete. 
Medborgare utför guidningar när de beskriver sina symtom för en lä-
kare eller hjälper handläggare att förstå deras vardag, då rehabilite-
ringen ska planeras. Handläggares utförande av stödpraktiken guida 
sker ofta som en del av deras serviceuppdrag. Genom handläggarnas 
detaljerade kunskap om sjukförsäkringssystemet kan de vägleda andra 
aktörer genom olika situationer. På samma sätt har andra aktörer de-
taljkunskaper som möjliggör guidning genom deras del av processen. 
Handläggare vid Försäkringskassans kundcenter kan dock vara den ak-
tör som utför praktiken mest frekvent. I deras arbetsuppgift ingår det 
att besvara frågor och vägleda medborgare eller andra aktörer genom 
sjukförsäkringsärendet. I citatet nedan exemplifieras en guidning av en 
medborgare som har kontaktat Försäkringskassan. Handläggaren gui-
dar medborgaren genom att beskriva hur han ska gå till väga för att 
skicka in läkarintyget till Försäkringskassan. 
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Kunden ringer för att han skickat in ansökan om sjukpenning igår. Nu har 
han träffat läkaren igen och fått en förlängning. Kundcenter-handläggaren 
upplyser om att det inte kommit läkarintyg elektroniskt och att kunden ska 
skicka intyget till inläsningscentralen. 

Kunden har kontaktat kundcenter för att han har frågor om sin sjukskriv-
ning. Han uppger att han fått intyget i handen och ville veta hur han skulle 
göra. […] 

Man guidas av handläggare att skicka in sitt läkarintyg; samtal 94, 
140121 

Genom att handläggaren i citatet guidar medborgaren i hur han ska vi-
darebefordra läkarintyget kan medborgaren utföra sin del av arbetet i 
ärendet, vilket är att informera Försäkringskassan om sitt sjukdoms-
tillstånd. På detta sätt bidrar praktiken guida till att aktörerna kan re-
alisera ärendet.  
 Praktiken guida relaterar framför allt till stödpraktiken infor-
mera. För att aktörer ska kunna vägleda varandra genom specifika si-
tuationer krävs att den guidande aktören kan informera om de närm-
aste stegen framåt i processen. Praktiken informera är därmed en cen-
tral del i en guidning. Dock finns det en pedagogisk dimension i att 
guida som ligger bortom praktiken informera. För att praktiken ska 
vara verkningsfull måste aktören som utför guidningen säkerställa att 
aktören som guidas kan omsätta informationen i handling. Det är där-
för det krävs en hög grad av kunskap om situationen för att aktören 
som guidar ska kunna vägleda andra på ett korrekt sätt. Detta illustre-
ras nedan genom att medborgare framför allt guidar olika aktörer kring 
situationer i sin vardag medan handläggare och andra professionella 
aktörer kan guida genom mer komplexa system. 

4.4.1 När medborgare guidar 
Medborgare utför praktiken guida för att få aktörerna inom sjukförsäk-
ringssystemet att förstå deras situation. Detta gör medborgare genom 
att vägleda aktörerna genom situationer och förklara detaljer. Med 
guidningen hjälper medborgare övriga aktörer att förstå problemen 
som sjukdomen för med sig i arbetet, vilket är en förutsättning för att 
ärendet ska kunna föras framåt. Vissa guidningar utför medborgare 
också för att få medkänsla i sin situation, och på så sätt hoppas hen att 
ärendet ska flyta enklare genom handläggningen. Men de flesta guid-
ningar som medborgare utför sker standardiserat genom en systema-
tisk genom Försäkringskassans insamling av medborgarens uppgifter  
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Figur 4.6: Kopia av ansökningsblankett för sjukpenning; akt 36, 131022  
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SASSAM - kartläggning - omgivning 

Hinder Område  Resurser 

 
F.d. maken blev dum mot 
[medborgaren] under en pe-
riod och har stått ut och 
ställt upp för många och f.d. 
maken som medfört att hon 
inte fick tid för sig själv. Blev 
utsatt för kränkningar av 
maken som gjorde att hon 
tappade självkänsla. 
 
Svårt att klara av att träffa 
människor. 
Svårt att hitta glädje på ar-
betet. 
 
Var utan bostad under 8 
veckor. Fick bo på olika 
stället. Stora pojken har va-
rit ledsen och deprimerad. 
tuff situation. 

7 Sociala förhållanden 
Separerat för 1 år sedan. 
Barn -99 och -10. Dagis i 
[Stad]. 
Äldsta barnet bor hos [med-
borgaren] hela tiden. lilla bor 
lite hos pappa beroende på 
hur [medborgaren] mår. 
 
Vänner. Har bra kontakt 
med svärmor, har några 
vänner som hon kan prata 
med. syster i [Stad]. 
 
Bil köpte 
 
Har inte varit hemma i 
[Land] på 6 år. önskar åka 
dit men har inte ekonomi för 
det idag. 
 
Har fotografiskt minne. 

 
Har köpt en lägenhet. 
Borg lgh [Adress]. 
 
Försöker bygga upp sitt so-
ciala kontktnät. 
 
Är normalt en aktiv männi-
ska med många saker på 
gång. 

 
Har en skuld i ett företag 
där 
 
Rädd att inte kalasar arbetet 
om hon skulle byta. 

8 Arbetsförhållanden 
[Företaget] AB. Blev stämd 
för 3-4 månader sedan på 
grund av att företaget gick i 
konkurs och [medborgaren] 
fick ta skulden för 
 
Flexibel arbetstid. arbetar 
20 timmar arbetar varje dag 
i veckan ca 4 timmar men 
arbetar olika tider. 

 
Får göra det hon klarar på 
arbetet. 
 
Fungerar att arbeta med fd 
maken. Försöker att inte 
träffa varandra. Är bara de 
två som arbetar i företaget. 

 9 Utbildning - kompetens 
9 årig grundskola i [Land] 
 
SFI kurser 
Sas grund en fortsättnings-
kurs på SFI 
Sas A 
 
Utbildad taxichaufför. Har 
kört färdtjänst. 

 

Figur 4.7: Utdrag från SASSAM-kartläggning; akt 89, 130528 
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och hälsotillstånd. Detta återges i figur 4.6 där medborgaren utför 
praktiken guida i samband med att hen skickar in sin ansökan om sjuk-
penning. Det framgår hur medborgaren guidar handläggaren i formu-
läret genom att beskriva sitt arbete, anledningen till sjukskrivningen 
samt hur hens diagnos påverkar förmågan att utföra arbetet. 

Men medborgare guidar också handläggare och andra aktörer 
vid ett antal olika möten. Ett av dessa möten där medborgare ombeds 
att (med stöd av handläggarens material) ge en systematisk beskriv-
ning av sin livssituation är vid SASSAM-kartläggningen. I figur 4.7 
åskådliggörs resultatet av en sådan kartläggning där det framgår att 
medborgaren utförligt beskrivit olika aspekter av sitt liv. Denna be-
skrivning involverar allt från vad som har orsakat sjukskrivningen till 
hur hon och hennes barn lever sina liv. Vägledningen ligger sedan till 
grund för de rehabiliteringsinsatser som sätts in, då samtliga aktörer 
får tillgång till den bild som medborgaren beskriver. 

Men medborgare utför även mindre strukturerade guidningar än 
de som angivits ovan. En typ av mindre strukturerad guidning sker då 
medborgare beskriver sitt sjukdomstillstånd och sin livssituation för 
läkare vid en läkarundersökning. Här guidas läkaren genom faktorer 
som är viktiga för diagnosen. Läkaren ställer frågor och försöker förstå 
medan medborgaren vägleder och försöker förklara. En liknande typ 
av guidning sker vid telefonutredningen som handläggaren utför när 
hen tilldelats ett sjukförsäkringsärende. I citatet nedan vägleder med-
borgaren handläggaren genom att ge generell information om hur hon 
ska hantera sin situation. Informationen som återges rör sjukdomsför-
loppet samt hur detta påverkar hennes arbetsförmåga. Tillsammans 
kan de komma fram till att medborgaren troligtvis kommer att kunna 
sköta sitt ordinarie arbete som idrottslärare så länge hon kan få assi-
stans med att ta sig till och från arbetet.  

Ringer med anledning av en fråga hon har. En hälsena har gått av, är lärare 
och har jullov. Hon sjukskrevs igår. Hon har inte sjukanmält sig till sitt ar-
bete eftersom hon har lov, finns ingen där pga. lov. Hon säger att hon börjar 
jobba om 1,5 vecka. Hon är idrottslärare och bör vara i stillhet och kan inte 
köra bil till och från arbetet. Hon får information om att hon kan ansöka 
om taxiresor. Hon har fått ett läkarintyg som hon kommer att skicka in. 
Hon får generell information om arbetsresor. Hon ska börja jobba igen den 
7 januari. Hon kommer att behöva gå med den här stöveln hon fått i sex 
veckor och alltså behöver hjälp med resor hela den tiden. Hon tar sig van-
ligtvis till jobbet med bil, resväg ca 1 mil. Hon tror att hon kommer att 
kunna jobba heltid om hon får den här hjälpen. 
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Medborgaren guidar handläggaren i fråga om sin sjukdomssituation; 
samtal 206, 131227 

Jag har i detta avsnitt visar hur medborgare utför praktiken guida för 
att underlätta för handläggare och andra aktörer inom sjukförsäkrings-
systemet att utföra sitt arbete. På så sätt ökar möjligheterna att få en 
snabb hantering av ärendet. Men de standardiserade processerna styr 
hur medborgaren utför praktiken. Både ansökningsförfarandet och 
deltagandet i SASSAM-utredningen kännetecknas av en teknisk-byrå-
kratisk styrning av praktikutförandet. Med det sagt kommer jag nu att 
övergå till att presentera hur handläggare utför stödpraktiken guida.  

4.4.2 Guidning från handläggare 
Handläggare utför praktiken guida genom en varierad grad av standar-
diserade arbetsuppgifter. Syftet med guidningarna är att vägleda aktö-
rer genom situationer som kan vara svårförståeliga. Denna typ av stöd 
bidrar till att aktörerna upplever en ökad känsla av trygghet. Citatet 
nedan illustrerar hur handläggaren guidar en medborgare som ringer 
in till Försäkringskassans kundcenter för att få svar på hur ärendet ska 
hanteras. För att stilla sin oro har medborgaren ringt till Försäkrings-
kassan för att få hjälp med ansökan och att ändra sin sjukskrivnings-
grad. Handläggaren hjälper medborgaren med detta genom att vägleda 
hen genom ansökningsförfarandet och ta emot viss information. 

Hon är sjuk och försökt fylla i ansökan på hemsidan. Hon vill att Kundcen-
ter-handläggaren kollar att allt är okej. Hon får information om att om hon 
fyllt i via hemsidan kan man inte fylla i fel. Hon vill veta hur man ändrar 
sjukskrivningsgraden och får information om hur man gör. Kundcenter-
handläggaren tar upp information om hur kunden jobbar vid deltidssjuk-
skrivning som hon noterar i ärendet. Hon är nöjd med hjälpen hon fått. 

Samtal från medborgare till kundcenter som hjälper till med ansökan; 
samtal 232, 140114 

I citatet ovan beskrev handläggaren för medborgaren att en ansökan 
via hemsidan inte skulle kunna skapa några misstag, vilket är ett försök 
att stilla oron för att fel ska begås. Genom att guida medborgare till 
Försäkringskassans hemsida kan myndigheten tekniskt styra det ar-
bete som medborgarna utför. Den här typen av guidningar sker också 
på andra sätt än när medborgare ringer till myndigheten med frågor.  
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Figur 4.8: Brev från personlig handläggare; akt 16, 131205 
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Figur 4.8 visar ett informationsbrev som skickas till alla medborgare 
som har tilldelats en personlig handläggare av Försäkringskassan. I 
brevet beskriver handläggaren att hen ska sköta medborgarens ärende. 
Men brevet innehåller också en mängd information som bland annat 
ska vägleda medborgaren till Mina sidor, för att medborgaren i större 
utsträckning ska kunna sköta sitt eget ärende. Guidningen består i att 
brevet beskriver hur medborgaren ska få tillgång till via Mina sidor och 
vad som kan göras där. Den guidning som illustreras i bilden ovan är 
till stor del standardiserad och skickas ut i samtliga informationsbrev 
till medborgare. Handläggaren kan påverka brevets innehåll men ef-
tersom den förtryckta mallen innehåller informationen om Mina sidor 
tas beskrivningen sällan bort. Detta brev illustrerar därför också hur 
Försäkringskassan styr handläggare genom teknisk styrning där för-
tryckta mallar används för att kommunicera med olika aktörer. Min 
analys visar att det finns tydliga incitament för personliga handläggare 
att försöka guida medborgare till hemsidan eller kundcenter, för att de 
själva ska få arbeta ostört med administrativa uppgifter och minska an-
talet, som de tycker, onödiga frågor. Detta illustreras av citatet nedan 
där en handläggare beskriver hur hen försöker påverka medborgarens 
kontakter med myndigheten framför allt genom att guida medborgaren 
till Mina sidor. 

Det kan ju vara allt ifrån; har mitt senaste läkarintyg kommit in till när får 
jag pengar eller när ska vi ha ett möte. Alltså det är ju en jättebredd på frå-
gor som kunderna har. Vi försöker minimera den efterfrågan som ”när 
kommer mina pengar” eller ”har mitt läkarintyg kommit in”, genom att 
styra till mina sidor. Där kan kunderna se väldigt mycket själv, när kom 
läkarintyget in, vilken period ligger inne för utbetalning och där ser de om 
vi har bedömt intygen eller inte. Så har man tur så har man kunder som går 
in där, så slipper vi den efterfrågan. 

Handläggare beskriver innehållet i samtalen från medborgare; personlig 
handläggare 5 

Praktiken guida kan delvis beskrivas som ett instrument som handläg-
garen använder för att styra det arbete som medborgare utför. Genom 
denna styrning kan handläggaren skapa utrymme att hantera mängden 
av ärenden och samtal. I stället för att besvara enklare frågor försöker 
handläggaren få medborgaren att själv finna svaren, vilket frigör tid för 
annan handläggning. 
 I detta avsnitt har jag beskrivit hur handläggare utför praktiken 
kartlägga. Praktiken sker både genom mallar och standardiserade 



140 
 
 

processer, men den kan också vara anpassad efter medborgaren för att 
hen ska ta till sig guidningen. Dessutom använder handläggare prakti-
ken för att hantera sin egen arbetssituation. I det sista stycket i kapitlet 
behandlas hur andra aktörer, som vänner till medborgare, Arbetsför-
medlingen eller arbetsgivare, utför praktiken guida. 

4.4.3 Guidning från annan aktör 
Vid sidan av medborgare och handläggare utför även andra aktörer 
praktiken guida. Läkare vägleder medborgare genom medicinska be-
handlingar och arbetsgivare beskriver arbetets natur för att handlägga-
ren ska få en ökad förståelse för situationen. Även personal vid andra 
myndigheter, som Arbetsförmedlingen, utför praktiken, vilket visas i 
citatet nedan. Där framgår det att handläggaren vid Arbetsför-
medlingen guidat medborgaren i frågan om kopplingen mellan sjuk-
försäkrings- och arbetslöshetsförsäkringssystemet. Eftersom de båda 
systemen är ömsesidigt uteslutande, att medborgare inte kan vara ar-
betssökande och arbetsoförmögna samtidigt, beskriver handläggaren 
vid Arbetsförmedlingen hur regelverket ser ut samt när medborgaren 
är berättigad till respektive tjänst. Jag tolkar förklaringen av systemens 
gränser som en typ av guidning då det kan vara svårt för medborgare 
att förstå de olika regelverken och aktörernas ansvarsområden. 

2013-06-03 Telefonsamtal [Rubrik] 

[Medborgaren] ringer för att meddela att hon pratat med arbetsför-
medlingen och att de informerat henne om att hon inte kan anmäla som 
arbetssökande så länge hon är helt sjukskriven. Jag informerar om att det 
stämmer och att det är först när hon är frisk/inte har rätt till/går ner i sjuk-
skrivningsgrad som hon ska anmäla sig för att skydda sin sjukpenning-
grundande inkomst. Hon är införstådd med detta. 

Medborgare informerar handläggaren om kontakten med Arbetsför-
medlingen; akt 83, 130603 

En annan aktör som utför praktiken guida är arbetsgivare, som med 
hjälp av sin kunskap om arbetssituationen kan ge en viktig pusselbit till 
hur ärendet bör hanteras. Citatet nedan återger ett telefonsamtal mel-
lan handläggaren och medborgarens arbetsgivare där arbetsgivaren 
återger en mängd faktorer för att handläggaren ska förstå den specifika 
situationen. Jag menar att arbetsgivaren guidar handläggaren genom 
att beskriva arbetssituationen, där det på helger kan vara svårt för 
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medborgaren att utföra arbetet, samt hur de på arbetsplatsen har an-
passat arbetet för att medborgaren ska klara av att arbeta där. 

2013-01-21 Telefonsamtal [Rubrik] 

[…] 

Ringer till arbetsgivaren [För- och efternamn] på [Företaget], [Stad]. Hon 
har hört från [medborgaren] att det är på gång med möte och hon kan två 
av de tre tider som jag föreslår och jag lovar att återkomma med besked när 
jag fått tag på kuratorn. 

[Arbetsgivaren] berättar att när [medborgaren] började jobba 75 % så bör-
jade hon med helgschema och då jobbar man själv och det fungerade inte 
så bra. De utökade inte lönebidraget under den tiden som hon jobbade 75 
% utan de stod för lönen själva på den delen. Jobbet innebär mycket gång 
och stående men att när [medborgaren] jobbar dagtid så är de fler som job-
bar och man har möjlighet att gå ifrån. Hon slipper också det tunnaste ar-
betet och kan lägga det åt sidan till någon annan om hon inte orkar. [Ar-
betsgivaren] menar att de gärna vill ha tillbaka [medborgaren] men att det 
också finns en lönsamhet och att de inte har råd att bara låta [medborga-
ren] ”gå utöver”. 

Handläggaren söker information från arbetsgivaren; akt 76, 130121 

Även läkare utför guidningar för att vägleda aktörer genom processer 
kopplade till sjukvården. Detta guidande sker exempelvis då läkaren 
beskriver hur hen ska utföra en viss behandling eller hur ett sjukdoms-
förlopp förlöper. Läkare utför även guidningar i relation till Försäk-
ringskassan då de beskriver medborgarens sjukdom samt hur denna 
påverkar arbetsförmågan. I citatet nedan guidar läkaren en handläg-
gare genom det sjukdomsförlopp som medborgaren står inför, för att 
Försäkringskassan sedan ska kunna fatta beslut i ärendet. Under sam-
talet vägleder läkaren handläggaren för att hen ska förstå samtliga pa-
rametrar i ärendet, där trötthet och illamående påverkar arbetsför-
mågan på ett antal sätt. Genom att läkaren ger en mer utförlig och de-
taljerad beskrivning av det enskilda fallet menar jag att hen utför en typ 
av guidning. 

2013-07-24 Komplettering [Rubrik] 

[För- och efternamn], läkare på [Namn] Vårdcentral ringer in för att kom-
plettera läkarintyget. 

Hon säger följande: 

Den försäkrade lider av uttalad trötthet som ger nedsatt fokuseringsför-
måga. Hon mår illa konstant, och hon kan kräkas när som helst. Hon måste 
alltid ha med sig en påse för säkerhetsskull när hon lämnar hemmet. Det 
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blir värre vid stress och dåliga lukter. Detta gör att hon inte klarar normalt 
förekommande arbete. 

Läkare ringer handläggaren för att komplettera läkarintyget; akt 77, 
130724 

I detta avslutande avsnitt av detta kapitel har jag visat att även andra 
aktörer än medborgare och handläggare utför den guidande praktiken. 
Syftet med denna praktik är att vägleda en aktör genom en process eller 
situation, vilket kan göras genom standardiserade processer eller i 
spontana sammanhang. Jag har visat att praktiken styrs genom teknisk 
och byråkratisk styrning, beroende på aktören. 
 Förutom praktiken guida har jag i detta kapitel beskrivit prak-
tikerna informera, kartlägga och tolka. Samtliga praktiker har katego-
riserats som stödpraktiker, vars syfte är att underlätta för människor 
att utföra arbetsuppgifter inom sjukförsäkringssystemet. Jag har också 
visat hur dessa stödpraktiker utförs av samtliga aktörer med koppling 
till sjukförsäkringen. Medborgare utför stödpraktikerna för att under-
lätta handläggningen av sitt ärende. Detta för att få ett snabbare beslut, 
dämpa sin oro samt försöka påverka de olika aktörerna i en fördelaktig 
riktning. Handläggare utför de olika stödpraktikerna som en del av sina 
arbetsrutiner, men jag har också visat att handläggare hanterar sin ar-
betsbelastning via praktikerna genom att försöka styra medborgare att 
utföra arbete. I nästa kapitel övergår jag till att beskriva de kontroll-
praktiker som jag har identifierat och som även de styr realiseringen av 
försäkringen. 
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5. Kontrollpraktiker 

Vid sidan av stödpraktikerna använder aktörerna kontrollpraktiker för 
att realisera sjukförsäkringen. Medborgare kontrollerar att ärendet 
handläggs i tid och myndigheter har ett kontrollansvar för att säker-
ställa att medborgare är berättigade till försäkringen. Därför har jag 
valt att benämna det andra praktiktemat kontrollpraktiker. Syftet med 
kontrollpraktikerna är att säkerställa att aktiviteter utförs korrekt, att 
information stämmer och att felaktiga beteenden stävjas. De praktiker 
som jag har identifierat inom detta tema är verifiera, bedöma, mar-
kera samt begränsa. Medborgare utför dessa praktiker i syfte att på-
skynda hanteringen av ärendet och försöka uppnå ett positivt utfall av 
handläggningen. Handläggare utför praktikerna som en del av sitt ar-
bete, dels för att kontrollera att medborgare är berättigade till försäk-
ringen och dels för att leva upp till Försäkringskassans krav på effektiv 
handläggning. Övergripande relaterar temat kontrollpraktiker till stöd-
praktikerna genom att de är centrala för att realisera sjukförsäkringen. 
Kontrollpraktikerna styr naturligtvis de olika aktörernas beteende, vil-
ket även stödpraktikerna kan göra. Dock sker styrningen av männi-
skors beteende mer direkt genom kontrollpraktikerna där aktörer 
bland annat begränsar olika aktiviteter eller bedömer om informat-
ionen är korrekt. Därför menar jag att praktikerna både kan förstärka 
och motarbeta varandra. Stödpraktikerna kan styra aktörers beteende 
men också motverka styrning genom att bland annat guida aktören 
runt kontrollen. Likt stödpraktikerna presenterar jag praktikerna en 
efter en och inleder med en definition. Detta följs sedan av en beskriv-
ning av hur medborgare, handläggare samt andra aktörer utför prakti-
ken. Jag relaterar också praktikerna till övriga identifierade praktiker.  

5.1 Verifiera 
Den första kontrollpraktiken jag har identifierat heter verifiera. Aktö-
rer verifierar i syfte att säkerställa att information är korrekt och att 
aktiviteter har utförts. Detta sker när handläggare jämför inkomna 
uppgifter mot varandra eller när medborgare ringer till Försäkrings-
kassan för att försäkra sig om att utbetalningen av sjukpenning är på 
väg. Praktiken relaterar till det övergripande temat genom att inform-
ationen bekräftas av olika källor och att aktören genom praktiken kan 
säkerställa att aktiviteter utförs. Efter att verifieringen har utförts kan 
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andra praktiker ta vid för att fatta beslut eller avgöra om aktiviteten är 
korrekt utförd. I bilden nedan illustreras ena uppgiften som ska veri-
fieras av en handläggare. Figuren visar ett utdrag från medborgarens 
ansökan om sjukpenning, där hen måste ange både diagnosen och hur 
sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Dessa uppgifter framgår också i 
det läkarintyg som skickas in till Försäkringskassan. Genom dessa två 
dokument kan handläggaren säkerställa att informationen är korrekt 
inför bedömningen av ärendet. 
 

 
Figur 5.1: Från medborgares ansökan om sjukpenning; akt 43, 121124 

Informationsinhämtningen för verifieringen i exemplet ovan sker auto-
matiskt genom att ansökningsblanketten och läkarintyget inkommer 
till Försäkringskassan. Handläggare behöver därför inte aktivt kon-
takta aktörerna för att kunna verifiera informationen. Jag menar där-
för att denna praktik kan styras tekniskt då myndighetens system auto-
matiskt sammanställer informationen. Om information för verifie-
ringen i exemplet ovan skulle saknas ställer den byråkratiska styr-
ningen krav på handläggaren att hen ska komplettera den. Förutom att 
presentera praktiken verifiera beskriver jag också hur styrningen inom 
sjukförsäkringen påverkar praktikens utförande. 
 Praktiken verifiera relaterar till ett antal andra praktiker. Defi-
nitionsmässigt angränsar praktiken framför allt till stödpraktikerna 
kartlägga och tolka. Stödpraktiken kartlägga syftar till att samman-
ställa information om ett visst problem eller en specifik situation. Detta 
sammanfaller delvis med praktiken verifiera då aktören i båda fall sam-
lar in information. Skillnaden är dock att genom praktiken verifiera 
samlas informationen in för att sedan värderas för att säkerställa att 
den stämmer, alternativt att det som har utlovats är utfört. Kartlägg-
ningen skulle därför kunna beskrivas som ett delmoment inom 
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verifieringen, där personen samlar in information, främst för att söka 
kunskap. Praktiken tolka angränsar också till verifieringen då den syf-
tar till att klargöra förutsättningarna i situationer eller specifika delar 
av sjukförsäkringen. Likt i den tolkande praktiken krävs att informat-
ion samlas in och sätts samman med annan information. Tolka utförs 
dock för att bestämma riktningen framåt i ett ärende medan verifiera 
utförs för att kontrollera att informationen är korrekt. Jag kommer 
härnäst att beskriva hur aktörerna utför praktiken verifiera. Detta med 
start i medborgarnas verifieringar. 

5.1.1 Medborgare verifierar 
Medborgare utför praktiken verifiera för att säkerställa att informat-
ionen som de har lämnat är korrekt och för att kontrollera att andra 
aktörer har utfört sin del i handläggningsprocessen. Genom att med-
borgarna utför denna praktik lindrar de oron som kan förekomma när 
ärendet ska godkännas eller då utbetalningar uteblir. I citatet nedan 
kontrollerar medborgaren att läkaren har utfört det hen lovat, genom 
att verifiera att läkarintyget har inkommit till Försäkringskassan. Ute-
blivna läkarintyg är ofta en anledning till att medborgaren utför arbete 
för att realisera sjukförsäkringen, då de måste kontakta sin vårdcentral 
för att kontrollera vart intyget tagit vägen. I exemplet nedan kan dock 
medborgaren avvakta då arbetsgivaren fortfarande innehar sjuklöne-
ansvaret då 14 dagar inte gått.  

Kunden ringer och frågar om läkarintyg inkommit vilket det inte har. Han 
var till läkaren för några dagar sedan som sa att hen skulle skicka in det 
elektroniskt till Försäkringskassan. Kunden får information om att han kan 
se inkomna läkarintyg på Mina sidor vilket han inte kände till. Det har inte 
gått 14 dagar än så arbetsgivaren har inte gjort sjukanmälan än. 

Medborgaren kontrollerar att läkaren har gjort det hen utlovat; samtal 
200, 140115 

Märk väl att handläggaren i citatet försöker styra medborgarens utfö-
rande av praktiken verifiera genom att försöka guida hen till Mina si-
dor, där hen kan finna informationen själv. Denna styrning, som möj-
liggör för medborgaren att enklare samskapa realiseringen av sjukför-
säkringen, syftar till att minska antalet samtal till kundcenter. 
 Nästa exempel återspeglar den oro som många medborgare 
känner inför sjukförsäkringen. I bilden nedan, som illustrerar ett brev 
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från en medborgare, framgår det att hen vill få informationen om sitt 
ärende verifierad, eftersom det råder oklarheter. 
 

 
Figur 5.2: Brev från medborgare skickat med anledning av kommuniceringsbrev; 

akt 21, 100118 

Jag menar att brevet ovan illustrerar hur oron som medborgaren kän-
ner inför ärendet får hen att utföra olika praktiker. Oron ska förstås 
som en drivkraft som får medborgare att arbeta då hen vill säkerställa 
att informationen som lämnats är korrekt eller att en annan aktör gör 
det hen utlovat. I en intervju med handläggaren uttrycker även hen att 
medborgare kontaktar myndigheten för att stävja sin oro. Handlägga-
ren påpekar att denna oro delvis skapas genom medias rapportering 
eller konversationer som medborgaren har med vänner. En rapporte-
ring om hårdare tillämpning av regelverken (vilket skulle kunna tolkas 
som en förstärkt byråkratisk styrning) kan göra att medborgare vill ge 
full transparens i sitt ärende för att minska risken att fel ska upp-
komma. De delar därför med sig av minsta utveckling i ärendet. 

Sedan ringer de löpande […] vissa ringer för att de har en oro. Inte mot mig 
personligen utan de ringer alltså; ”jag har skickat in ett läkarintyg jag ser 
det på mina sidor att det har kommit in, jag vill bara bekräfta att det stäm-
mer”. Alltså på den nivån kan det vara. Det är inte ovanligt att de ringer in 
för att de känner en otrygghet och det är både för att de befinner sig i en 
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svår situation och för att det finns en oro i grunden. Sedan hör de i media, 
det har jag fått höra en massa gånger att; ”Ja men det var ju inte alls som 
jag trodde att det skulle vara, för de har ju hört och läst minsann. Både det 
ena och det andra”. 

Personlig handläggare om hur och varför medborgare ringer till hen; 
personlig handläggning 6 

Men oron för också med sig att medborgaren vill verifiera olika aktivi-
teter, vilket illustreras i citatet ovan. Handläggaren menar här att det 
är vanligt förekommande att hen får frågor om läkarintyget har kom-
mit in. Det kan också röra sig om frågor kring arbetsgivarens ansvar 
eller om medborgaren har förstått brevet som handläggaren skickat, 
vilket alla är exempel på den verifierande praktiken. 
 En annan situation som kan skapa oro inom sjukförsäkringen 
är den förändrade ekonomiska situationen som sjukskrivningen för 
med sig. Dels förändras den ersättning som medborgaren erhåller och 
dels blir medborgaren beroende av en aktör för att få ersättningen. I 
citatet nedan verifierar medborgaren att hens arbetsgivare har skickat 
in uppgifterna som de ansvarar för att meddela Försäkringskassan. I 
citatet uppges också att medborgaren tidigare har kontaktat myndig-
heten i samma ärende, vilket jag tolkar som att hon är något otålig då 
hon stått utan ersättning i drygt tre månader. 

Kunden ringer för att hon varit sjukskriven sedan i oktober och ännu inte 
fått sjukpenning från Försäkringskassan. Kundens arbetsgivare har fått 
förfrågan om inkomstuppgifter, som kommit in till Försäkringskassan för 
ett par dagar sedan. Kunden ringde till Kundcenter för tre dagar sedan med 
samma fråga, eftersom hon inte fått betalt ännu. Kundcenter-handläggaren 
upplyser kunden om vad arbetsgivaren angivit gällande årsinkomst och 
årsarbetstid. Kundcenter-handläggaren talar om att ett brev är på väg och 
att kunden kan komma med synpunkter på uppgifterna. Kunden meddelar 
att hennes anställning har upphört och vill veta hur hon ska göra med an-
mälan till Arbetsförmedlingen. Hon har fått sjukskrivningen förlängd. 
Kundcenter-handläggaren skriver in uppgifterna i kundens ärende. 

Medborgare ställer frågor kring hur handläggningen fortlöper; samtal 
237, 140110 

Jag har i detta avsnitt visat hur medborgare utför praktiken verifiera. 
Detta sker framför allt då medborgare känner oro över att göra fel i re-
lationen till de olika aktörerna. Min slutsats är att det delvis är denna 
oro som driver medborgare till att utföra praktikerna, vilket skapar ar-
bete för både den sjukskrivna medborgaren och övriga aktörer med 
koppling till sjukförsäkringen. Men praktiken utförs också för att kon-
trollera att andra aktörers arbete och kontroller att de utfört det som 
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kan förväntas av dem. Med det sagt övergår jag till att beskriva hur 
handläggaren utför den verifierande praktiken. 

5.1.2 Handläggare verifierar 
Praktiken verifiera sker som en del av myndighetsutövningen där 
handläggaren avgör om informationen i ärendet är korrekt och om 
olika aktiviteter har utförts. Underlaget för verifieringen samlas delvis 
in automatiskt via ansökningsförfarandet och andra kommunikativa 
kanaler som myndigheten har satt upp. Insamlingen av informationen 
styrs därför delvis av tekniska styrverktyg och verifieringen sker sedan 
när handläggaren hanterar ärendet. 
 I citatet nedan illustreras en verifiering där handläggaren först 
måste samla in informationen för att kunna kontrollera att den stäm-
mer. Detta gör handläggaren genom att skicka en förfrågan till Arbets-
förmedlingen och a-kassan för att kontrollera att medborgaren är av-
skriven från dessa verksamheter under sjukdomen. Verifieringen i ci-
tatet syftar alltså till att konstatera att medborgaren följer regelverket 
och under sjukdomsperioden endast uppbär sjukförsäkring. 

2013-04-09 Information från Arbetsförmedlingen/A-kassa [RUBRIK] 

Jag skickar en förfrågan till Arbetsförmedlingen/A-kassa, hel för perioden 
22 mars 2013 - 7 april 2013. Enligt svar är den försäkrade inte arbetssö-
kande för denna perioden. 

Anteckning om inhämtande av uppgifter från Arbetsförmedlingen; akt 
37, 130409 

Verifieringen som sker i citatet ovan styrs byråkratiskt genom regelverk 
som ska förhindra medborgare att vara mottagare av flera välfärdssy-
stem samtidigt. Därför måste också handläggaren kontrollera att med-
borgaren för närvarande inte är arbetssökande och uppbär a-kassa, vil-
ken hen gör genom verifieringen. 
 Jag inledde avsnittet om praktiken verifiera med att konstatera 
att handläggare har till uppgift att jämföra informationen från olika 
källor för att avgöra att uppgifterna är korrekta. Informationen funge-
rar sedan som underlag inför sjukförsäkringsbedömningen. I citatet 
nedan visas hur handläggaren först inte accepterat informationen i det 
läkarintyg som skickats in, vilket föranleder kompletteringen. Under 
samtalet med läkaren kan handläggaren stämma av informationen och 
varför läkarintyget innehöll ovanlig information. Därmed menar jag att 
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läkaren bidrar till att verifierar den information som handläggaren be-
höver för att fatta beslut i ärendet.  

2012-12-04 Telefonsamtal/Komplettering av läkarintyg [Rubrik] 

Jag har talat med läkaren som meddelar att den försäkrade har ont i kors-
ryggen med en nervpåverkan på höger ben. Det rör sig ej om en normal 
status. Vid undersökningen hade den försäkrade smärtor när han tryckte 
längst korsryggen. Han berättar också att hon på grund av sina besvär har 
svårt att stå länge och att lyfta. Hon inväntar en tid hos en ortoped, som 
behöver utreda henne närmare. En remissbekräftelse fick [läkaren] redan 
den 25 oktober från ortopeden. Den försäkrade har tidigare genomgått 
magnetröntgen, men som inte visar på något diskbråck. Hon har remitte-
rats mellan neurologen och ortopeden för att återigen vänta på tid hos or-
topeden. Sjukskrivningstiden är satt med hänsyn till utredningen och be-
handlingstiden av den försäkrade. Det rör sig inte om ett vanligt ryggskott, 
understryker [läkaren]. 

Komplettering från läkare via telefon; akt 57, 121204 

Liksom ovan menar jag att verifieringen som sker genom komplette-
ringen av läkarintyget styrs av Försäkringskassan fastslagna rutiner, då 
symtomen inte överensstämmer med myndighetens beslutsstöd. Den 
byråkratiska styrningen får därmed handläggaren att komplettera 
ärendet. 
 Men all styrning kännetecknas inte av att handläggaren ska be-
kräfta alla uppgifter i ärenden. I citatet nedan beskriver en handläggare 
hur hen genom en rimlighetsbedömning inte behöver verifiera med-
borgarens löneuppgifter. Detta för att bespara både handläggaren och 
arbetsgivaren tid. Om medborgaren har en fastställd sjukpenninggrun-
dande inkomst och hens lön inte har höjts med mer än 3,5 procent per 
år kan handläggaren anta att höjningen är rimlig och därmed fastställa 
lönen. 

Om det är så att person har […] samma yrke och gör anspråk på en höjning 
och anspråket är upp till 3,5 procent per år. Det kan ju vara att senaste fast-
ställda SGI är från 2012 säger vi, och så söker personen nu 2016 och uppger 
en höjning på ett antal tusen. Då tittar jag och gör en beräkning på vad 3,5 
procent höjning är per år och sätter det i relation till anspråket. Om då an-
språket är inom 3,5 procents rimlighet, då godtar jag det utan någon vidare 
utredning. Anspråket är då att betraktas som rimligt. […] då besvärar jag 
inte arbetsgivaren för jag har det mandatet och det är reglerat att vi kan 
göra det. Så då gör jag en uträkning. 

Handläggaren beskriver en rimlighetsbedömning av medborgarens lön; 
personlig handläggare 6 
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Styrningen av arbetet som illustreras i citatet ovan kan betecknar jag 
som både byråkratiskt och kundorienterade. Arbetet styrs byråkratisk 
eftersom handlingsutrymmet som handläggaren har är tydligt definie-
rat i Försäkringskassans regelverk och därmed utgör en ram för arbe-
tet. Dock är 3,5 procent i årlig löneuppräkning en väl tilltagen ram, vil-
ket gör att handläggare har stora möjligheter att hantera löneuppgif-
terna utan att kontakta arbetsgivaren, och det möjliggör en smidig 
handläggning som påminner om kundorientering. 
 Handläggare utför den verifierande praktiken för att säkerställa 
att informationen i handlingarna är korrekt. Verifieringen är därmed 
central för handläggning av ärenden. Handläggaren säkerställer också 
genom verifieringen att medborgaren inte uppbär ersättning från flera 
välfärdssystem samtidigt. Detta gör hen då delar av arbetet styrs byrå-
kratiskt medan andra delar av administrationen ger handläggaren ett 
större handlingsutrymme. Inom ramen för den byråkratiska styr-
ningen kan handläggare fatta beslut som kan antas vara rimliga. I nästa 
avsnitt beskriver jag hur andra aktörer utför praktiken verifiera. 

5.1.3 Andra aktörers verifierande  
Även andra aktörer med koppling till sjukförsäkringssystemet utför 
praktiken verifiera. Dels utför läkare, arbetsgivare, fackliga represen-
tanter samt medborgarens bekanta praktiken och dels utförs den av 
andra aktörer inom Försäkringskassans organisation. I citatet nedan 
återger en handläggare hur de i arbetslaget kommit överens om att 
hantera vissa komplicerade processer. Handläggaren beskriver att alla 
bedömningar dag 180 och 365 kontrolleras av kollegorna, vilket jag an-
ser vara en typ av verifiering. Då dessa bedömningar är centrala punk-
ter i handläggningen väljer handläggarna att säkerställa kvalitén ge-
nom att kollegorna verifierar bedömningen.  

Vi har kommit överens, som arbetssätt att vi inför 180 dagarsbedömningen 
ska lyfta ärendet avidentifierat med teamet. Vi ska göra det samma vid dag 
365 för det är, vad ska man säga, viktiga bedömningsgrunder. Därtill kan 
vi ta med oss ärenden, det kan vara dag 50 eller dag 500. Det vi behöver 
hjälp med för att komma vidare både rent försäkringsmässigt eller reg-
lerna. Det kan vara så att jag stöter på ett ärende där jag är osäker på regel-
verket, det kan jag ta med mig och få stöd av specialist. 

Handläggaren beskriver hanteringen av tveksamma bedömningar; per-
sonlig handläggare 4 
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Enligt min tolkning är verifieringen som handläggarna utför i citatet 
ovan ett arbetssätt som styrs byråkratiskt, för att garantera rättssäkra 
bedömningar. Genom att handläggaren måste lämna in alla ärenden 
för 180- och 365-dagarskontroll kan handläggargruppen skapa en sam-
syn i bedömningen och styra handläggningen vid kritiska punkter i 
ärendet. 
 Nästa exempel där andra aktörer verifierar olika uppgifter illu-
streras nedan i citatet där en arbetsgivare verifierar uppgifterna kring 
sjuklöneansvaret. Eftersom medborgaren har varit sjukskriven före 
och efter semestern men arbetat ett antal dagar i anslutning till denna 
semester menar jag att arbetsgivaren ringer till Försäkringskassan för 
att verifiera att hen uppfyller sitt arbetsgivaransvar på ett korrekt sätt. 

2013-09-03 Extern kontakt [Rubrik] 

Jag har idag blivit kontaktad av löneadministratör [För- och efternamn], 
[telefonnummer]. Eftersom arbetstagaren utfört arbete i direkt anslutning 
efter semestern är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön. Jag har kon-
trollerat med specialist samt vägledning där det framgår att en arbetsgivare 
ska betala sjuklön när ”arbetstagaren faktiskt har utfört arbete hos arbets-
givaren för att han eller hon ska anses helt ha återgått i arbete”. 

I detta fall har den försäkrade utfört arbete till 50% i direkt anslutning efter 
semestern varför arbetsgivaren ska betala sjuklön perioden 5-18 augusti, 
sjukpenning från 19 augusti 2013. 

Detta innebär att den försäkrade felaktigt har fått sjukpenning 5-18 au-
gusti. […] 

Arbetsgivare kontaktar handläggare angående sjuklöneansvaret; akt 40, 
130903 

I och med arbetsgivarens verifiering framkommer det att medborgaren 
har fått en felaktig utbetalning från sjukförsäkringen då hen skulle 
uppburit lön och sedan sjuklön. Effekterna av praktiken som arbetsgi-
varen utför är att ett återkravsärende startas där medborgaren kan bli 
tvungen att betala tillbaka sjukpenningen hen fått ta del av. 
 Även andra medborgare utför verifierande praktiker för att un-
derlätta för nära och kära. I citatet nedan ringer en sjuk medborgares 
mamma för att verifiera att informationen som myndigheten tidigare 
har gett är korrekt. Mamman har sökt information via Försäkringskas-
sans hemsida och den försäkrade medborgaren har mejlat myndig-
heten, men eftersom läkaren har gett annan information är mamman 
osäker och vill verifiera informationen. 



152 
 
 

Mamman säger att hon ringt för att höra om särskilt högriskskydd för dot-
tern. Hon säger att dottern har mailat förut och fått bra svar men mamman 
blev osäker på grund av vad läkaren sa. Hon har sökt information på hem-
sidan men ville dubbelkolla. […] 

Mamman ringer å dotterns vägnar för att kontrollera information; sam-
tal 144, 140116 

Citatet ovan är ytterligare ett exempel på hur oron över att göra fel får 
medborgare att utföra praktiker. Denna oro leder till att medborgaren 
och hennes mamma utför en mängd praktiker för att verifiera att hand-
lingarna de utför är korrekta. 
 Jag har i detta avsnitt beskrivit hur medborgare, handläggare 
samt övriga aktörer med koppling till sjukförsäkringen utför praktiken 
verifiera. Praktiken syftar till att säkerställa att information är korrekt 
och att aktiviteter har utförts. Jag har visat att medborgare utför prak-
tiken i syfte att dämpa sin oro samt för att påskynda handläggnings-
processen. Handläggare utför verifieringar som en del av sina hand-
läggningsrutiner, vilket delvis styrs av Försäkringskassan. Slutligen vi-
sade jag att andra aktörer med koppling till sjukförsäkringssystemet 
utför praktiken. Härnäst följer ett avsnitt om praktiken bedöma. 

5.2 Bedöma 
Den andra kontrollpraktiken är bedöma, som syftar till att utvärdera 
information eller situationer för att vidta åtgärder som för processen 
framåt. Detta sker exempelvis när handläggare fattar beslut i ärenden 
eller när medborgare upplever att det är dags att uträtta något då ären-
det står still. Praktiken relaterar till det övergripande temat kontroll-
praktiker genom att bedömningen avgör vilket steg som ska komma 
härnäst i ärendet. Detta är centralt då kontrollpraktikerna syftar till att 
säkerställa att aktiviteter utförs korrekt, att information stämmer och 
att felaktigt beteende stävjas. Genom bedömningen utvärderas inform-
ationens korrekthet eller om resultatet av en aktivitet är tillfredsstäl-
lande. En av de vanligaste bedömningarna som sker inom sjukförsäk-
ringen är handläggarens bedömning av medborgarens rätt till sjukpen-
ning. Genom en samlad bedömning av medborgarens sjukdomstill-
stånd, arbetsuppgifter och möjligheten att underlätta arbetet kan 
handläggaren bedöma om medborgaren har rätt till ersättning. Detta 
illustreras i citatet nedan där handläggaren bedömer ärendet utifrån 
inkomna handlingar. 
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Bedömning av rätt till sjukpenning [Rubrik] 

Jag bedömer med stöd av läkarintyg att [medborgaren] har en funktions- 
och aktivitetsnedsättning som medför en helt/partiellt nedsatt arbetsför-
måga i förhållande till de vanliga arbetsuppgifterna och alla förekommande 
arbeten på den reguljära arbetsmarknaden på grund av sina besvär. Det 
försäkringsmedicinska beslutsstödet är inte applicerbart men läkaren be-
dömer att förloppet väntas bli utdraget. 

 

Jag bedömer att [medborgaren] har rätt till hel sjukpenning från och ned 
21 mars, dock längst till och med 8 maj 2011, om inga nya omständigheter 
uppstår. 

Bedömning av rätten till sjukpenning; akt 75, 110418 

Bedömningen som illustreras ovan ger medborgaren tillgång till sjuk-
försäkringen. För att garantera att medborgaren inte utnyttjar sjukför-
säkringssystemet sätter handläggaren upp en tidsgräns för hur länge 
denna bedömning ska gälla. För att sjukpenningsperioden ska för-
längas måste medborgaren lämna in ytterligare läkarintyg som styrker 
hens sjukdom. 
 Kontrollpraktiken bedöma relaterar också till praktikerna veri-
fiera, kartlägga och tolka. Det finns en tät relation mellan praktikerna 
bedöma och verifiera då dessa praktiker delvis sker om vartannat. Ve-
rifieringen kräver att aktören bedömer att informationen som samlas 
in faktiskt överensstämmer med information från en annan källa och 
för att göra vissa bedömningar krävs inom sjukförsäkringen att un-
derlaget är tillförlitligt, vilket garanteras genom verifieringen. På 
samma sätt utgör resultatet av en kartläggning också ett underlag inför 
bedömningen. Då aktören gör kartläggningen måste hen också bedöma 
när tillräckligt med information har sammanställts för att kartlägg-
ningen ska vara heltäckande. Därmed menar jag att det också finns en 
relation mellan dessa praktiker. Även stödpraktiken tolka relaterar till 
praktiken bedöma. En tolkning utförs i syfte att klargöra förutsätt-
ningarna i situationer eller specifika delar av sjukförsäkringen me-
dan bedömningar görs för att utvärdera information eller situationer 
för att vidta åtgärder för processen framåt. Tolkningar utförs därför 
ofta inför olika situationer för att klargöra vad effekterna skulle bli av 
hanteringen, medan bedömningen sker efter att en viss händelse har 
inträffat. Med andra ord utför aktören en utvärdering då hen bedömer 
situationen. Med det konstaterat övergår jag nu till att beskriva hur ak-
törerna utför praktiken, med start i medborgarnas praktikutförande. 
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5.2.1 Medborgares bedömningar 
Medborgare utför praktiken bedöma för att vidta åtgärder för proces-
sen framåt genom att utvärdera information eller situationer. De kan 
därmed kontrollera processen och försöka påverka hur ärendet ska re-
aliseras. Medborgare utför bedömningar när de funderar på att för-
ändra sin livsstil eller om de måste justera sina semesterplaner på 
grund av Försäkringskassans regelverk. Förutom detta gör medborgare 
också bedömningar kopplade till sjukdomstillståndet. I citatet nedan 
gör medborgaren en bedömning av sin nuvarande arbetssituation där 
hon uttrycker att halvtidsarbetet i dagsläget fungerar bra, och att det 
bör fungera även framledes under förutsättning att arbetsuppgifterna 
fortsätter att vara anpassade. Bedömningen bygger på hur medborga-
rens upplever att graviditeten påverkar henne samt vetskapen om att 
hennes tillstånd kan förvärras vartefter graviditeten lider. 

2013-05-20 Telefonutredning  

Jag ringer till den försäkrade den 16 maj och lämnar information om att jag 
är hennes nya personliga handläggare […] Av samtalet framkommer även 
att beräknad förlossning är den 28 september och att det för närvarande 
går bra att arbeta halvtid med anpassade arbetsuppgifter. Bråcket påverkas 
av att hon står eller böjer sig, depressionen har inte blivit bättre, man har 
hittat ett kromosomfel på fostret. Den försäkrade berättar att hon arbetar 
som kallskänka/restaurangbiträde och att hennes ordinarie arbetsuppgif-
ter består av att göra smörgåsar på förmiddagarna, portionera ut mat vid 
lunchtid vilket är tungt arbete, stå som grillbiträde, städning, plockning, 
torka bord osv. Just nu arbetar hon på förmiddagarna med att göra smör-
gåsar då hon har möjlighet att sätta sig ner när hon behöver vila […] 

Kvinna beskriver sin sjukdom och sin arbetssituation; akt 83, 130520 

Genom att bedöma sin arbetssituation kan medborgaren avgöra hur 
ärendet ska utvecklas och var eventuella gränser i sjukskrivningen går. 
Detta för att inte förvärra graviditeten eller sin mentala hälsa. 
 Förutom att bedöma gränsen för hur mycket medborgare klarar 
av att arbeta. så gör de även bedömningar om huruvida de känner sig 
frisk nog att gå tillbaka till arbetet. I citatet nedan illustreras hur med-
borgaren under ärendets gång återhämtar sig och bedömer att han kan 
återgå i arbete. Vidare visar citatet att medborgaren är suverän i att be-
döma sitt hälsotillstånd, då läkaren ger honom rådet att långsamt 
trappa upp arbetet, vilket medborgaren delvis ignorerar. 

2013-04-29 Telefonutredning [Rubrik] 

[Medborgaren] har ringt och önskade kontakt. 
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Han har funderingar på hur det blir om han börjar arbeta lite. Jag informe-
rar om partiell sjukskrivning exempelvis 2 av 8 timmar av hans ordinarie 
arbetstid om 40 timmar per vecka. Hans ärende är över 90 dagar och jag 
informerar om blanketten andra arbetsuppgifter nu när han börjar fundera 
på att komma tillbaka. Hans läkare ville att han skulle vara hemma hela 
maj men han fick bestämma själv. Vi pratar om att han kan vara där hälsa 
på att känna in och sedan börja med till exempel 2 timmar. Och meddela 
Försäkringskassan om det inte skulle gå bra och får då fylla i fortsättnings-
försäkran. Informerar om rehabiliteringskedjan.  

[…] 

2013-05-13 Uppföljning [Rubrik] 

[Medborgaren] ringer och vill meddela att han från och med den 14 maj 
kommer att börja arbeta halvtid. Det blir 8-12, eller eftermiddagar efter be-
hov, men 4 timmar av ordinarie 8 timmar per dag. Han är fortfarande and-
fådd men tror sig klara halvtid, ska på läkarbesök och får eventuellt halv 
sjukskriven ett tag till. Är sjukskriven för inflammation i huvudpulsådern 
och har ätit hög dos cortison, 70 mg men trappar ner det nu. 

Utdrag ur journal om medborgarens rehabilitering; akt 46 

I citatet ovan bedömer alltså medborgaren, trots läkarens avrådan och 
att han känner effekterna av sjukdomen, att han kan trappa upp reha-
biliteringen samt återgå i arbete. 
 Det sista exemplet på när medborgare utför praktiken bedöma 
är hämtat från ett överklagande som medborgaren har ställt till För-
säkringskassan. I bilden nedan återfinns en kopia på det brev som 
medborgaren har skickat till Försäkringskassan för att överklaga myn-
dighetens beslut om att dra in medborgarens sjukpenning. Medborga-
ren gör alltså en bedömning om att det beslut som Försäkringskassan 
har fattat inte stämmer. I brevet framgår det att medborgaren anser att 
myndigheten endast delvis har fattat ett korrekt beslut men att hennes 
arbetsförmåga var mer nedsatt än vad Försäkringskassan ansåg. Där-
med bedömer hon att beslutet är felaktigt och överklagar. 
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Figur 5.3: Brev om överklagan av beslut; akt 69, 121220 

Jag har i detta avsnitt visat hur medborgare på olika sätt utför prakti-
ken bedöma. Medborgare utför denna praktik för att kunna besluta om 
vilka åtgärder som de ska ta i relation till övriga aktörer samt om vad 
som ska göras härnäst. Bedömningarna görs både med hjälp av andra 
aktörers råd och självständigt från aktörerna beroende på situationen 
som medborgaren befinner sig i. Jag menar därför att medborgarens 
bedömning ska ses som ett steg vidare i realiseringen av sjukförsäk-
ringsärendet, där hen beslutar om vilken väg som ska tas framåt i pro-
cessen. 
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5.2.2 Handläggares bedömningar 
Även handläggare använder praktiken bedöma i olika situationer och 
utifrån olika förutsättningar. Men handläggarens utförande styrs offra 
av Försäkringskassans olika styrverktyg. Detta för att garantera att be-
dömningarna är korrekta och baserade på ett tillförlitligt underlag. 
Inom handläggningen sker bedömningen dels som ett sätt att avgöra 
om medborgaren är berättigad till försäkringen och dels för att avgöra 
hur processen ska fortsätta framöver. Det senare fallet illustreras i ci-
tatet nedan där handläggaren vid ett kundcenter bedömer att medbor-
garen inte har något sjukpenningsanspråk än, då arbetsgivaren fortfa-
rande innehar sjuklöneansvaret. Medborgaren meddelas därför att hon 
kan avvakta med att ansöka om sjukpenning till dess att 14 dagar har 
gått. 

Kunden ringer med anledning av att hon just varit hos läkare och blivit 
sjukskriven. Hon får information om att arbetsgivaren betalar sjuklön de 
första 14 dagarna och sedan gör sjukanmälan till oss. Hon behöver därför 
inte kontakta oss i detta skede. 

Kvinna meddelar Försäkringskassan att hon blivit sjukskriven; samtal 5, 
140130 

Om felaktiga anspråk, likt det i citatet ovan, ställs till Försäkringskas-
san måste en handläggare utreda ärendet och sedan göra en formell 
bedömning. I citatet nedan illustreras ett ärende där medborgaren 
kontaktar Försäkringskassan under perioden då arbetsgivaren har 
sjuklöneansvar för medborgaren. Som framgår av citatet bedömer 
handläggaren att medborgaren inte är berättigad till sjukpenning då 
hen antar att medborgaren endast varit sjuk under sjuklöneperioden. 
Handläggaren bygger detta antagande på att medborgaren inte besva-
rade hens fråga om från vilken dag sjukpenningen skulle börja gälla.  

2013-12-05 Telefonsamtal [RUBRIK] 

Jag ringer upp men han går inte att nå på sitt arbete och ingen svarar på 
hans hemtelefonnummer. Jag skickar brev angående att han måste skriva 
vilken dag han söker sjukpenning från. Eller om han inte söker sjukpenning 
alls för mig ser det ut som han bara varit sjuk under sjuklöneperioden. Lä-
karintyget varar till dagen innan han kan ansöka om sjukpenning. 

13-12-20 Avslut [RUBRIK] 

Jag avslutar ärendet då den försäkrade, inte har besvarat brevet har han 
antagligen varit sjuk under sjuklöneperioden. 
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Handläggaren utreder omständigheterna kring medborgares ansökan; 
akt 1 

Även om handläggaren tidigt gör bedömningen att medborgaren inte 
har ett legitimt anspråk på sjukpenning måste hen utreda ärendet ge-
nom att försöka kontakta medborgaren. När cirka två veckor har gått 
och svarsperioden är över bedömer handläggaren ärendet genom att 
avsluta det utan någon utbetald sjukpenning. Citatet illustrerar den by-
råkratiska styrningen som används vid Försäkringskassan då handläg-
garen måste utreda omständigheterna kring ansökan för att kunna 
göra en rättssäker bedömning. Efter att svarstiden, som regleras i myn-
digheternas arbetsrutiner, har gått ut kan handläggaren avslå ansökan 
om sjukpenning.  
 Men arbetsrutiner och beslutsstöd är inte applicerbara i alla be-
dömningar, vilket gör att handläggarna måste förlita sig på råd från 
kollegor samt sin egen instinkt. Ibland är heller inte underlaget kom-
plett, som i citatet nedan, vilket gör det svårare för handläggaren att 
bedöma. Mot bakgrund av tidigare bedömningar och med kollegornas 
stöd finner dock handläggaren att sjukdomen påverkar arbetsför-
mågan på en sådant sätt att medborgaren bör tilldelas sjukpenning. 
Därmed bedömer handläggaren ärendet. 

2012-11-27 Gruppkonsultation med specialist och försäkringsmedicinsk 
rådgivare [RUBRIK] 

Jag har tagit upp ärendet avidentifierat i försäkringsmedicinsk gruppkon-
sultation med specialist, försäkringsmedicinsk rådgivare och kollegor. 

Åtgärder för att inhämta ytterligare uppgifter av läkaren har skett. Un-
derlag är inte komplett men gör ändå bedömningen mot bakgrund av an-
given diagnos och i ärendet tidigare angiven funktionsnedsättning samt på-
gående farmakologisk behandling och samtalsstöd styrker att arbetsför-
mågan är nedsatt till hälften i alla arbeten. 

Bedöma rätten till sjukpenning 

Sammantaget utifrån uppgifter i ärendet gör jag bedömningen att det är 
rimligt att den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt till hälften i förhål-
lande till alla normalt förekommande arbeten och att rätt till halv sjukpen-
ning finns från och med 1 november 2012 dock längst till och med 31 mars 
2013. 

Handläggares bedömning om rätten till sjukpenning; akt 55, 121127 

Att handläggaren bedömer ärendet trots att underlaget inte är kom-
plett visar att handläggarna vid Försäkringskassan åtnjuter ett visst 
handlingsutrymme utanför den standardiserade processen. Dock 
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måste handläggaren genomföra ett antal steg för att underbygga tro-
värdigheten i bedömningen när dessa avsteg görs. Dels relaterar hen 
bedömningen till tidigare underlag och dels rådfrågar hen sina kolle-
gor. Detta visar att Försäkringskassan har ett tydligt system som styr 
det handlingsutrymme som handläggare måste ha för att kunna han-
tera ärenden som är svårbedömda och ligger utanför ett standard-
ärende. 
 Jag har beskrivit hur handläggare utför praktiken bedöma av 
medborgares ärende och i andra delar inom sjukförsäkringen. Initialt 
utför handläggare praktiken för att säkerställa att medborgaren upp-
fyller försäkringens kriterier. Jag har också i detta avsnitt visat att 
handläggare kan göra samlade bedömningar kring helheten i ärendet 
genom att låta ärendet passera vissa kollegiala instanser. Detta anser 
jag vara ett exempel på en byråkratisk rutin som också ger handlägga-
ren flexibilitet att anpassa handläggningen efter medborgarens behov. 
Med det sagt skulle jag vilja avsluta detta avsnitt och övergår till att 
diskutera andra aktörers bedömningar. 

5.2.3 Andra aktörer bedömer 
Även andra aktörer med koppling till sjukförsäkringssystemet utför 
praktiken bedöma. Läkare bedömer sjukdomssymtom och vänner eller 
bekanta bedömer om de kan vara till hjälp för medborgaren. I det första 
exemplet på att andra aktörer utför denna praktik illustreras när med-
borgarens chef delger Försäkringskassan sin bedömning om huruvida 
hen kan underlätta arbetet för medborgaren. I citatet meddelar arbets-
givaren att medborgaren redan har tilldelats de enklaste arbetsuppgif-
terna på företaget och att de just nu inte har möjlighet till ytterligare 
anpassningar. 

2013-01-09 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer till [För- och efternamn], chef till [medborgaren]. [Chefen] be-
rättar att de redan har anpassat hans arbetsuppgifter tillfälligt. [Medbor-
garen] är nu inne på kontoret halvtid av sin heltidstjänst. Eventuellt kom-
mer det att finnas ytterligare arbetsuppgifter inne på kontoret, då kommer 
[medborgaren] eller [chefen] att höra av sig till mig. [Chefen] poängterar 
att detta är en tillfällig lösning då det inte finns utrymme för ytterligare en 
anställning av tjänstemän. Annan omplacering eller anpassning är inte 
möjlig. 

Arbetsgivaren meddelar Försäkringskassan om företagets anpassnings-
möjligheter; akt 79, 130109 
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Även om arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för medborgarens 
rehabilitering finns det få sätt att utkräva detta ansvar. Försäkringskas-
san kan enbart, som i citatet ovan, motta informationen och fatta sitt 
beslut om sjukpenning utifrån underlaget. Myndigheten har dock inga 
sanktionsmedel att tvinga arbetsgivare (eller andra aktörer) att hjälpa 
medborgaren eller på annat sätt stödja processen. Detta är ett exempel 
på medborgarens svaga situation i förhållande till övriga aktörer. 
  

 
Figur 5.4: Läkarutlåtande som beskriver medborgarens allmänna hälsotillstånd; 

akt 33, 120326 

Nästa exempel är hämtat från en läkares bedömning av medborgarens 
sjukdom. Bilden nedan visar ett läkarutlåtande som beskriver medbor-
garens sjukdomstillstånd i detalj. Dessa utlåtanden används framför 
allt för att avgöra om medborgare bör överföras från sjukpenning till 
sjukersättning, vilket är en permanent ersättningsform. Detta föreslås 
också av läkaren, som menar att medborgaren har en stadigvarande 
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nedsatt arbetsförmåga på 100 procent, vilket innebär att han troligtvis 
inte kommer att kunna arbeta igen. Bilden illustrerar den bedömning 
som läkaren har gjort för att komma fram till resultaten i detta utlå-
tande. 
 

 
Figur 5.5: Arbetsförmedlingens bedömning om medborgarens hälsa; akt 78, 

121010 

Det sista exemplet på andra aktörers utförande av praktiken bedöma 
är hämtat från Arbetsförmedlingen, som också utför bedömningar om 
medborgares hälsotillstånd och möjlighet att få ett arbete. I bilden ne-
dan visas ett utlåtande som en handläggare vid Arbetsförmedlingen har 
tagit fram, där myndigheten utrett medborgarens förmåga att stå till 
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arbetsmarknadens förfogande. Resultatet av utredningen utgör sedan 
bedömningsunderlaget för handläggaren vid Arbetsförmedlingen om 
hur medborgarens situation ska hanteras. Handläggaren bedömer att 
medborgaren står långt ifrån arbetsmarknaden samt att rehabilite-
ringen måste vara varsam för att inte riskera eventuella återfall. Hand-
läggaren gör vidare bedömningen att ett första steg är att medborgaren 
skapar en stabil vardag och att aktörerna därefter kan diskutera fram-
tida planer.  

Bilden visar hur handläggaren vid Arbetsförmedlingen gör ett 
antal bedömningar om medborgaren, hennes situation samt hur en 
eventuell rehabiliteringsplan skulle kunna se ut. Bedömningen som 
handläggaren gör används också som underlag i Försäkringskassans 
arbete, vilket bland annat framgår i planeringar som görs senare. 
 Inom ramen för sjukförsäkringssystemet är bedömningar cen-
trala för att försäkringen ska kunna realiseras. Jag har i detta avsnitt 
visat hur aktörer som läkare, arbetsgivare och handläggare vid Arbets-
förmedlingen utför praktiken. Förutom dessa aktörer har jag också vi-
sat att medborgare och handläggare vid Försäkringskassan utför prak-
tiken som en del av realiseringen av sjukförsäkringen. Bedömningarna 
sker dock utifrån aktörernas perspektiv. Medborgare utför praktiken 
främst genom att bedöma sin egen livssituation i relation till arbetet 
medan aktörer som handläggare och läkare framför allt bedömer med-
borgares hälsa i förhållande till olika parametrar. Denna praktik är 
också en förutsättning för att övriga kontrollpraktiker (och delvis stöd-
praktiker) ska kunna förekomma, då det krävs olika typer av bedöm-
ningar för att gå vidare med olika åtgärder. Praktiken utförs alltså för 
att aktören som utför den ska kunna avgöra hur hen ska gå vidare i en 
specifik situation.  

5.3 Markera 
Den tredje kontrollpraktiken är markera, som syftar till att tydliggöra 
för en aktör att hen kontrolleras och att ett beteende måste förändras 
för att inte ytterligare kontrollåtgärder ska vidtas. Denna praktik rela-
terar till temat kontrollpraktiker eftersom den försöker korrigera bete-
enden som kan skapa problem. Medborgare utför markeringar för att 
få aktörer inom ramen för sjukförsäkringssystemet att utföra utlovade 
eller förväntade aktiviteter. Handläggare använder å sin sida marke-
ringar för att tillrättavisa aktörer och få dem att ta ansvar för det 
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beteende som förväntas. I citatet nedan illustreras praktiken markera 
som en medborgare utför genom att ringa till Försäkringskassan, då 
handläggningen har dragit ut på tiden. Medborgaren har vid ett flertal 
tillfällen kontaktat Försäkringskassan för att påskynda hanteringen, 
men den här gången övertalar hon handläggaren att anteckna i journa-
len att hon önskar ersättning omgående, detta då hon är i stort behov 
av pengarna. 

Vill ha status på sitt ärende. Ansökan kom in 19 december men ärendet är 
inte klart än. Får information om generell handläggningstid. Kundcenter-
handläggaren lägger in en notering i ärendet att hon har ringt och önskar 
få sin ersättning snarast. Hon är i stort behov av ersättningen. Hon berättar 
att hon är deltidssjukskriven och Kundcenter-handläggaren tar upp in-
formation om hur hon har fördelat arbetstiden. Det visade sig att hon 
kanske jobbat för mycket och kommer att bli uppringd av en handläggare. 

Hon säger att hon ringt för att få status i sitt ärende och att hon ringt om 
det innan jul men att vi då sagt att vi nyss fått in ärendet och inte kan svara 
på frågan. […] 

Medborgare markerar mot en lång handläggningstid; samtal 187, 140115 

Citatet illustrerar praktiken markera genom att medborgaren återkom-
mande kontaktar Försäkringskassan med förfrågningar om ersättning. 
Med varje samtal växer frustrationen och medborgaren blir allt tydli-
gare i kommunikation, vilket jag betecknar som en markering. 
 Praktiken markera relaterar framför allt till praktikerna verifi-
era och informera. Dessa praktiker överlappar genom att markeringen 
sker då en person är övertygad om att en felaktig handling är på väg att 
ske eller att processen drar ut på tiden, vilket innebär att praktiken 
markera oftast sker som en reaktion på verifieringen. Eftersom aktören 
ofta först vill säkerställa att allt står rätt till. Praktiken markera relate-
rar även till stödpraktiken informera. Jag menar att markera är en spe-
cifik form av att informera, eftersom aktören genom praktiken delar 
med sig av information om att ett felaktigt beteende pågår. Praktiken 
informera har dock ett bredare syfte att sprida information, medan 
markering ska förstås som ett hot för att korrigera beteendet. Härnäst 
beskriver jag hur och varför medborgare utför praktiken markera. 

5.3.1 Medborgare markerar 
Liksom tidigare börjar jag beskrivningen av praktiken då medborgare 
utför den. Medborgare markerar för att visa sin frustration över att 
handläggningen dragit ut på tiden eller för att ärendet inte hanteras på 



164 
 
 

ett korrekt sätt. Dessa markeringar sker gentemot handläggare, läkare, 
arbetsgivare och andra aktörer som inte utför de aktiviteter som krävs 
för att realisera försäkringen. När hanteringen av ärendet dragit ut på 
tiden skapas en frustration som ger medborgaren motiv till att utföra 
praktiken.  
 I citatet nedan visas hur en medborgare som har varit sjuk en 
längre period har en utsatt ekonomisk situationen och därför önskar 
att Försäkringskassan hanterar ärendet skyndsamt. Jag anser att de 
ständiga samtalen som illustreras i citatet, där medborgaren förklarar 
sina problem, bör tolkas som en markering där medborgaren tydliggör 
förväntningarna på handläggaren. 

2012-12-10 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[Medborgaren] meddelar att han är mycket angelägen att hans ärende 
handläggs så snart som möjligt, då han är i behov av ersättning. Han säger 
att han inte fått någon lön sedan i oktober. Han uppger att han har varit så 
dålig att han inte haft möjlighet att göra ansökan tidigare. Jag informerar 
om vårt serviceåtagande. 

Han uppger att han blivit uppsagd från sitt arbete, med sista anställnings-
dag den 30 november. Han vill att handläggare kontaktar honom så snart 
som möjligt om det är frågor till honom i ärendet. Telefonnummer [0001-
234 567]. 

/KC 

[…] 

2012-12-18 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[Medborgaren] ringer in och önskar snabb handläggning. Jag informerar 
om handläggningstiden. /KC 

Medborgaren kontaktar Försäkringskassan vid ett flertal tillfällen; akt 5 

Eftersom medborgaren också har blivit arbetslös är beslutet i ärendet 
extra angeläget, då han vill känna trygghet i sin nya livssituation och 
ett negativt beslut skulle innebära ytterligare en period utan ersättning 
då han skulle vara tvungen att ansöka om a-kassa i stället. 
 Frustrationen som medborgare känner och som leder till mar-
keringen behöver inte ha ett finansiellt ursprung. Medborgare kan 
också uppleva Försäkringskassans hantering och regelverk kring för-
säkringen som gammalmodig. I citatet nedan är det just den utdragna 
handläggningsprocessen som medborgaren reagerar mot och som är 
anledningen till att hon utför markeringen. Markeringen består i 
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medborgarens upprepade försök att få ett beslut i ärendet, och i citatet 
nedan beklagar hon sig över den krångliga och långdragna processen. 

Kunden ringer angående att hon ansökt om hjälp med arbetsresor under 
sjukskrivningen och har tidigare varit i kontakt med Försäkringskassan an-
gående detta men fortfarande inte fått något beslut. Hon uppger att hon 
behövt komplettera ansökan då hon missat att ange anspråk i sin ansökan. 
Ansökan och läkarintyg inkom 30 december. Kompletterad ansökan inkom 
7 januari och därför har inte beslut kunnat ges tidigare. Handläggare vid 
tidig bedömning har enligt journalanteckning försökt nå kunden vid två 
tillfällen men kunden uppger att hon inte fått missade samtal i mobilen. 
Kunden säger att hon har lagt ut över 10 000 kr för resor nu från 23 de-
cember och säger att hennes tålamod nu tagit slut. Kundcenter-handlägga-
ren skriver återigen en journalanteckning att kunden behöver bli kontaktad 
för beslut.  

Kunden uppger att hon ringt till kundcenter fyra gånger om samma sak 
men fortfarande inte fått ett beslut och inte fått kontakt med en handläg-
gare som kan ta beslut. Hon är frustrerad över att det är så omständligt och 
krångligt samt långa telefonköer. […] 

Medborgare ringer till Försäkringskassan för att påskynda hanteringen; 
samtal 181, 140109 

Genom att ständigt påminna Försäkringskassan om att hon kontrolle-
rar handläggningstiden hoppas medborgaren att hon kan styra hand-
läggarnas beteende. Att få till stånd ett beslut blir än mer angeläget då 
medborgaren gjort stora utlägg för resor till arbetet.  
 Det sista exemplet på medborgarnas utförande av praktiken 
markera gäller en medborgare som lider av psykiska åkommor och där-
med tycker att det är ansträngande med möten där flera personer del-
tar. Enligt citatet nedan upplever medborgaren att antalet aktörer som 
ska hjälpa honom är överväldigande och han markerar därför till hand-
läggaren vid Arbetsförmedlingen att han inte orkar träffa alla personer. 
Markeringen leder till att handläggarna från Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadsenheten deltar vid planeringsmötet för att minska på-
frestningen på medborgaren.  

2012-06-08 Samtal [Rubrik] 

Samtal med [För- och efternamn] på Arbetsförmedlingen i [Stad] den 4 
juni. Enligt [Namn] har den försäkrade uppgett att han tycker att det är 
mycket jobbigt att ha möte med så många personer. Jag föreslår att [namn] 
kan träffa [handläggaren vid arbetsmarknadsenheten] och den försäkrade 
själva och göra en planering. Jag kan efter det skicka en ansökan om rehab-
penning. 

Samtal från Arbetsförmedlingen om kommunikationen med medborga-
ren; akt 35, 120608 
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Markeringen leder alltså till att Försäkringskassans handläggare inte 
deltar vid avstämningsmötet som medborgaren ska ha, vilket innebär 
att hen måste överlämna ansvaret för den kartläggning som ska göras 
till en annan aktör. Detta visar också hur en praktik som markera kan 
påverka aktörernas beteende, speciellt då praktiken kopplas till med-
borgarens hälsotillstånd och tillfrisknande. 
 Jag har i detta avsnitt beskrivit hur medborgare utför kontroll-
praktiken markera. Detta sker i syfte att påverka andra aktörer att för-
ändra hanteringen av ärendet, antingen genom att påskynda handlägg-
ningen eller göra avsteg från olika delar i processen. Anledningen till 
att medborgare utför markeringar är dels på den utsatta ekonomiska 
situationen, dels att handläggningen kan vara utdragen. Medborgares 
utförande av kontrollpraktiken markera kan leda till att processen 
bryts upp, speciellt om markeringen beror på hens sjukdomstillstånd. 
Detta eftersom de kontrollerande praktikerna också styr aktörers bete-
ende om de utförs korrekt. 

5.3.2 Handläggare markerar 
Även handläggare utför praktiken markera för att uppmärksamma ak-
törer på att de är kontrollerade samt för att försöka stävja felaktiga be-
teenden. Markeringar sker mot medborgare som håller på att bryta mot 
olika regler, de sker mot läkare som tar lång tid på sig i sin hantering 
av ärendet och de sker mot arbetsgivare som inte lever upp till de krav 
som lagen ställer. Med en markering kan handläggaren få övriga aktö-
rer att anpassa sig till reglerna som gäller, oavsett om dessa är lagar, 
interna rutiner eller allmänna normer. Praktiken markera är alltså ett 
verktyg för att få aktörer att anpassa beteendet och utgör därmed ett 
styrmedel i handläggningen av försäkringen.  
 Det första exemplet på handläggarens markering illustreras ge-
nom bilden av ett brev nedan vars syfte är att läkaren ska inkomma 
med en snabb komplettering. Bilden visar det brev som handläggaren 
skickar till läkaren med uppgifterna om kompletteringen. Markeringen 
består av att handläggaren i brevet beskriver att medborgaren kommer 
att stå utan ersättning om läkaren inte inkommer med de efterfrågade 
uppgifterna. För att ytterligare förstärka de styrande effekterna av bre-
vet framgår det att en kopia också har skickats till medborgaren. 
 



167 
 
 

 
Figur 5.6: Kompletteringsbrev som skickats till läkaren; akt 69, 121121 



168 
 
 

Denna typ av markering styrs också av en teknisk-byråkratisk styrning 
då stora delar av informationen har standardiserade formuleringar. 
Handläggaren har via Försäkringskassan tillgång till ett stort antal 
mallar och exempeltexter som hen förväntas använda för en effektiv 
och likvärdig handläggning. Jag menar därför att Försäkringskassan 
styr handläggare till att utföra dessa markeringar för att ärendet ska 
kunna utredas skyndsamt. 
 Nästa exempel på hur handläggaren utför praktiken markera il-
lustreras genom citatet nedan där handläggaren under en intervju åter-
ger en historia från ett avstämningsmöte. I citatet går det att utläsa att 
läkaren under mötet förändrar bedömningen av medborgarens sjuk-
domstillstånd, då hen upplever att ärendet är på väg att falla mellan 
stolarna eftersom varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen 
vill ta ansvar för medborgaren. Dock kan handläggaren inte acceptera 
att läkaren förändrar sin bedömning utan att förklara vad hen bygger 
den nya bedömningen på. Detta menar jag utgör en markering från 
handläggarens sida. 

Hon [handläggaren från Arbetsförmedlingen] drog igång en filosofisk dis-
kussion och menade att det egentligen inte finns några enklare arbeten. 
Och det gjorde att läkaren vände så här, för läkaren insåg att personen 
eventuellt varken skulle få sjukpenning eller hjälp från arbetsförmedlingen. 
Så säger hon; ”Jag tror inte han klarar något jobb”. Så när jag bad läkaren 
att motivera så kunde hon ju inte göra det, för ända fram tills dess hade vi 
ju haft två konkreta aktivitetsbegränsningar som är arbetsförmågenedsät-
tande i bedömningsgrunden till ordinarie arbetet. Men de räcker inte om 
man ska se till hela arbetsmarknaden. Men när läkaren insåg vad som var 
på gång så ändrade hon sig. Det kan jag ju tyvärr inte godta, en sådan ko-
vändning. 

Citat från personlig handläggare om avstämningsmöte; personlig hand-
läggare 6 

Handläggaren följer i citatet ovan sina arbetsrutiner när hen ber läka-
ren att verifiera sina påståenden om den förändrade bedömningen. 
Detta visar dock på dynamiken i administrationen där aktörernas olika 
uppdrag och erfarenheter kommer påverka utfallet av ärendet. Om 
medborgaren inte uppbär en bristande arbetsförmåga i förhållande till 
arbetsmarknaden kommer han nekas sjukpenning och ärendet flyttas 
över till Arbetsförmedlingen. Citatet indikerar dock att arbetsför-
medlaren kanske inte vill se en sådan förflyttning vilket var starten för 
denna diskussion där handläggaren fick utföra praktiken markera. 
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 Jag har i detta avsnitt visat hur handläggare markerar mot olika 
beteenden som de finner oacceptabla. Det kan då röra sig om brister i 
de uppgifter som inkommer till myndigheten eller beteenden som sker 
i interaktion med myndigheten vid fysiska möten. Markeringar tar 
olika form beroende på situation, men det som karaktäriserar utföran-
det av praktiken är att handläggaren på olika sätt meddelar konsekven-
serna av ett visst agerande, i syfte att förändra beteendet. Jag har också 
visat hur handläggare styrs till att utföra praktiken genom vad som kan 
betecknas som byråkratisk styrning. Denna styrning sker dels genom 
att handläggarna tycks följa rutiner som skapar beteenden där marke-
ringen utförs och dels tekniskt styrs av myndighetens mallar samt stan-
dardiserade formuleringar. Jag övergår nu till att beskriva hur andra 
aktörer utför praktiken markera. 

5.3.3 Andra aktörer markerar 
I detta avsnitt beskriver jag hur andra aktörer utför den markerande 
praktiken. Vissa av aktörerna, så som handläggare vid Arbetsför-
medlingen eller i en kommun, utför praktiken på ett liknande sätt som 
handläggare medan andra aktörer påminner mer om medborgare. Mel-
lan myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sker 
det också olika typer av samverkan både på en övergripande nivå och 
inom ärenden. Detta illustreras i citatet nedan som återger hur hand-
läggarna vid myndigheterna kommunicerar efter ett samtal som ar-
betsförmedlaren haft med medborgaren. I citatet framgår det att hand-
läggaren utför en markering då medborgaren inte vill förlika sig med 
kraven som Arbetsförmedlingen ställer på att han ska arbetsträna.   

2011-07-08 Information [Rubrik] 

[Handläggare Arbetsförmedlingen] informerar om att [medborgaren] nu 
ringt. Han har inte sett kallelsen till dagens möte eller de andra breven som 
Arbetsförmedlingen har skickat. [Handläggaren] informerar [medborga-
ren] om att han kan få börja en arbetsträning på [Företaget] från och med 
nästa vecka. [Medborgaren] säger att han ska åka bort och hälsa på sin bror 
och är inte intresserad av att börja någon arbetsträning. [Handläggaren] 
Arbetsförmedlingen informerar [medborgaren] om att han måste disku-
tera med oss om ledighet. [Medborgaren] säger att han inte är intresserad 
av att ha fortsatt kontakt med oss och lägger på luren. 

Anteckning om konversation mellan Arbetsförmedlingen och medborga-
ren; akt 84, 110708 
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Markeringen består här av handläggarens beskrivning av konsekven-
serna som bli följden om medborgaren inte deltar i arbetsträningen. 
Denna tolkning bygger också på samtalet där arbetsförmedlaren infor-
merar handläggaren vid Försäkringskassan om medborgarens bete-
ende och ber hen sätta in åtgärder för att styra medborgarens beteende 
(handläggaren drar tillfälligt in ersättningen från Försäkringskassan). 
 Nästa exempel gäller en läkare som markerar mot Försäkrings-
kassan och deras hantering av ett ärende som rör en psykiskt sjuk med-
borgare. Citatet nedan är hämtat från en komplettering av ett läkarin-
tyg där läkaren genom en kommentar markerar mot myndighetens be-
dömningsrutin och beslutsstöd. Läkaren menar att Försäkringskassan 
tolkar oförmågan att arbeta och de depressiva begränsningarna för 
snävt för att medborgaren på ett hållbart sätt ska kunna rehabiliteras 
tillbaka i arbete. Läkaren reagerar också på att Försäkringskassan inte 
beaktar att medborgaren har blivit uppsagd, vilket påverkar hans de-
pression, utan bedömer att hen står till arbetsmarknadens förfogande. 

Svar från vården skriven 2013-01-18T12:11:06 [Rubrik] 

Hej! Som tillägg till hans depressiva besvär har han blivit friställd från ar-
betet, vilket givetvis medför ytterligare stress och tyvärr sämre prognos / 
längre läkningstid. Har förekommit dödshot på arbetsplatsen, vilket får lik-
nande effekt. (Sen vill jag generellt påpeka att ett fyrkantigt beslutsstöd 
fungerar oerhört dåligt på individnivå! Speciellt när det gäller psykiskt illa-
befinnande. Det vet alla som arbetat i denna bransch…) MVH 

Läkare markerar mot Försäkringskassans bedömningar i ärendet; akt 
42, 130118 

Jag har i detta avsnitt konstaterat att aktörer som läkare och arbetsför-
medlare utför praktiken markera. Detta sker i syfte att tydliggöra för en 
aktör att hen kontrolleras och att ett beteende måste förändras för att 
inte ytterligare kontrollåtgärder ska vidtas. Jag menar att även andra 
aktörer, som medborgarens vänner och bekanta, arbetsgivare samt 
personer vid andra offentliga organisationer, utför praktiken för att 
försöka påverka människors beteende. Förutom dessa andra aktörer 
utför medborgare praktiken för att bland annat markera mot utdragna 
handläggningstider. Även handläggare markerar mot felaktiga beteen-
den, vilket styrs genom olika styrverktyg vid Försäkringskassan. Med 
detta avslutar jag beskrivningen av praktiken markera för att övergå till 
kontrollpraktiken begränsa. 
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5.4 Begränsa 
Den sista kontrollpraktiken som jag har identifierat heter begränsa. 
Olika aktörer utför denna praktik, som syftar till att hindra aktörer från 
att utföra handlingar eller att utnyttja situationen till sin egen fördel. 
Begränsningar relaterar därmed till kontrollpraktikerna genom att 
stävja och i vissa fall hindra felaktigt beteende. Praktiken är därför ofta 
ett resultat av en annan aktörs tidigare utförda praktiker. Medborgare 
utför dessa begränsningar när ärendet dragit ut på tiden alternativt då 
de inte vill dela med sig av information som de har tillgång till. Detta 
för att de vill få tillgång till sjukförsäkringen. Handläggares begräns-
ningar sker likt övriga praktiker som en del av myndighetsutövningen 
men också för att effektivisera arbetet för att de ska kunna leva upp till 
interna och externa förväntningarna på arbetet. En sådan begränsning 
illustreras i citatet nedan där handläggaren begränsar perioden som 
Försäkringskassan betalar ut sjukförsäkring till medborgare. Detta för 
att myndigheten kontinuerligt ska pröva medborgarens sjukdom och 
arbetsförmåga.  

Jag bedömer att den försäkrade har rätt till hel sjukpenning från och med 
26 februari, dock längst till och med 1 mars, och rätten till halv sjukpenning 
från och med 2 mars, dock längst till och med 31 maj, om inga nya omstän-
digheter uppstår. 

Handläggare begränsar tiden och omfattningen av medborgarens sjuk-
penning; akt 79, 130301 

Förutom att illustrera hur handläggaren begränsar perioden som med-
borgaren har tillgång till försäkringen visar citatet också hur omfatt-
ningen på försäkringen begränsas. En sådan begränsning bygger på lä-
karens rekommendationer och de planer som de olika aktörerna har 
för medborgarens återgång till arbetet. När försäkringens omfattning 
begränsas till 50 procent förväntas medborgaren arbeta eller söka jobb 
de resterade 50 procenten av arbetstiden. Begränsningen kan i detta 
fall betecknas som en byråkratisk styrning av medborgarens beteende. 
 Den begränsande praktiken relaterar också till praktikerna 
markera, verifiera och bedöma. Det finns flera kopplingar mellan kon-
trollpraktikerna begränsa och markera. Begränsningar ingår ofta som 
ett hot i markeringar som aktörer utför. Detta innebär också att en mar-
kering ofta föregår en begränsning och att markeringar blir verknings-
lösa när väl begränsningen är gjord. Men begränsningar behöver inte 
ha föregåtts av en markering. Vid allvarliga överträdelser kan aktören 
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utföra en begränsning direkt. Praktiken begränsa relaterar även till ve-
rifieringar genom att aktören ofta vill säkerställa att informationen är 
korrekt eller att handlingen har utförts innan hen utför begränsningen. 
Följden av att information som ska verifieras inte inkommer eller akti-
viteter inte har utförts som planerat är också att en begränsning kan 
komma att utföras. När det kommer till praktiken bedöma, som syftar 
till att utvärdera information eller situationer för att kunna vidta åtgär-
der för processen framåt, kan begränsningen bli ett naturligt nästa steg 
i ärendet. Begränsningar sker alltså som följd av en bedömning. I vissa 
fall, som i citatet ovan, kommer också begränsningen som utförs att 
naturligt leda fram till en ny bedömning, framför allt om begräns-
ningen syftar till att kontinuerligt kontrollera aktören. Med detta sagt 
övergår jag nu till att beskriva hur medborgare utför kontrollpraktiken 
begränsa.  

5.4.1 Medborgare som sätter begränsningar 
Medborgare utför praktiken begränsa för att hindra aktörer från att ut-
föra vissa handlingar som hotar realiseringen av sjukförsäkringen. Dels 
utförs praktiken då medborgaren närmar sig gränsen av sin förmåga, 
vilket gör att hen vill sätta upp en gräns för ytterligare ansträngning, 
dels utförs praktiken om ärendet har dragit ut på tiden eller medbor-
garen vill begränsa informationen till handläggaren. I en intervju med 
en personlig handläggare (personlig handläggare 2) exemplifieras 
denna begränsning då handläggaren beskriver att ”[j]a, det vet man ju 
inte. En del är ju väldigt noga och ringer in och frågar […] Men sedan 
får vi reda på efteråt till exempel att de har varit utomlands utan med-
givande då har de inte rätt till sjukpenning”. Medborgaren i citatet be-
gränsar alltså handläggarens tillgång på information när det kommer 
till resor utomlands, vilket kräver myndighetens godkännande. Genom 
begränsningen behöver medborgaren inte följa styrningen av hens be-
teende som Försäkringskassan har satt upp. Dock, om det framkom-
mer att medborgaren har begränsat myndighetens information kan 
hen komma att bli återbetalningsskyldig. 
 I nästa exempel begränsar medborgaren möjligheterna till att 
utföra en SASSAM-utredning genom att specificera hur hon orkar röra 
sig mellan städer. Enligt citatet nedan kommer medborgaren troligtvis 
bara att kunna delta vid om mötet förläggs till Stad 1, då hon har svårt 
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att ta sig till Stad 2. Jag menar att detta utgör en begränsning där aktö-
rernas interaktion styrs till en specifik plats. 

2012-05-11 Komplettering / Planering [RUBRIK] 

Jag har idag ringt den försäkrade för att bland annat utreda arbetstidsför-
läggning. […] Jag informerar den försäkrade om att det är aktuellt med ett 
avstämningsmöte innan dag 180. Informerar att dag 180 är 9 september 
2012 och att hennes arbetsförmåga då kommer att bedömas även i förhål-
lande till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vi kommer överens om 
att vi ska träffas på ett möte innan avstämningsmötet för att kunna foku-
sera på rätt saker på avstämningsmötet. Den försäkrade önskar att mötet 
äger rum i [Stad 1] på grund av hennes besvär, en dålig dag kan hon ha 
svårt att ta sig till [Stad 2] en bra dag klarar hon att ta sig till [Stad 2] men 
inget mer. Jag kommer kalla den försäkrade till ett SASSAM i [Stad 1]. 

Medborgare berättar om förutsättningarna för att delta vid SASSAM-
möte; akt 95, 120511 

Likt medborgarnas markering blir begränsningen mer effektfull om 
den kan kopplas till medborgarens sjukdomstillstånd. Eftersom För-
säkringskassan har till uppdrag att koordinera rehabiliteringen för att 
medborgare ska kunna återgå i arbete vore det fel av myndighetens an-
ställda att inte lyssna på markeringar eller begränsningar med kopp-
ling till sjukdomen. Detta eftersom risken för förvärrade symtom då 
ökar.   
 I citatet nedan återges ett telefonsamtal mellan medborgaren 
och handläggaren där medborgaren har tröttnat på att Försäkringskas-
san inte utför det arbete som han förutsätter att de ska göra och därmed 
utför arbetet själv. Medborgaren kommer därmed själv att begära att 
läkaren utför en utredning som kan ligga till grund för sjukersättnings-
ansökan. Begränsningen i citatet består här i att medborgaren har 
tappat tålamodet med Försäkringskassans hantering i ärendet och 
istället tar saken i egna händer. I stället för att uppmana myndigheten 
till att göra rätt, väljer han alltså att själv begära den läkarutredning 
som krävs för att kunna ansöka om sjukersättning. 

2011-08-29 Telefonutredning [RUBRIK] 

Samtal med den försäkrade som uppger att han 10 augusti remitterats till 
dagrehab på reumatologen i [Stad]. Vet inte när han kommer att få tid för 
besök. 

Uppger att det blev något missförstånd när han ansökte om sjukersättning, 
läkaren väntade på en begäran om läkarutlåtande för Försäkringskassan 
och hans ansökan avvisades eftersom det inte kom in något utlåtande. Han 
kommer nu själv att begära ut ett utlåtande från dr [För- och efternamn]. 
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Mår inte speciellt bra för närvarande, uppger att värken ökar och dessutom 
ligger han i skilsmässa vilket påverkar honom psykiskt. 

Medborgaren beskriver aktiviteterna han tänker företa sig; akt 15, 
110829 

Begränsningen som sätts upp i citatet ovan utgörs framför allt av en 
tidsgräns. När en viss tid i ärendet har gått utan att medborgaren kän-
ner att det har utvecklats i rätt riktning sätter hen upp en begränsning 
för att sedan byta strategi. I exemplet ovan har medborgares måttet rå-
gats och han tänker själv utföra det arbete som krävs för att få till stånd 
en lösning. 
 Jag har i detta avsnitt visat hur medborgare på olika sätt utför 
praktiken begränsa. Praktiken utförs för att medborgaren ska få till 
stånd en utveckling inom ärendet eller sätta stopp för ett visst skeende. 
Som jag illustrerade i början av detta avsnitt kan dessa begränsningar 
innebära att medborgare bryter mot existerande regelverk, men prak-
tiken ger också möjlighet för medborgaren att påverka administrat-
ionen på ett sådant sätt som gynnar hens sjukdomstillstånd. Detta ge-
nom att begränsningen tydliggör gränsen för vad medborgarens hälsa 
tillåter. Praktiken tydliggör också medborgarens toleransnivå då ären-
det drar ut på tiden. Jag övergår nu till att beskriva de begränsningar 
som handläggare utför. 

5.4.2 Handläggare som begränsar 
Handläggare utför begränsningar för att tillfälligt eller permanent 
hindra olika aktörer från att ta del av sjukförsäkringssystemet. Vid si-
dan av att hjälpa medborgare tillbaka i arbete är handläggarnas 
främsta uppgift att kontrollera att medborgare uppfyller kraven på er-
sättning. Om medborgare inte uppfyller kraven begränsas tillgången 
till försäkringen, för att friska och arbetsföra personer inte ska utnyttja 
systemet. Myndighetens styrning kräver också att handlingar ska vara 
korrekta för att handläggaren ska kunna fatta beslut i ärendet. Därför 
begränsar handläggare också tillgången till försäkringen om hand-
lingar saknas eller är inkompletta. Citatet nedan illustrerar detta då 
handläggaren begränsar ersättningen fram tills att ett förlängt läkarin-
tyg inkommer. Handläggaren är sedan tidigare medveten om att med-
borgaren är sjuk och i behov av ersättning, men myndighetens regel-
verk förhindrar hen från att göra en utbetalning om nödvändiga hand-
lingar saknas. Den byråkratiska styrningen som påverkar 
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handläggarens beteende begränsar därför medborgarens tillgång till 
ersättning, då hennes läkare är sjuk. 

2010-12-14 Telefonsamtal [Rubrik] 

Telefonsamtal från [medborgaren] som meddelar att tiden hon hade hos 
läkaren idag blivit avbokat på grund av läkarens sjukdom. Hon kommer att 
få en ny tid någon gång de närmaste dagarna. Jag informerar om att jag 
avvaktar förlängt läkarintyg och att utbetalningen endast kan göras för den 
period det finns läkarintyg. [Medborgaren] är införstådd med detta. 

Medborgare meddelar Försäkringskassan om försenat läkarintyg; akt 
100, 101214 

Jag menar även att citatet ovan illustrerar den utsatthet som medbor-
garen befinner sig i eftersom sjukförsäkringen kommer att begränsas 
så länge hon saknar intyg. Detta gäller dock inte enbart läkarintyg utan 
även information från arbetsgivare eller andra aktörer vars informat-
ion är central i utredningen av ärendet. Försäkringskassan har inga be-
fogenheter att aktivt påverka andra aktörer, vilket gör att medborgare 
är utlämnade åt att ombesörja informationen om de vill ha ersättning. 
 I handläggarens uppdrag ingår också att kontrollera att med-
borgaren inte uppbär ersättning från flera välfärdssystem samtidigt. 
Om så är fallet kan ersättningen begränsas och återbetalning krävas in. 
I bilden nedan illustreras hur medborgaren har uppburit a-kassa sam-
tidigt som hen har ansökt om sjukpenning, vilket föranleder att hand-
läggaren begränsar tillgången till försäkringen.  

Men handläggare kontrollerar inte enbart medborgare genom 
praktiken begränsa, även om det är medborgare som framför allt får 
känna effekterna av begränsningar. Begränsningar sätts också upp 
gentemot andra aktörer för att handläggningen i ärendet ska ske effek-
tivt och medborgare inte ska behöva vänta på ersättningen. I bilden ne-
dan illustreras en begränsning som handläggaren utför gentemot vår-
den för att hen ska kunna utreda ärendet inom rimlig tid. Bilden visar 
ett påminnelsebrev till ett kompletteringsbrev som handläggaren har 
skickat till läkaren där hen begränsar läkarens tid för att inkomma med 
ett svar. 
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Figur 5.7: Beslut om kvittning mellan sjukpenning och a-kassa; akt 32, 130529 

 



177 
 
 

 
Figur 5.8: Kompletteringsbrev till läkare; akt 51, 110727 

I brevet ovan framgår att det är en påminnelse och att handläggaren 
måste få svar för att medborgaren ska kunna få tillgång till ersätt-
ningen. Förutom detta framgår det också att handläggaren har satt upp 
en begränsning för vilken tid läkaren har på sig att besvara komplette-
ringen. Om inte denna besvaras riskerar medborgaren att stå utan er-
sättning. Brevet säger också att medborgaren har informerats om 
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påminnelsen, för att ytterligare öka trycket på att läkaren ska leverera 
ett svar. 
 Jag har i detta avsnitt beskrivit hur handläggare utför kontroll-
praktiken begränsa. Denna praktik utförs framför allt för att säkerställa 
att välfärdssystemet inte utnyttjas, vilket får till konsekvens att prakti-
ken styrs av en byråkratisk logik. För att medborgare ska få ta del av 
offentliga tjänster måste de och andra aktörer i omgivningen uppfylla 
ett antal krav. Om dessa krav inte uppfylls, oavsett om ansvaret ligger 
hos medborgaren, läkaren, arbetsgivaren eller någon annan aktör, ska 
handläggaren begränsa tillgången till tjänsten. Detta betyder också att 
medborgaren har en utsatt position där hen är beroende av vad andra 
aktörer gör i ärendet. Detta är också, som jag har visat, en av de stark-
aste drivkrafterna för medborgaren att utföra olika arbeten, framför 
allt genom att samla in olika uppgifter för bedömning. 

5.4.3 Begränsningar från andra aktörer 
Även andra aktörer, så som läkare, arbetsgivare, vänner till medborga-
ren och kommunala tjänstemän, utför praktiken begränsa. Likt med-
borgare och handläggare gör de detta i syfte att hindra aktörer från att 
utföra vissa handlingar eller utnyttja situationen till sin egen fördel. 
Beroende på vilken del av sjukförsäkringssystemet som aktören är in-
volverad i kan utförandet och styrningen av praktiken se olika ut.  
 I det första exemplet utför en personalstrateg en begränsning i 
relation till övriga aktörer med koppling till ärendet. Bilden nedan visar 
hur personalstrategen begränsar medborgarens återgång i arbetet då 
hens utredning visar att medborgaren inte är redo för rehabilitering på 
ordinarie arbetsplats. En sådan återgång gör medborgaren utmattad 
och en återgång skulle äventyra hennes hälsa, även om en rehabilite-
ring har också har positiva konsekvenser. 
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Figur 5.9: Utredning om rehabiliteringsinsatser; akt 31, 130311 
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Ett liknande exempel som illustreras i bilden ovan sker i citatet nedan 
där en arbetsgivare försöker begränsa medborgarens återgång i arbete. 
I citatet framgår det att arbetsgivaren känner oro över att medborga-
rens rehabiliteringsprocess kommer att påverkas negativt då hen helt 
plötsligt ska återgå i arbete på halvtid. Han tror att medborgaren kom-
mer att få en för tuff återgång i arbete på grund av kraven som ställs i 
arbetet. 

2012-10-01 Telefonsamtal [RUBRIK] 

Arbetsgivaren [För- och efternamn] ringer och berättat att den försäkrade 
i fredags kom med ett läkarintyg på halvtid och berättade att han från och 
med idag avser att arbeta halvtid. Arbetsgivaren är osäker på om den för-
säkrade kan klara av att arbeta halvtid och bara vara på arbetet halvtid. Han 
är rädd att ställa krav som kan resultera i att den försäkrades hälsotillstånd 
försämras. Jag bad om att få återkomma till honom efter att jag har talat 
med den försäkrade. 

Jag ringer den försäkrade och får inget svar, jag lämnar meddelande om att 
kontakt önskas. 

Samtal mellan arbetsgivare och handläggare om återgången i arbete; akt 
88, 121001 

Praktiken begränsa utförs av såväl medborgare, handläggare, läkare 
och anhöriga som en rad andra aktörer i syfte att hindra aktörer från 
att utföra handlingar eller att utnyttja situationen till sin egen fördel. 
Dock utförs dessa begränsningar på olika sätt beroende på aktör eller 
situation. En drivkraft bakom praktiken är att få aktörer tycks accep-
tera att ärendet drar ut på tiden. Detta sker dels preventivt genom att 
aktören meddelar att hen kommer att utföra vissa handlingar om inte 
en aktivitet har genomförts inom uppsatt tidsram och dels reaktivt då 
aktören har tröttnat på den nuvarande statusen och väljer att agera 
själv. Begränsningar sker också när aktörer håller på att passera olika 
gränser som kan accepteras. Det sker bland annat när medborgare inte 
uppfyller kraven för sjukförsäkringen eller när de bryter mot regler. 
Men det sker också när aktörer pressar medborgare mot återgång i ar-
betet eller andra insatser.  
 Med detta avslutar jag min beskrivning av den begränsande 
praktiken och därmed också kontrollpraktikerna. Jag kan konstatera 
att jag i dessa två resultatkapitel har adresserat mitt första delsyfte om 
att kartlägga de praktiker som arbetande medborgare, kundoriente-
rade byråkrater och andra aktörer utför för att realisera sjukförsäk-
ringen. Dessa praktiker utgörs av stödpraktikerna informera, 
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kartlägga, tolka och guida samt kontrollpraktikerna verifiera, be-
döma, markera och begränsa. I nästa avsnitt övergår jag i stället till 
att diskutera mina identifierade stöd- och kontrollpraktiker i relation 
till tidigare identifierade praktiker. Därefter följer ytterligare ett resul-
tatkapitel som beskriver hur praktikerna samspelar för att skapa soci-
ala mönster som kan förstås som sjukförsäkringen. 

5.5 Sammanfattning av praktiker i relation till tidigare forskning 
Jag har i dessa resultatkapitel presenterat stödpraktikerna informera, 
kartlägga, tolka och guida som syftar till att underlätta för människor 
att utföra andra arbetsuppgifter. Detta resultatkapitel har fokuserat på 
kontrollpraktiker som syftar till att säkerställa att aktiviteter utförs kor-
rekt, att information stämmer och att felaktiga beteenden stävjas. Kon-
trollpraktikerna består av verifiera, bedöma, markera och begränsa. 
Tillsammans belyser dessa kapitel de praktiker som arbetande med-
borgare, kundorienterade byråkrater och andra aktörer utför för att re-
alisera sjukförsäkringen. I detta avsnitt relaterar jag praktikerna till 
den litteraturstudie som jag gjorde över tidigare identifierade praktiker 
(se sammanfattning i 2.3.2 Tidigare identifierade praktiker).  
 I tabellen nedan sammanförs praktikerna som jag har identifi-
erat i min studie med praktikerna från litteraturstudien. Den första ko-
lumnen till vänster presenterar temana stöd- och kontrollpraktiker 
som jag har identifierat i avhandlingen. Därefter följer de teman som 
framkommit under litteraturstudien. Temat kontrollpraktiker överlap-
par båda kolumnerna då de förekommer i min empiriska studie såväl 
som i tidigare forskning. I nästa kolumn presenteras mina åtta prakti-
ker som följs av de 25 identifierade praktikerna från litteraturstudien. 
I den högra kolumnen återfinns sedan definitionen för respektive prak-
tik. Precis som för temat kontrollpraktiker finns det också överlapp-
ningar mellan de identifierade praktikerna. Informera har exempelvis 
identifierats i tidigare forskning samt i min empiriska studie vilket 
markeras med att cellerna överlappar. Praktikerna översätta och be-
döma är markerade med ljusare streckade linjer för att visa att dimens-
ioner av dessa praktiker återfinns i både den empiriska studien och lit-
teraturstudien. I dessa fall spänner den bredare praktiken över fler fält 
av praktiker (se bland annat tolka). 



182 
 
 

 



183 
 
 

 



184 
 
 

 

 
 



185 
 
 

Första temat hanterar personliga praktikerna. Dessa praktiker syftar 
till att forma individen och hens intellekt genom praktikerna reflek-
tera, visa stolthet och rättfärdigande. Jag menar att dessa personliga 
praktiker mycket väl kan återfinnas inom sjukförsäkringssystemet då 
medborgare kan reflekterar över sitt sjukdomstillstånd och handläg-
gare rättfärdigar vissa handlingar. Syftet med denna avhandling har 
dock fått mig att identifiera praktiker som framförallt utförs i interakt-
ionen mellan aktörer. Därför har denna typ av personliga praktiker inte 
framträtt i min analys. Dock skulle den oro som jag har visat att med-
borgare känner inför administrationen, kunna översättas till en lik-
nande praktik, att känna oro. Dock har jag istället tolkat detta som en 
del av det immateriellt arbete som medborgare utför inom sjukförsäk-
ringen. Utifrån Lazzarato (1996) resonemang menar jag att dessa akti-
viteter snarare är att beteckna som immateriellt arbete med kulturellt 
innehåll (resonemanget utvecklas i 7.1 När medborgaren stämplar in). 

Nästa tema inbegriper de kommunikativa praktikerna, som till 
viss del återfinns i min studie. Temat består av praktikerna lära, sam-
tala, informera och översätta. Praktiken lära återfinns delvis i prakti-
ken guida, där aktörer vägleder varandra genom processer. Lära (se 
bland annat Molander, 2017) innehåller inslag av denna vägledning, 
men som jag har tolkat tidigare forskning så innehåller lärandet ett bre-
dare spektra av aktiviteter. Förutom att guidas genom situationer lär 
sig individen också kunskaper och färdigheter för att hantera olika si-
tuationer, som till exempel moderskap, vilket jag inte funnit i min stu-
die. Praktiken informera återfinns dock i både avhandlings resultat och 
i praktikerna från litteraturstudien (se bland annat Hakala et al., 2017). 
Jag menar att denna praktik fullständigt överlappar mot tidigare forsk-
ning. Min tolkning är att spridning av information är en central del av 
mänsklig interaktion att denna praktik också bör förekomma i en 
mängd studier där mänskligt beteende studeras. Det finns även en 
överlappning mellan praktiken översätta (som bland annat Skålén et 
al., 2015, har identifierat) och min praktik tolka. Den översättande 
praktiken utgör dock enbart en del av praktiken tolka, som har ett bre-
dare perspektiv som generellt handlar om att öka förståelsen av en si-
tuation genom att sätta sig in i förutsättningarna. Här är naturligtvis 
språket (som översätts) en dimension, men jag menar att tolkningar 
även kan ske för att förstå hur olika system fungerar, inom juridiken 
eller för att förstå varför en aktör utför vissa handlingar. Denna vidare 
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definition av en tolkande praktik har jag dock inte funnit i någon tidi-
gare studie. När det kommer till den sista kommunikativa praktiken 
samtala torde även den förekomma inom sjukförsäkringssystemet (likt 
de flesta andra empiriska kontexter). Likt praktiken informera så åter-
finns samtala inom en mängd empiriska exempel, från att medborga-
ren och handläggaren genomför telefonutredningar, till handläggarnas 
interna möten och middagsbordsdiskussionerna där sjukskrivna med-
borgare diskuterar sitt ärende. Även om jag inte identifierat denna spe-
cifika praktik återfinns dock viktiga beståndsdelar av praktiken i min 
studie. Dels har jag identifierat den informerande praktiken som inom 
sjukförsäkringssystemet borde utgöra en stor del av samtalen. Därutö-
ver finns praktikerna kartlägga, guida och markera, som alla kan före-
komma i ett samtal och som på olika sätt formar dess innehåll. Prakti-
ken samtala utgör helt enkelt en bredare praktik som kan inkludera en 
mängd av de praktiker som har identifierats. 

Temat utvärdera utgörs av praktikerna undersöka, värdera 
samt bedöma. Praktiken bedöma överlappar delvis den studie som jag 
har genomfört. Dock innehåller praktiken bedöma från litteraturstu-
dien ett något snävt fokus på framförallt bedömningar av olika mark-
nadserbjudanden (se Moraes et al., 2017). Den bedömning som jag har 
identifierat handlar snarare om att utvärdera olika typer av informat-
ion eller situationer för att individen ska kunna fatta beslut. Av denna 
anledning anser jag att den bedömande praktik som identifierats inom 
avhandlingen tar ett mer allmängiltigt grepp som inbegriper tidigare 
forskningsresultat. De övriga två praktikerna, undersöka och värdera, 
överlappar inte direkt några andra av mina identifierade praktiker, 
även om de angränsar till den kartläggande praktiken. Den undersö-
kande praktiken syftar till att söka och sortera information för att ha 
underlag inför bedömning medan den värderande praktiken används 
för att värdera vilken nytta en produkt, tjänst eller process har. Till-
sammans angränsar detta till kartläggningar som innebär att inform-
ation sammanställs om ett visst problem eller en specifik situation. Likt 
den kartläggande praktiken skulle undersökningar kunna förekomma 
inom ramen för sjukförsäkringsadministrationen där medborgare sö-
ker information om sin sjukdom eller försäkringen. Även andra aktörer 
kan utföra undersökningar. Dock är praktiken värdera inte lika vanligt 
förekommande utan bör snarare kopplar till olika marknadskrafter och 
val som aktören måste fatta beslut kring (Harrison & Kjellberg, 2016). 
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Nästa uppsättning av överlappande praktiker återfinns inom 
temat kontrollpraktiker. Inga av praktikerna överlappar direkt utan jag 
menar att litteraturstudiens praktiker snarare ska komplettera de kon-
trollpraktiker som jag har identifierat, för att skapa en mer heltäckande 
bild. Därför har jag sammanfört praktikerna leda, reglera, reagera och 
göra motstånd med övriga kontrollpraktiker. Den första praktiken leda 
som syftar till att styra (arbete) genom att planera och följa upp samt 
klargöra förväntningar sker till exempel när handläggaren beskriver 
sjukförsäkringsprocessen för medborgaren eller när läkaren föreskri-
ver en viss sorts behandling. Uppföljningen av praktik sker också i form 
av praktiken bedöma där aktören utvärderar situationen för att kunna 
klargöra vidare steg framåt i processen. Vad gäller praktiken reglera 
genomsyras hela sjukförsäkringssystemet av olika regelsystem, vilket 
innebär att denna praktik torde återfinnas i administrationen. Troligt-
vis ligger de flesta reglerande praktikinslagen utanför medborgarmötet 
som har studerats, då (de byråkratiska) regleringarna ofta beslutas på 
en högre organisatorisk nivå. Dock kan jag konstatera att Försäkrings-
kassan internt sätter upp olika processer och standarder för hur ären-
den ska hanteras samt att till exempel arbetsförmedlare ofta reglerar 
hur kommunikationen mellan myndigheterna ska se ut. Jag menar att 
praktiken reagera också skulle kunna tänkas finnas som praktik inom 
min studie. Handläggare reagerar på uppgifter som inkommer i syste-
met och medborgare blir till exempel upprörda vid ett avslagsbeslut. 
Jag menar dock att dessa reaktioner snarare utgör ett motiv för att ut-
föra olika praktiker. I nästa kapitel beskriver jag hur aktörerna hante-
rar olika misstag där jag visar hur aktören (istället för praktiken) rea-
gerar genom att utföra strategier (inspirerat av Skålén et al., 2015). 
Praktiken att göra motstånd, som återfinns hos bland annat Hietanen 
och Rokka (2015), borde också kunnat förekomma inom sjukförsäk-
ringen. I mina data har jag funnit ett antal exempel på medborgare som 
gör motstånd mot regleringarna, genom att undanhålla information el-
ler inte följa de överenskommelser som är slutna (så som att inte gå på 
rehabilitering eller uppföljningsmöten). Det finns också exempel på att 
handläggare hittar sätt att göra motstånd, ofta genom att strunta i vissa 
steg i handläggningsprocessen. Detta motstånd leder till att medbor-
gare måste arbeta. Inom ramen för denna studie har jag inte kodat 
detta som motståndspraktiker, utan snarare som dimensioner av de 



188 
 
 

övriga praktikerna (eller strategierna som presenteras i kapitel 6. Prak-
tikernas samspel). 

Nästa kategori kallar jag för konsumera som på olika sätt syftar 
till att stimulera köpa och försäljning av produkter och tjänster. Jag 
menar att detta sker genom praktikerna byta, distribuera samt mark-
nadsföra. Vad gäller praktiken byta går det att argumentera att ett in-
direkt utbyte sker mellan de olika aktörerna. Att det dock skulle ske ett 
utbyte så som Kjellberg och Helgesson (2007) menar, där direkt utbyte 
för konsumtion åsyftas, skulle dock kräva en högre grad av marknads-
anpassning vilket jag menar inte finns inom sjukförsäkringssystemet. 
Praktiken marknadsföra, som går ut på att hylla, predika om och sprida 
olika varumärken eller idéer kan också i vid mening förekomma inom 
sjukförsäkringssystemet., då nyliberala idéer spridits till handläggare 
som efterfrågar aktivt engagerade medborgare. I en mera strikt mening 
krävs dock att en personer delar marknadsföringens beståndsdelar av 
förståelse, reglering och engagemang (Schau et al., 2009; Warde, 
2005), vilket jag är tveksam till har skett inom administrationen där 
sjukförsäkringen ska realiseras. På samma sätt menar jag att även 
praktiken distribuera inte förekommer då även denna praktik kopplas 
till mänskliga konsumtionsmönster. 

Nästa tema, som tagits fram genom min litteraturstudie, är pro-
ducera som innefattar praktikerna skapa, förbättra, samarbeta och 
arbeta i hushållet. Praktiken skapa innebär att aktören skapar en vara 
eller levererar en tjänst (Gannon & Prothero, 2016; Vihalemm & Keller, 
2016). Naturligtvis intar handläggare vid Försäkringskassan, läkare, 
arbetsförmedlare eller psykologer en roll där de skapar värde genom 
sitt arbete. Det skulle kunna argumenteras för att medborgare utför 
skapande när de avhjälper olika problem som andra aktörer har åstad-
kommit för att på så sätt garanterar att ärendet administreras. Istället 
för att kartlägga en övergripande skapandeprocess, vilket tidigare 
forskning gjort, har jag istället försökt att visa vad aktörer gör när de 
utför dessa tjänster eller processer. Skapandet relaterar därför till de 
flesta praktikerna i det att de på olika sätt försöker föra ärendet framåt 
i den riktning som den enskilda aktören som utför praktiken önskar. 
En liknande diskussion går att föra om praktiken förbättra, då grun-
derna för dessa praktiker liknar varandra. Skillnaden är dock att för-
bättrandet också sker då processer inte fungerar eller i värsta fall har 
brutit samman. Det är framför allt denna typ av producerade 
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aktiviteter medborgare utför när de arbetar. Detta återkommer jag 
dock till i nästa kapitel om praktikernas samspel, där även misslyckan-
den diskuteras. När det kommer till att samarbeta har denna praktiken 
inte heller identifierats. Dock menar jag att essensen av praktiken åter-
finns i hel denna studie då jag studerat interaktionen mellan medbor-
gare och handläggare när de realiserar sjukförsäkringen. Detta innebär 
i sig att många av praktikerna som jag har identifierat också utför inom 
ramen för ett (frivilligt eller ofrivilligt) samarbete. Sista praktiken inom 
temat är vardagspraktiker som Roberts et al. (2018) och Powells et al. 
(2014) har identifierat och som jag menar att medborgare (och övriga 
aktörer) torde ägna sig åt. Dock menar jag att aktiviteter som att stryka, 
tvätta eller laga mat ligger utanför studiens syfte och det är därmed inte 
så konstigt att dessa praktiker inte har identifierats. 

Det sista temat utgörs av de sociala praktiker som syftar till att 
forma och omforma sociala sammanhang, genom praktikerna exklu-
dera, hjälpa, forma grupper samt välkomna. Även om tabellen ovan 
inte visar några överlappningar mellan praktikerna menar jag att det 
finns spår av de sociala praktiker i mina forskningsresultat. Det finns 
anledning att tro att vissa av dessa praktiker även existerar inom ramen 
för sjukförsäkringen. Praktiken välkomna (se bland annat McColl-
Kennedy et al., 2012, för exempel på praktiken) är en praktik som torde 
finns inom sjukförsäkringssystemet. Läkare eller sjuksköterskor väl-
komnar medborgare till vårdcentralen, handläggare introducerar med-
borgare till sjukförsäkringen vid den inledande telefonutredningen och 
medborgare utför en välkomnande praktik i olika sammanhang. Det 
finns även likheter mellan praktiken hjälpa och resultaten i min studie. 
Dimensionen av att ge fysiskt eller psykiskt stöd till människor åter-
finns i stödpraktikerna, som syftar till att underlätta för människor att 
utföra arbeten inom sjukförsäkringen. Naturligtvis är kategorin bre-
dare än den enskilda praktiken hjälpa, men jag menar att essensen av 
att hjälpa andra och att underlätta andra människors arbete är den-
samma. Därför hade praktiken hjälpa kunnat vara en praktik även i 
min studie, om jag hade analyserat data utifrån ett annat perspektiv. 
När det sedan kommer till praktikerna forma grupper (se bland annat 
Carolan, 2017) och exkludera (exempelvis Ellway, 2014) har jag inte 
identifierat någon praktik som är direkt applicerbar på dessa definit-
ioner, även om jag inte kan utesluta att sådana praktiker återfinns inom 
sjukförsäkringen. Att praktiker dessa praktiker förekommer i vissa 
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empiriska kontexter är dock inte förvånande. Formandet av grupper är 
ett djupt rotat mänskligt beteende och när det kommer till exkluderan-
det så sker detta på olika sätt i olika sammanhang. På marknader som 
Schau et al. (2009) har studerat, segmenterar företag kundgrupper, vil-
ket innebär att vissa inkluderas samtidigt som andra exkluderas (se 
segmentering, Kotler & Armstrong, 2010). Därför är det inte konstigt 
om de arbetande konsumenterna har anammar dessa principer.   
 De delar som jag inte beskrivit från tabell 5.1 ovan är de prakti-
ker som jag har definierat inom ramen för mina tre studier och som 
inte överlappar med litteraturstudiens praktiker. Dessa är kontroll-
praktikerna begränsa, verifiera och markera samt stödpraktikerna 
guida och kartlägga. När det gäller kontrollpraktikerna fyller alla dessa 
praktiker ett centralt behov i administrationen av sjukförsäkringen ge-
nom att verifiera att aktiviteter har skett, markera om saker och ting är 
felaktiga och begränsa att ytterligare felaktigheter uppkommer. När det 
kommer till stödpraktikerna används praktikerna guida och kartlägga 
frekvent inom sjukförsäkringssystemet. Den guidande praktiken an-
vänds för att vägleda aktörer genom processer eller situationer. Detta 
görs för att underlätta för andra människor att utföra arbetsuppgifter. 
Praktiken utförs också i mer omfattande utsträckning då (digitala) pro-
cesser ska införas eller nya personer ska introduceras till arbete. Kart-
lägga, som innebär att aktören sammanställer information om ett pro-
blem eller en specifik situation, används också inom sjukförsäkrings-
systemet för att aktörerna ska kunna orientera sig och veta hur de ska 
hantera olika situationer. Detta för att sedan kunna stödja andra aktö-
rer i deras processer eller kontrollera att de handlar korrekt. Med detta 
avslutar jag min diskussion om enskilda praktiker och övergår i nästa 
kapitel till att beskriva hur dessa praktiker samspelar med varandra. 
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6. Praktikernas samspel 

I tidigare resultatkapitel presenterades stödpraktikerna informera, 
kartlägga, tolka och guida samt kontrollpraktikerna verifiera, be-
döma, markera och begränsa. Genom dessa praktiker adresserade jag 
mitt första delsyfte om att kartlägga de praktiker som arbetande med-
borgare, kundorienterade byråkrater och andra aktörer utför för att 
realisera sjukförsäkringen. I detta kapitel går jag vidare i min analys 
för att förklara hur de involverade aktörerna utför praktiker som reali-
serar sjukförsäkringen. Detta gör jag genom att beskriva hur prakti-
kerna samspelar för att skapa sociala mönster (T. R. Schatzki, 1996; 
Schau et al., 2009) som sjukförsäkringen. Men jag förklarar också hur 
samspelet misslyckas med hjälp av begreppet dissonans. För att adres-
sera dissonansen i samspelet mellan praktiker använder jag Schau et 
al.:s (2009) ramverk om praktikernas beståndsdelar som utgörs av för-
ståelse, reglering och engagemang. Diskussionen kring samspelet och 
dissonansen belyser mitt andra delsyfte om att förklara varför arbe-
tande medborgare och kundorienterade byråkrater lyckas respektive 
misslyckas med att realisera sjukförsäkringen. För att avhjälpa disso-
nansen i samspelet mellan praktikerna använder aktörerna tre strate-
gier. Dessa strategier adresserar mitt tredje delsyfte att förklara hur 
arbetande medborgare och kundorienterade byråkrater hanterar 
misslyckanden då sjukförsäkringen ska realiseras. 
 Detta kapitel är strukturerat på följande sätt. Först beskriver jag 
praktikernas samspel som syftar till att föra ärenden framåt i sjukför-
säkringsprocessen. Därefter följer en beskrivning av hur detta samspel 
hamnar i dissonans. Därefter följer tre strategier som aktörerna använ-
der för att avhjälpa denna dissonans. Kapitlet avslutas med en diskuss-
ion där jag sammanfattar mina forskningsresultat om praktikers sam-
spel och hur detta relaterar till tidigare forskning på området. 

6.1 Samspel mellan praktiker 
Förutom att kartlägga de praktiker som aktörerna använder inom sjuk-
försäkringssystemet har jag även kodat hur praktikerna samspelar för 
att realisera försäkringen. Genom att förstå detta samspel kan jag för-
klara varför aktörerna lyckas alternativt misslyckas med att utföra olika 
praktiker. För att beskriva samspelet har jag i min analys använt mig 
av Schau et al.:s (2009) terminologi om intra- och intertematiskt 
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samspel. Det intratematiska samspelet sker mellan praktiker inom 
tema stöd- eller kontrollpraktiker. Det intertematiskt samspel sker 
mellan praktiker från båda temana, där stöd- och kontrollpraktiker 
samspelar om vartannat (Schau et al., 2009). Analysen visar också att 
det intratematiska samspelet endast utgör kortare sekvenser av sam-
spelande praktiker. I detta samspel förstärker praktikerna varandra för 
att mer effektivt stödja eller kontrollera aktören. Detta ska kontrasteras 
mot det intertematiska samspelet där praktiker samspelar utan inbör-
des ordning och kan både förstärka samt motarbeta varandra. Genom 
att illustrera samspelen mellan praktikerna visar jag hur sjukförsäk-
ringen realiseras. Jag problematiserar dock inte samspelet mellan 
praktiker utan här visar jag endast när det råder samstämmighet i ut-
förandet av praktikerna. Därmed utgör detta avsnitt endast första hal-
van av delsyfte två genom att förklara varför arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater lyckas med att realisera sjukförsäkringen. 
I nästa avsnitt om dissonans (6.2 Dissonans i utförande av praktiker) 
belyser jag den andra halvan av delsyftet där misslyckanden i samspe-
let hanteras.  
 Avsnittet börjar med att jag presenterar det intratematiska 
samspelet mellan stödpraktiker, för att sedan övergå till kontrollprak-
tikerna. Därefter beskriver jag hur samtliga praktiker samspelar inter-
tematiskt. 

6.1.1 Intratematiskt samspel 
Det intratematiska samspelet utgår ifrån att praktikerna inom ett tema 
samspelar (Schau et al., 2009). Detta samspel syftar till att förstärka 
det stödjande eller kontrollerande ändamålet. Dock utgörs samspelet 
endast av kortare sekvenser av ett ärende, som då stödjer ett fortsatt 
arbete inom sjukförsäkringsärendet eller kontrollerar att praktikerna 
utförs på ett korrekt sätt. Jag kommer att börja med att beskriva sam-
spelet mellan de fyra stödpraktikerna, informera, kartlägga, tolka 
samt guida. Deras övergripande syfte är att underlätta för människor 
att utföra arbeten inom sjukförsäkringen. Förutom att visa hur prakti-
kerna förstärker varandra i syftet visar jag också hur samspelet får olika 
aktörer att arbeta. 
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Stödpraktikernas intratematiska samspel 

När stödpraktikerna samspelar mellan varandra förstärks den stöd-
jande effekten. Detta sker till exempel när medborgare ringer in till 
Försäkringskassans kundcenter för att få information om hur sjukför-
säkringen fungerar och hen får den hjälp som efterfrågas. Medborga-
ren utför då praktiken kartlägga genom sitt samtal och genom att hens 
frågor besvaras (med den informerande praktiken) ökar möjligheten 
för medborgaren att korrekt ansöka om ersättning. I citatet nedan 
åskådliggörs hur en handläggare utför en kartläggning genom att kon-
takta medborgaren. Denna kartläggning samspelar med praktikerna 
tolka, där dottern hjälper sin far att kommunicera med handläggaren, 
och informera, där aktörerna utbyter information. Genom att aktö-
rerna hjälps åt att utföra praktikerna kan de tillsammans realisera de-
lar av ärendet. Den kedja av praktiker som förekommer är således: 
Kartlägga → Informera om tolkning → Tolka → Informera → Infor-
mera. 

2012-05-02 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer den försäkrade för en telefonutredning men får istället tala med 
hans dotter [För- och efternamn] eftersom han har svårigheter med språ-
ket. Jag informerar om att jag är den nya personliga handläggaren och att 
jag vill träffa den försäkrade över ett SASSAM-möte med tolk. [Förnamn] 
berättar att den försäkrade besöker sjukgymnasten under förmiddagarna 
mellan 10-11, 2-3 gånger i veckan, inget inbokat under onsdagarna. Vi kom-
mer överens om att jag ska skicka en kallelse till SASSAM-kartläggning per 
post tillsammans med mina kontaktuppgifter. Informerade också om att 
läkaren [För- och efternamn] är intresserad av ett avstämningsmöte. 

Handläggare talar med medborgarens dotter; akt 33, 120502 

Ett liknande exempel där olika stödpraktiker samspelar och förstärker 
varandra genom att skapa samförstånd mellan aktörerna åskådliggörs 
i nästa citat. I detta samtal som en medborgare gör till myndigheten 
framgår det att medborgaren har varit hos läkaren och fått ett intyg 
som innebär en förlängning av sjukskrivningen. Medborgaren vill där-
för informera myndigheten om att han inkommer med ett förlängning-
sanspråk. Genom samtalet upplyser medborgaren myndigheten om 
uppdateringar i ärendet, vilket jag menar också stävjar hans oro över 
att begå ett misstag i administrationen. Medborgaren informeras också 
om att läkarintyget från besöket inte har inkommit och guidas till ar-
bete, genom att handläggaren förklarar hur han ska skicka in intyget. 
Den kedja av praktiker som skapar kärnan i samtalet utgörs därmed av 
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det följande intratematiska samspelet mellan stödpraktiker: Informera 
→ Informera → Guida.  

Kunden ringer för att han skickat in ansökan om sjukpenning igår och har 
nu träffat läkaren igen och fått en förlängning. Kundcenter-handläggaren 
upplyser om att det inte kommit läkarintyg elektroniskt och att kunden ska 
skicka intyget till inläsningscentralen. 

Kunden har kontaktat Kundcenter för att han frågor om sin sjukskrivning. 
Han uppger att han fått intyget i handen och ville veta hur han skulle göra. 
[…] 

Medborgare ringer till Försäkringskassan med anledning av ett läkarbe-
sök; samtal 94, 140121 

Jag har tidigare beskrivit att en av anledningarna till att medborgare 
ringer till Försäkringskassan som i citatet ovan är den oro de känner 
för att begå misstag i relation till myndigheten. Genom samtalen kan 
medborgare dels garantera att de gjort allt som ska göras för att reali-
sera sin del av administrationen, dels få ett par lugnande ord från hand-
läggaren i telefon, vilket stävjar oron. 
 För att lugna oroliga medborgare kan handläggaren visa en em-
patisk sida som får dem att känna trygghet. Detta illustreras i citatet 
nedan då handläggaren förstår medborgarens utsatta situation och ge-
nom en empatisk hantering fångar upp information och tolkar situat-
ionen så att medborgaren känner sig mer trygg. Det intratematiska 
samspelet mellan praktiker skapar därför en situation där handlägga-
ren kan stävja oron genom att tillsammans med medborgaren utföra 
en mängd stödpraktiker. Den kedja av praktiker som illustreras i citatet 
nedan är: Kartlägga → Tolka → Informera → Tolka → Informera. Sam-
talet syftar till att kartlägga medborgarens nuvarande hälsa. Detta le-
der till att medborgaren utför en tolkning för att beskriva sin situation 
genom praktiken informera. Därefter informerar även handläggaren, 
om ett tänkbart beslut hen kommer att fatta baserat på den tolkning 
som hen har gjort av medborgarens situation. Genom tolkningen och 
informerandet som handläggaren gör mot slutet av citatet tolkar jag det 
som att hen visar empati för medborgarens oro. 

2012-05-15 TELEFONSAMTAL [Rubrik] 

Jag ringer idag till [medborgaren], med anledning av att läkarintyget inte 
har inkommit efter 31 mars 2012. [Medborgaren] säger att han har kontakt 
med läkaren och att det skulle skickas till honom efter vårt förra samtal, 
har han inte fått hem något idag kommer han att kontakta läkaren igen. 
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Jag frågar [medborgaren] om han fortfarande arbetar halvt och det gör han 
orkar inte mer ännu. [Medborgaren] säger att han hoppas kunna öka ar-
betstiden någon gång.  

Han talar om att han ska skicka en fortsättningsförsäkran som jag skickade 
hem till honom. 

Jag meddelar att jag kommer att komplettera sjukpenning när de inkom-
mer om det inte är några frågetecken. 

Handläggare ringer medborgare för att stämma av ärendet; akt 39, 
120515 

Det förtroendeingivande samtalet mellan aktörerna som återspeglas i 
citatet ovan är också ett uttryck för den kundorientering som Försäk-
ringskassan använder för att styra handläggarna till att öka förtroendet 
för myndigheten och dess beslut. Genom att handläggaren försöker 
tolka medborgarens situation och informera hen om att även nästa lä-
karintyg kommer att godkännas vill handläggaren stävja medborga-
rens oro och på så sätt skapa förtroende. Handläggaren kan dock inte 
garantera utfallet, då en formell prövning enligt den byråkratiska styr-
ningen måste utföras, vilket gör att handläggaren endast informerar 
medborgaren om ett möjligt utfall av tolkningen. 
 Generellt beskrivs det intratematiska samspelet mellan stöd-
praktikerna som en process av praktiker där de förstärker varandra i 
sitt syfte att underlätta framtida arbeten inom ärendet. Jag har illustre-
rat detta samspel i bilden nedan där de olika praktikerna hjälper 
varandra framåt för att lösa olika problem i ärendet eller få till stånd 
ett beslut. 
 

 
Figur 6.1: Illustration över stödpraktikernas samspel 

Märk dock att bilden är ett exempel på ett intratematisk samspel mel-
lan stödpraktikerna och att de olika praktikerna inte behöver samspela 
i ordningen som praktikerna visas. Bilden illustrerar en kedja av prak-
tiker som en efter en leder ärendet framåt i processen och där det stöd-
jande syftet förstärks. 
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Kontrollpraktikernas intratematiska samspel 

Kontrollpraktiker samspelar också intratematiskt, vilket innebär att 
kontrollen förstärks för att säkerställa att aktiviteter utförs korrekt, 
att information stämmer och att felaktiga beteenden stävjas. De prak-
tiker som samspelar är verifiera, bedöma, markera och begränsa. 
Praktikerna markera och begränsa samspelar dock inte alltid direkt 
med varandra då deras syften delvis utesluter varandra. Eftersom prak-
tiker används i liknande situationer är de delvis utbytbara mot 
varandra. Markera används för att stävja ett beteende eller hindra en 
aktivitet från att ske medan praktiken begränsa används när något fel 
har inträffat eller vid allvarliga överträdelser. Detta innebär att prakti-
ken markera är svår att använda efter att en begränsning har utförts, 
då praktiken begränsa får större inverkningar på aktören. Praktikerna 
fungerar delvis som komplement till varandra, men samspel förekom-
mer i riktningen Markera → Begränsa. I övrigt visar analysen av data 
att det intratematiska samspelet mellan kontrollpraktikerna fungerar 
på ett liknande sätt som mellan stödpraktikerna. Genom praktikernas 
samspel förstärks deras totala effekt. 
 Citatet nedan ska illustrera hur flera kontrollpraktiker intrate-
matiskt samspelar för att förstärka varandra. Under samtalets gång an-
vänder kvinnan som ringer in ett antal praktiker, så som markering av 
att sjukpenning ännu inte har utbetalats, bedömning av hur de vill att 
Försäkringskassan ska hantera situationen samt verifiering av att upp-
gifterna har inkommit till myndigheten. Genom att använda denna 
mängd av kontrollpraktiker gentemot handläggaren försöker kvinnan 
få handläggaren att påskynda hanteringen av ärendet. På så sätt menar 
jag att praktikerna samspelar intratematiskt. Sammantaget formar 
praktikerna en kontrollerande kedja som tillsammans får en ökad kon-
trollerande effekt. Denna kedja ser ut som följer: (Bedöma →) Markera 
→ Bedöma → Markera → Verifiera. 

Kunden ringer och meddelar att maken är sjukskriven sedan september. 
Hon uppger att de var sena med sjukanmälan så de efterfrågar fortfarande 
utbetalning. Läkaren skulle komplettera ett läkarintyg och har uppgett att 
kompletteringen skall vara inskickat men det har inte inkommit till För-
säkringskassan. Maken har enligt frun ringt läkaren cirka 5 gånger angå-
ende detta och läkaren har hela tiden sagt att han/hon skickat in det. Frun 
uppger att maken inte fått någon utbetalning sedan han blev sjuk. Han vill 
ha utbetalt för den första perioden då det är ett senare läkarintyg som skall 
kompletteras. Hon blir informerad om att handläggaren brukar göra klart 
hela perioden men skriver en journalanteckning att de efterfrågar 
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utbetalning för den period läkarintyg finns. Frun uppger även att läkarin-
tyget skall ha skickats in för cirka en vecka sedan och blir informerad om 
den tid inskanning kan ta, det vill säga cirka två dagar. 

Kvinna ringer angående hennes mans ärende; samtal 5, 140130 

Övergripande menar jag att det ligger en bedömning bakom medbor-
garens beteende i citatet ovan, där paret på grund av sin ekonomiska 
situation bedömt att de måste kontakta Försäkringskassan. Ofta kräver 
kontrollpraktiker någon form av övervägande innan de utförs för att 
aktören ska vara säker på att handlingen är korrekt. Detta illustreras 
vidare i citatet nedan där en bedömning av situationen föregår be-
gränsningen av ersättningen. Medborgaren har i exemplet rest utom-
lands utan Försäkringskassans tillåtelse, vilket föranleder en utredning 
där felet bedöms och sedan en begränsning av sjukpenning under pe-
rioden hon var utomlands. Således finns en koppling mellan prakti-
kerna bedöma samt markera eller begränsa som är effekterna av den 
bedömning som är gjord. Markeringen eller begränsandet är alltså ett 
sätt för aktören att stävja en annan aktörs beteende. Kedjan av prakti-
ker som återfinns i citatet nedan består av praktikerna: Bedöma → Be-
gränsa. 

Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer [medborgaren] i syfte att informera om att jag kommer att skicka 
ett intermistiskt beslut om att rätt till sjukpenning inte föreligger under ut-
landsvistelsen 6 - 13 april. [Medborgaren] meddelar att det inte avser april 
månad utan att hon var på utlandssemester den 6 - 13 maj i Turkiet på all 
inclusive hotell för avslappning. Jag informerar om att ett interimistiskt 
beslut kommer skickas till henne gällande perioden 6–13 maj och att hon 
har rätt att inkomma med synpunkter under kommuniceringstiden. […] 

Bedöma rätten till sjukpenning [Rubrik] 

[…]  

Jag bedömer att den försäkrade har rätt till halv sjukpenning för den 5 maj 
samt halv sjukpenning från och med 14 maj, dock längst till och med 31 maj 
om inga nya omständigheter uppstår. Den försäkrade har vistats i Turkiet 
på solsemester under perioden 6–13 maj utan att inhämta Försäkringskas-
sans medgivande innan avresan, därför avser jag skicka ett interimistiskt 
beslut om att Försäkringskassan inte kommer att betala ut sjukpenning un-
der perioden 6–13 maj 

Handläggaren bedömer medborgarens beteende och begränsar ersätt-
ningen; akt 83, 130520 

Som jag beskrev i föregående kapitel används praktikerna markera och 
begränsa delvis synonymt för att stävja eller hindra ett visst beteende. 
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Dock ska markeringen framför allt ses som en uppmaning eller ett hot 
för att ändra ett beteende medan begränsningar verkställer hotet ge-
nom att hindra aktören från att utföra vissa aktiviteter. När begräns-
ningen är verkställd, har markeringen spelat ut sin roll. Därför menar 
jag att samspelet mellan dessa två praktiker framför allt sker i rikt-
ningen markera → begränsa. I citatet nedan illustreras detta genom att 
en handläggare från Arbetsförmedlingen markerar mot medborgarens 
beteende. Men när beteendet fortsätter krävs tydligare styrning och 
handläggaren vid Försäkringskassan begränsar tillgången till sjukför-
säkringen tills beteendet korrigeras. Praktikerna i citatet samspelar 
därmed: markera → begränsa, vilket också förstärker kontrollen av 
medborgarens beteende. 

2011-07-08 Information [Rubrik] 

[Handläggare Arbetsförmedlingen] informerar om att [medborgaren] nu 
ringt. Han har inte sett kallelsen till dagens möte eller de andra breven som 
AF skickat. [Handläggaren] informerar [medborgaren] om att han kan få 
börja en arbetsträning på [Företaget] från och med nästa vecka. [Medbor-
garen] säger att han ska åka bort och hälsa på sin bror och är inte intresse-
rad av att börja någon arbetsträning. [Handläggaren] Arbetsförmedlingen 
informerar [medborgaren] om att han måste diskutera med oss om ledig-
het. [Medborgaren] säger att han inte är intresserad av att ha fortsatt kon-
takt med oss och lägger på luren. 

[…] 

2011-07-09 Kommunicering/interimistiskt beslut [Rubrik] 

Skickar kommunicering/interimistiskt beslut om att inte betala ut någon 
ersättning från och med 9 juli. 

Handläggare vid två myndigheter förstärker varandras kontroll; akt 84 

Det är dock svårt att tänka sig ett omvänt samspel mellan praktikerna 
där begränsa skulle följas av praktiken markera. När väl begränsningen 
av ersättningen är gjord, som i citatet ovan, fyller markeringen inget 
större syfte. 
 Samspelet mellan kontrollpraktikerna verifiera, bedöma och 
markera eller begränsa skulle övergripande kunna beskrivas som sam-
spelet mellan stödpraktikerna. Det som skiljer dessa intratematiska 
samspel är dock relationen mellan praktikerna markera och begränsa. 
Av denna anledning har jag i bilden nedan satt upp praktikerna paral-
lellt. Jag menar att aktören i olika situationer har ett val att utföra prak-
tikerna markera eller begränsa. Därför delar sig kedjan mellan de två 
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praktikerna. Den streckade pilen från markera till begränsa visar att 
aktören senare också begränsar ett beteende efter att hen har markerat 
mot det. 
 

 
Figur 6.2: Illustration över kontrollpraktikernas samspel 

I detta avsnitt har jag beskrivit det intratematiska samspelet mellan 
praktikerna inom temana stöd- och kontrollpraktiker. Detta samspel 
sker som kortare sekvenser av ett sjukförsäkringsärende där prakti-
kerna används för att tillsammans förstärka effekten. Stödpraktikerna 
hjälper därmed varandra att förstärka möjligheten för människor inom 
systemet att underlätta arbeten, medan kontrollpraktikernas intrate-
matiska samspel förstärker kontrollen. Men förutom det intratema-
tiska samspelet samspelar praktikerna även med varandra mellan te-
mana. Om detta intertematiska samspel kommer nästa avsnitt att 
handla.  

6.1.2 Intertematiskt samspel 
Det intertemetiska samspelet sker mellan praktikerna som jag har 
identifierat (Schau et al., 2009) och kan spänna över längre tid än det 
intratematiska samspelet. Praktikerna kan både förstärka och motar-
beta varandra genom detta samspel. Stödpraktikerna kan därför i vissa 
hänseenden stödja aktörernas arbete med att realisera sjukförsäk-
ringen men i andra fall styra aktörers beteende. Samma gäller för kon-
trollpraktikerna, som genom sin kontroll både kan hjälpa och begränsa 
olika aktörers beteenden. 
 Ett vanligt samspel mellan praktiker från båda temana är när 
aktörer informerar handläggaren om situationen i ärendet och hand-
läggaren därefter agerar med kontrollpraktiker. Detta sker när med-
borgare skickat in ansökan om sjukpenning (informera) och läkarinty-
get inkommer, vilket möjliggör för handläggaren att utföra en verifie-
rande praktik. I citatet nedan illustreras detta genom att handläggaren 
reagerar på ny information som inkommit i ärendet. Handläggaren 
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ringer till medborgaren för att komplettera ärendet genom en kartlägg-
ning där medborgaren informerar handläggaren om arbetssituationen. 
Efter att handläggaren fått informationen som hen efterfrågat kan 
ärendet bedömas och sjukförsäkringen begränsas från den 4 augusti, 
vilket också meddelas medborgaren. Det intertematiska samspelet kan 
därmed illustreras via följande kedja av praktiker: Kartlägga → Infor-
mera → Bedöma → Begränsa. 

2013-08-30 Komplettering [Rubrik] 

Ringer till den försäkrade och hon uppger att hon är anställd i eget aktie-
bolag och får sjuklön för de första 14 dagarna.  

[…]  

Informerar den försäkrade att i och med att hon har gått åter i arbete och 
arbetat 5 hela dagar avslutas sjukfallet från och med den 4 augusti. Infor-
merar också om att handläggningstiden kan ta mer än 30 dagar på grund 
av att sjukpenninggrundande inkomst ska utredas. 

Handläggare kompletterar och bedömer medborgarens anspråk; akt 4, 
130830 

Kartläggningen som handläggaren utför syftar framför allt till att un-
derbygga den bedömning som sedan följer. För att säkerställa att kor-
rekt underlag finns inför bedömningar eller andra beslut använder För-
säkringskassan byråkratisk styrning. Detta innebär att begränsningen 
som Försäkringskassan sätter på handläggare via styrningen kan för-
skjuts till övriga aktörer i systemet, vilket illustreras i citatet nedan. I 
citatet begränsar handläggaren medborgarens tillgång till försäkringen 
eftersom ärendet måste utredas vidare. Den begränsande kontrollprak-
tiken stoppar helt enkelt övriga praktiker i det intertematiska samspe-
let. Innan utredningen begränsas har medborgaren och läkaren infor-
merat myndigheten om sjukfallet, handläggaren har påbörjat kartlägg-
ningen och bedömt att ytterligare information måste inhämtas. Därför 
begränsar hen utredningen tills informationen har inkommit, vilken 
hen också meddelar medborgaren om. Kedjan av praktiker som sam-
spelar i citatet nedan kan illustreras på följande sätt: Informera/infor-
mera → Kartlägga → Bedöma → Begränsa → Informera. 

Sammantagen information [Rubrik] 

Försäkrad för arbetsbaserade förmåner: Under utredning 

Dag 364: 21 mars 2014 
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Dag i rehabiliteringskedjan (vid sjukperiodens första dag): Omfattas inte 
(arbetslös) 

Ansökan kom in: 2 april 2013 

Läkarintyget kom in 22 mars 2013 

Historik samt intern information av betydelse: - 

Andra pågående förmåner: En fjärdedels aktivitetsersättning för diagnosen 
lindrig utvecklingsstörning. 

Ställföreträdare: Nej 

Arbetsplatskontor: Nej  

Jag anser att underlaget inte är tillräckligt för bedömning därför att det 
saknas uppgifter om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning på lä-
karintyget. 

Planering 

Avvaktar SGI utredning och kompletterande uppgifter från läkare innan 
bedömning av rätt till sjukpenning. 

Utdrag från bedömning av ett ärende; akt 37, 130409 

Citatet ovan illustrerar hur effekterna av den byråkratiska styrningen 
vid Försäkringskassan förskjuts till en annan aktör med koppling till 
ärendet. I citatet är det framför allt medborgaren som drabbades ge-
nom försenad ersättning, men även läkarens utformning av intyget och 
arbetsgivarens ansvar vid sjukskrivning påverkas. Dock kommer alltid 
liknande begränsningar av utbetalningen av ersättning att göras, vilket 
innebär att medborgaren påverkas så fort andra aktörer inte lever upp 
till de förväntningar som ställs på dem. 
 Men det är inte enbart medborgare som utför stödpraktiker och 
handläggare som kontrollerar ärendet genom kontrollpraktikerna. I ci-
tatet nedan ringer en medborgare in till myndigheten för att ställa ett 
antal frågor om utvecklingen i ärendet. Jag har tolkat detta som att 
medborgaren utför en kartläggning. Detta inledde en serie med prakti-
ker där även handläggaren kartlägger genom att uppta information, 
medborgaren informerar samt handläggaren säger att medborgaren 
kan bortse från kompletteringsbrevet som är skickat. Denna kedja av 
praktiker kan illustreras på följande sätt: Kartlägga → Informera → 
Kartlägga/informera → Informera. 

Kunden ringer. Hon opererades i december. Hon har ringt tidigare och bli-
vit ombedd att skicka ett arbetsgivarintyg och vill veta status på ärendet. 
Hon vill veta om allt finns för att vi ska kunna handlägga ärendet. 
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Kundcenter-handläggaren ser att handläggaren skrivit i ärendet att han 
sökt henne. Handläggaren vill ha kompletterande uppgifter och ett brev har 
skickats. Kundcenter-handläggaren tar uppgifterna per telefon och infor-
merar om att hon kan bortse från brevet när det kommer. 

Kartläggande samtal från medborgaren; samtal 105, 140117 

I citatet nedan illustreras ett intertematiskt samspel med ett flertal ak-
törer som interagerar med varandra. Citatet återger ett avstämnings-
möte mellan flera aktörer som försöker komma överens om stegen 
framåt i sjukförsäkringsprocessen. Dock är mötet konfliktartat och 
flera aktörer utför praktiker i motsatta riktningar. Handläggaren vid 
Arbetsförmedlingen utför en tolkning, vilket får läkaren att tolka situ-
ationen som kritisk för medborgaren och omvärdera sin bedömning. 
Detta intertematiska samspel kan illustreras på följande sätt: tolka → 
tolka → bedöma. Därefter följer ett antal praktiker i motsatt riktning 
då handläggaren inte kan acceptera att läkaren plötsligt omvärderar sin 
bedömning. Handläggaren bedömer läkarens svar och ber om en veri-
fiering vid mötet. När detta inte kan ges markerar handläggaren mot 
detta beteende. Denna omvända kedja utgörs därför av följande prak-
tiker: markera ← verifiera ← bedöma. 

Hon [handläggaren från Arbetsförmedlingen] drog igång en filosofisk dis-
kussion och menade att det egentligen inte finns några enklare arbeten. 
Och det gjorde att läkaren vände så här, för läkaren insåg att personen 
eventuellt varken skulle få sjukpenning eller hjälp från arbetsförmedlingen. 
Så säger hon; ”Jag tror inte han klarar något jobb”. Så när jag bad läkaren 
att motivera så kunde hon ju inte göra det, för ända fram tills dess hade vi 
ju haft två konkreta aktivitetsbegränsningar som är arbetsförmågenedsät-
tande i bedömningsgrunden till ordinarie arbetet. Men de räcker inte om 
man ska se till hela arbetsmarknaden. Men när läkaren insåg vad som var 
på gång så ändrade hon sig. Det kan jag ju tyvärr inte godta, en sådan ko-
vändning. 

Handläggare om avstämningsmöte; personlig handläggare 6 (kopia 
5.3.2 Handläggare markerar) 

Jag anser att handläggarens beteende att ifrågasätta läkarens omvär-
dering av medborgarens sjukdomstillstånd kan förklaras genom den 
byråkratiska styrning som Försäkringskassan använder för att upprätt-
hålla en likvärdig bedömning. Samtidigt illustrerar citatet att handläg-
garen från Arbetsförmedlingen har ett annat intresse som styr beteen-
det, vilket skapar problemen i detta fall. Handläggarens beteende ligger 
troligtvis utanför de handlingar som kan förväntas av en handläggare 
vid Arbetsförmedlingen, vilket visar att styrning av arbete inte är en 
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enkel fråga. Eftersom läkaren beter sig så som hen gör är min tolkning 
att detta inte kan vara första gången hen befinner sig i en situation där 
medborgarens ärende hotar att falla mellan två myndigheters ansvars-
områden. Läkaren vet troligen att detta skapar en osäker situation för 
medborgaren, vilken hen delvis kan förebygga på grund av den aukto-
ritet som läkarrollen för med sig. Citatet visar komplexiteten i sjukför-
säkringen och hur samspelet mellan praktikerna kan ta olika riktningar 
beroende på aktörernas intressen. Även om inte alla ärenden innehål-
ler denna typ av komplicerade processer menar jag att det intertema-
tiska samspelet kan vara oförutsägbart och ta olika riktningar. Det in-
tertematiska samspelet mellan praktiker är dock ett viktigt steg för att 
förklara realiseringen av sjukförsäkringen. Därför menar jag att denna 
typ av analyser, där ett sådant samspel kan illustreras, är ett viktigt 
verktyg för att förstå fenomen som sjukförsäkringen. 
 Jag har i detta avsnitt beskrivit hur praktiker samspelar inter-
tematiskt. Detta intertematiska samspel sker mellan praktikerna helt 
utan riktning, vilket innebär att deras utförande snarare beror på in-
tentionen som personerna som utför praktiken har. Praktikerna påver-
kas också av styrningen som aktören utsätts för. I bilden nedan visas 
därför framåt- och bakåtrörelse mellan praktikerna, vilket represente-
rar att praktikerna utförs utan inbördes ordning eller riktning. Jag kan 
därmed också konstatera att det intertematiska samspelet är överord-
nat det intratematiska samspelet, då det varken finns någon tydlig bör-
jan eller något tydligt slut på praktikutförandet, utan detta sker i en 
pågående väv av praktiker (T. R. Schatzki, 1996; Theodore R Schatzki, 
2001).  
 

 
Figur 6.3: Illustration över praktikernas intertematiska samspel 

Det intratematiska samspelet ska förstås som en kortare sammanhål-
len process där praktikerna förstärks av varandra i en given riktning. 
När detta intratematiska samspel sedan bryts kan det uppstå riktnings-
förändringar i praktikutförandet, vilket innebär att samspelet övergått 
till att bli intertematiskt. Detta illustreras i bilden ovan där de två 
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typerna av intratematiskt samspel har klippts in för att visa hur detta 
samspel är underordnat och där pilarna går i dubbel riktning för att 
visa att praktikerna både förstärker och begränsar varandra. Därmed 
kan jag avsluta diskussionen om hur praktiker samspelar för att reali-
sera sjukförsäkringen. I nästa avsnitt övergår jag till att diskutera vad 
som händer när praktiker inte utförs korrekt. Detta betecknar jag i en-
lighet med Skålén et al. (2015) dissonans i utförandet av praktiker. 

6.2 Dissonans i utförande av praktiker 
Alla ärenden fungerar inte felfritt och människor begår misstag även i 
sjukförsäkringen. I mitt teorikapitel beskrev jag hur tidigare forskning 
använt sig av begreppen samstämmighet och dissonans för att beskriva 
när samspelet lyckas respektive misslyckas (Skålén et al., 2015). Sam-
stämmighet råder när praktiker samspelar, vilket diskuterades ovan. I 
detta avsnitt fokuserar jag i stället på dissonansen, alltså då samspelet 
mellan praktiker misslyckas. Detta uppfyller även den andra delen av 
delsyfte två, nämligen att förklara varför arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater misslyckas med att realisera sjukförsäk-
ringen. Utgångspunkten för analysen har varit Schau et al.:s (2009) 
ramverk där jag menar att dissonans uppstår när en eller flera av prak-
tikernas fundament, det vill säga förståelsen, regleringen eller enga-
gemanget, inte utförs korrekt. Om aktören saknar ett av fundamenten 
kommer praktiken som utförs att vara i dissonans. Aktören som utför 
en dissonant praktik saknar antingen förståelse för hur praktiken ska 
utföras, bryter mot praktikens reglering eller saknar engagemang för 
att utföra praktiken. Därutöver menar jag att om flera av dessa faktorer 
saknas hos aktören råder det en dissonans på grund av en brist i den 
allmänna förmågan att utföra praktiken. Beskrivningen om dissonans 
börjar med dissonansen i praktikutförande på grund av bristande för-
ståelse. Därefter följer ett resonemang om dissonans på grund av bris-
terna i att följa regleringar, avsaknaden av engagemang och till sist 
brist på allmän förmåga. 

6.2.1 Dissonans på grund av bristande förståelse 
Förståelsen grundar sig i den faktiska kunskap som krävs för att kunna 
utföra praktiken. Schau et al. (2009) beskriver att aktören som utför 
praktiken måste ha en tydlig förståelse för hur och vad som ska göras i 
en specifik situation. Exempelvis måste medborgare ha förståelse för 
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ansökningsförfarandet för att kunna informera Försäkringskassan om 
sjukskrivningen. När dissonans uppstår på grund av bristande förstå-
else beror det på att aktören saknar de kunskaper eller färdigheter som 
krävs för att utföra praktiken. Vid dissonans saknar därför aktören 
kunskapen om hur praktiken ska utföras eller att hen över huvud taget 
ska utföra en praktik. 
 I citatet nedan exemplifieras hur en medborgare misslyckas 
med att göra en sjukanmälan under tiden som hon också innehar för-
äldrapenning. Dissonansen uppstår genom att hon inte har kunskapen 
om hur anmälan ska signeras via e-legitimationen. Då hon misslyckas 
med att identifiera sig via e-legitimationen tillåter inte IT-systemet 
henne att skicka in anmälan och på så sätt informera Försäkringskas-
san om sjukdomen. 

Kunden har flera ansökningar som hon ska göra, men hon har inte klarat 
att göra dem via "mina sidor", då hon inte kunnat signera via e-legitimat-
ionen. Kunden har delvis föräldrapenning och sjukanmält sig vid flera till-
fällen. Har inte fått någon blankett för tillfällena och såg på hemsidan att 
hon behöver göra en ansökan. Eftersom hon inte kan göra ansökan digitalt 
vill hon nu att vi sänder hem blanketter för alla tillfällena istället. Får blan-
ketter hemskickade. 

Medborgaren ringer till Försäkringskassan för hjälp med anmälan; sam-
tal 465, 131210 

Som jag tidigare har beskrivit försöker Försäkringskassan styra med-
borgare till att använda Mina sidor för att frigöra resurser. Detta kräver 
dock att medborgaren accepterar den tekniska styrningen samt har 
kunskaperna som krävs för att utföra praktikerna i detta system. Ef-
tersom medborgaren misslyckas med praktikutförandet misslyckas 
även styrningen av beteendet och hon söker hjälp vid en annan del av 
myndigheten, och får pappersblanketter hemskickade. 
 Kunskapen om hur olika praktiker utförs är inte enbart kopplad 
till det tekniska kunnandet. Det finns också en mängd information som 
medborgare måste ta till sig för att aktivt kunna delta i realiseringen av 
försäkringen. I citatet nedan åskådliggörs hur en medborgare brister i 
förmågan att tolka den information som handläggaren har skickat till 
henne. Brevet som medborgaren har fått innehåller en förfrågan om att 
komplettera ärendet med information men eftersom hon inte har för-
mågan att tolka informationen kan en komplettering inte heller utfö-
ras. Jag tolkar det därmed som att medborgaren brister i sin förmåga 
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att skapa ett samspel mellan praktikerna, då hon inte kan tolka vad hon 
ska informera Försäkringskassan om för att realisera sjukförsäkringen. 

Hon har ett intyg som ska kompletteras och har fått ett brev från Försäk-
ringskassan. Hon förstår inte brevet. Kunden säger att hennes make först 
låg inlagd och sedan blev även hon inlagd. Läkaren förstår inte varför hon 
själv inte kan få sjukpenning och vet inte hur han ska komplettera läkarin-
tyget. Hon säger att hon jobbar som församlingsvärdinna med folk i bland 
annat sorg och ska vara en stödjande person när hon mår så dålig. Kund-
center-handläggaren informerar att hon bör prata med den handläggaren 
som gör bedömningen i ärendet och skickar en snabbfråga via Lyncen [För-
säkringskassans interna kommunikationssystem] för att det eventuellt 
finns möjlighet till att kunden kan bli uppringd. 

Kvinna ringer och frågar om ett kompletteringsbrev från Försäkrings-
kassan; samtal 510; 131220 

Jag har visat hur medborgare skapar dissonans i samspelet mellan 
praktiker genom att brista i förståelsen för hur en praktik ska utföras. 
Denna dissonans kan leda till större eller mindre effekter och kräva 
olika praktikutövanden för att utreda och lösa. Eftersom effekterna av 
dessa typer av dissonans oftast inte är kända för medborgaren innan 
praktiken utförs kan felen som uppdagas bli överraskande och svåra att 
förutse. Jag menar att den oro som medborgare känner inför att göra 
fel delvis härstammar från att de tidigare har gjort fel och mötts av 
standardiserad information som ska lösa felet. Likt citatet ovan måste 
dock medborgaren också ha förmågan att sätta sig in i den information 
som myndigheten skickar. Hon verkar dock brista i sin förståelse för 
informationen som skickats till henne, vilket leder till mer oro som får 
hen att utföra nya arbeten.  
 Handläggare kan också skapa dissonans i samspelet mellan 
praktiker som beror på att de brister i förståelsen för hur praktiken ska 
utföras. För att handläggaren ska kunna utföra praktiker som bedöma, 
tolka, markera och begränsa krävs det att hen har kunskapen att tolka 
regelverket som finns kring försäkringens olika delar, men också en 
viss medicinsk kompetens att kunna tolka diagnoser, i alla fall i relation 
till beslutsstödet. Därför menar jag att det inte är konstigt att handläg-
gare ibland brister i förståelsen av vissa praktiker. I citatet nedan sker 
detta när handläggaren ska bedöma det läkarintyg som inkommit i 
ärendet. Hen kan enligt citatet inte avgöra om läkarintyget är komplett 
eller om det måste kompletteras, vilket jag menar skapar en dissonans 
då bedömningen av ärendet inte kan ske.  
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2012-12-07 Sammantagen information [Rubrik] 

Försäkrad för arbetsbaserade förmåner: SGI-utredning pågår 

[…] 

Jag anser att underlaget inte är tillräckligt för bedömning därför att jag är 
tveksam om det behöver kompletteras eller ej. 

Gruppkonsultation specialist och Försäkringsmedicinsk rådgivare [Under-
rubrik] 

Jag är tveksam till vad som kan utläsas av läkarintyget, eller om underlaget 
behöver kompletteras. 

Jag tar upp ärendet avidentifierat i en gruppkonsultation. 

Utdrag från akt om handläggarens beslut i ärendet; akt 79, 121207 

Även om handläggaren i enlighet med min tolkning av citatet brister i 
förståelsen, vilket gör att hen inte kan bedöma ärendet, vet hen hur dis-
sonansen ska hanteras. I den byråkratiska styrningen, som syftar till 
att Försäkringskassan ska göra en likvärdig bedömning av ärenden, 
kan svårbedömda och ovanliga ärenden hanteras genom olika rådgi-
vande instanser. Eftersom handläggaren inte kan utläsa om det finns 
felaktigheter i läkarintyget anmäls ärendet till en försäkringsmedicinsk 
rådgivning där en läkare assisterar handläggaren i tolkningen av läka-
rintyg och arbetsförmåga. 
 Även arbetsgivare och andra aktörer i sjukförsäkringssystemet 
brister i förståelsen för hur praktiker ska utföras, vilket leder till disso-
nans. Exempel på detta är arbetsgivare som inte vet att de måste göra 
en anmälan efter att sjuklöneansvaret har upphört eller läkare som ger 
felaktiga råd om sjukförsäkringsprocessen. I citatet nedan illustras hur 
dissonansen på grund av bristande förståelse får följdeffekter på senare 
delar av ärendet. Arbetsgivaren har i ett initialt skede angett fel in-
komst i anmälan till Försäkringskassan och därmed brustit i praktiken 
informera. Denna felaktiga inkomstuppgift leder en rad felaktiga beslut 
och att sjukpenningutbetalningen försenas. Citatet visar också hur 
medborgaren måste hantera felet som har uppstått. 

Kunden har fått den sjukpenninggrundande inkomsten ändrad först efter 
att utbetalningar av sjukpenning gjorts. Arbetsgivaren meddelade först fel 
inkomst och detta har nu korrigerats. Har nu fått besked om ny sjukpen-
ninggrundande inkomst och är frågande över att för lite sjukpenning utbe-
talats med hänsyn till detta. Hon vill också veta om hon fått 100% beviljad. 
Informeras om vilken period hel sjukpenning utbetalats och om brytdatum 
samt att bedömning är klar och godkänd till och med 7 februari. 
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Kundcenter-handläggaren påminner i ärendet om att tilläggsutbetalning 
av sjukpenning ska göras med hänsyn till ändringen av den sjukpenning-
grundande inkomsten. […] 

Medborgare ställer frågor om felaktig utbetalning; samtal 101, 140121 

Jag har visat att samtliga aktörer i sjukförsäkringssystemet kan skapa 
dissonans på grund av bristande förståelse för hur praktiker ska utfö-
ras. Förutom att beskriva dessa misstag har jag också visat att effekten 
av denna dissonans blir en utdragen handläggning och att medborga-
ren får vänta samt själv ta ansvar för att hantera sitt eget ärende. Jag 
menar också att dissonansen påverkar Försäkringskassan, då medbor-
garna känner oro över myndighetens beteende, vilket får dem att utföra 
ett antal praktiker som de inte annars hade utfört. Jag övergår nu till 
att beskriva dissonans på grund av brister i att följa regleringar. 

6.2.2 Dissonans på grund av brister i att följa regleringar 
Nästa beståndsdel som Schau et al. (2009) har konceptualiserat är re-
gleringarna som omgärdar praktiken. Författarna beskriver detta som 
implicita eller explicita regelverk som styr praktiken genom instrukt-
ioner, normer eller principer. Då en aktör inom sjukförsäkringssyste-
met inte följer dessa regleringar uppstår dissonans i samspelet mellan 
praktiker. Denna dissonans kan exemplifieras med medborgare som 
inte ansökt om tillåtelse att åka utomlands under sjukperioden eller ar-
betsgivare som vägrar betala ut sjuklön de första 14 dagarna.  
 I citatet nedan illustreras dissonans i samspelet mellan prakti-
ker på grund av att medborgaren inte följer regleringen. Detta leder se-
dan till en rad konsekvenser för henne. Medborgaren har ansökt om 
sjukskrivning på 50 procent utan att ange att hon är tjänstledig på 20 
procent. Jag menar att medborgaren i detta fall inte följer reglering-
arna inom sjukförsäkringen då hon informerat Försäkringskassan att 
hon är föräldraledig till 20 procent på arbetsgivarens bekostnad (alltså 
arbetsbefriad till 20 procent med 100 procent lön). Detta får konse-
kvensen att hon arbetar mer än 50 procent samt att hon har fått en 
högre sjukpenninggrundande inkomst än vad hon borde ha, vilket gör 
att hennes sjukskrivningsgrad justeras och hon blir återbetalningsskyl-
dig för den felaktiga utbetalningen. 

2013-09-30 Sammantagen information [Rubrik] 

Försäkrad för arbetsbaserade förmåner: ja 
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[…] 

Jag anser att underlaget är tillräckligt för bedömning. 

Arbetstidens förläggning [underrubrik] 

Jag ringer den försäkrade [123-456 789 10] för att utreda ordinarie arbets-
tid och hur hon förlägger arbetstiden från den 16 september då hon ansökt 
om halv sjukpenning. 

Den försäkrade jobbar 4 timmar per dag måndag till fredag. Den försäkra-
des ordinarie arbetstid är dock inte 8 timmar per dag nu då den försäkrade 
har 20 % föräldraledighet. Informerar om att hon tyvärr bara kan få en fjär-
dedels sjukpenning från den 16 september då hon arbetar mer än halva sin 
ordinarie arbetstid. Den försäkrade förstår även om hon inte tycker att det 
är rätt. 

2013-10-02 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer upp den försäkrade med anledning av att hon uppgett att hon 
får 20 föräldrapenning. Den försäkrade uppger att hon får 20 % föräldra-
penning från arbetsgivaren, men det visar sig att den försäkrade är 20 % 
tjänstledig [obetalad tjänstledighet].  

Informerar om att jag kommer att sänka hennes inkomst till [123 456] kro-
nor och att hon eventuellt kommer att få ett återkrav. Den försäkrade god-
känner den nya inkomsten.  

2013-10-02 Återkrav [Rubrik] 

Den försäkrade har tidigare fastställts på en för hög sjukpenninggrundande 
inkomst och den har nu sänkts till [123 456] kronor. Den försäkrade har 
därmed fått för mycket sjukpenning utbetalt under perioden 12 augusti - 16 
september. Jag lämnar en impuls till återkravshandläggare. 

Kommunicering [underrubrik] 

Tidigare bedömning står kvar och jag lämnar ärendet till specialist för kva-
litetsgranskning då den försäkrade jobbat mer än halva sin ordinarie ar-
betstid från den 16 september. 

Sekvens där medborgares felaktiga anspråk uppdagas; akt 44 

Förutom att medborgaren inte följer regleringen i citatet ovan är det 
också värt att notera att handläggaren vid Försäkringskassan också 
brister i verifieringen av uppgifterna, då en felaktig sjukpenninggrun-
dande inkomst har godkänts. Det kan bero på att handläggaren inte 
alltid har tid att utföra samtliga delar i processen, vilket i så fall visar 
på brister i den byråkratiska styrningen då kvalitén inte kan säkerstäl-
las. Alternativet är att handläggaren, för att försöka erhålla medborga-
rens förtroende, litar på hennes uppgifter utan att någon kontroll sker. 
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 Förutom dissonans på grund av brister i förståelse förekommer 
även att handläggare underlåter att följa olika praktikers regleringar. I 
citatet nedan illustreras hur handläggaren brister i sitt informerande 
då hen uteblir från ett möte. Då handläggaren inte avbokar eller med-
delar att hen inte kommer på mötet tolkar jag det som att hen brister i 
utförandet av den informerande praktiken, då normer reglerar att ak-
törer inte ska komma sent samt att både sen ankomst och att uteblir 
från mötet ska kommuniceras innan. Detta har dock handläggaren inte 
gjort, vilket jag menar är en brist i att följa regleringen kring en praktik 
som innebär att dissonans uppstår. För att försöka kompensera för dis-
sonansen bokar handläggaren in en mängd möten och stämmer av vad 
som diskuterades vid det missade mötet. 

2013-01-31 Telefonsamtal [Rubrik] 

Ett möte var inbokat den 29 med arbetsgivare och läkare och jag missade 
detta, därför ringde läkaren och berättade att arbetsgivaren inte tycker att 
den försäkrade ska komma tillbaka ännu eftersom han inte kan arbeta hel-
tid. Därför föreslår hon arbetsträning i fyra veckor och sedan halvtid 2 
veckor för att sedan gå över på heltid. 

Jag ringer den försäkrade och vi bokar in ett SASSAM-möte idag klockan 
15.00. 

Anteckning i journal om att handläggaren uteblev från ett möte; akt 17, 
130131 

I nästa exempel som illustreras av bilden nedan åsidosätter handlägga-
ren Försäkringskassans regelverk och gör en utbetalning utan att det 
finns något aktuellt sjukintyg som kan styrka denna utbetalning. I e-
postmeddelandet skriver handläggaren att hen har gjort fel som betalat 
ut ersättningen utan att intyg finns och ber därför medborgaren att 
skicka in detta läkarintyg. Handläggaren har därmed brustit i regle-
ringen kring hur bedömningar vid Försäkringskassan ska göras, då hen 
inte följt reglerna och de uppsatta rutinerna. 
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Figur 6.4: E-postmeddelanden mellan medborgare och handläggare; akt 17, 

130322 

Förutom att handläggaren underlåter att följa regleringen som omgär-
dar praktiken bedöma, då bedömningen skett utan underlag, visar 
detta exempel också på att den byråkratiska styrningen av handläggare 
ibland kan misslyckas. I detta exempel har handläggaren kunnat betala 
ut ersättning till medborgare utan korrekta underlag, vilket indikerar 
att handläggare vid myndigheten har ett handlingsutrymme som går 
bortom styrningen. 
 Utöver medborgare och handläggare kan även andra aktörer 
uppvisa brister i att följa regleringarna av praktiker, vilket leder till dis-
sonans i samspelet. I en intervju med handläggarna (personlig hand-
läggare 6) framkom begreppet friskhetsintyg, vilket är ett läkarintyg 
som Försäkringskassan inte kommer att acceptera men som läkaren 
utfärdat för att stilla medborgarens efterfrågan. Ett sådant underlag 
bör naturligtvis betecknas som en brist i regleringen kring den infor-
merande praktiken, vilket också får konsekvenser, i form av dissonans, 
för ärendet. Nästa exempel på en aktör som brister i regleringen illu-
streras i citatet nedan, där arbetsgivaren brister i informerandet, vilket 
får konsekvenser för medborgaren. I detta fall menar jag att arbetsgi-
varen brister i informerande då hen underlåter att komplettera ärendet 
trots att flera påminnelser har utfärdats. Detta får till konsekvens att 
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medborgaren måste arbeta genom att återigen påminna arbetsgivaren 
om att inkomma med sjukanmälan för att utredningen ska starta. 

2011-09-26 Telefonsamtal [Rubrik] 

[Medborgaren] som ringer och meddelar att hon har försökt att få sin ar-
betsgivare nummer två att göra en sjukanmälan. Hon vill bli uppringd på 
tel: [123-456 78 90]. 

/Kundcenter för privatpersoner 

2011-09-28 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer [Medborgaren]. Hon undrar om kompletteringen har kommit 
in. Jag berättar att de kommit in men att jag inte tittat på dem ännu. Hon 
kommer att kontakta sin andra arbetsgivare för att påminna om sjukanmä-
lan från dem. Vi behöver veta hennes första sjukdag och sjuklöneperiod. 
Jag berättar även att inkomstutredningen pågår men att vi parallellutreder. 

Medborgare kommunicerar med Försäkringskassan om problem med ar-
betsgivaren; akt 78 

Som framgått innebär ofta dissonans i samspelet mellan praktiker att 
medborgaren måste hantera misslyckandet i ärendet. Eftersom in-
formationen från olika aktörer krävs för att realisera ärendet hamnar 
medborgaren i en utsatt position då problem med samspelet uppstår. I 
citatet ovan kommer medborgaren och handläggaren därför överens 
om att medborgaren ska påminna arbetsgivaren för att problemet möj-
ligtvis ska få en lösning.  
 Jag har i detta avsnitt visat hur medborgare, handläggare och 
andra aktörer skapar dissonans i samspelet mellan praktiker på grund 
av att de inte följer regleringarna som omgärdar praktiken. I min ana-
lys har det framkommit att olika aktörer har ett handlingsutrymme 
som sträcker sig bortom styrningen av deras arbete, vilket gör att aktö-
ren ibland brister i regleringar som omgärdar praktiker. Samtidigt kan 
detta handlingsutrymme också vara nödvändigt för att hantera relat-
ionen med andra aktörer. Om dissonans uppstår i samspelet faller dock 
ansvaret för att försöka avhjälpa denna dissonans ofta tillbaka på med-
borgaren. Med det sagt övergår nu beskrivningen om dissonans till att 
beskriva hur detta fenomen uppstår genom bristande engagemang. 

6.2.3 Dissonans på grund av bristande engagemang 
Förutom förståelse och reglering består en praktik också av engage-
mang, menar Schau et al. (2009). Detta engagemang består i aktörens 
motivation att utföra praktiker och hens emotionella status, vilket 
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också påverkar utförandet. Dissonans på grund av bristande engage-
mang kan uppstå om aktören inte har tid eller motivation eller inte för-
står varför praktiken ska utföras. Då aktören inte utför praktiker på 
grund av sitt bristande engagemang tolkar jag det som att det råder 
dissonans i samspelet mellan praktikerna. 
 Eftersom en del medborgare lider av psykiska sjukdomar kan 
engagemanget påverkas av deras generella hälsostatus. I citatet nedan 
uppger medborgaren att han inte har kunnat närvara på avstämnings-
mötet då hälsotillståndet påverkat hans engagemang negativt. Enligt 
medborgaren har hans psykiska sjukdom påverkat engagemanget för 
att utföra en rad praktiker, som att kartlägga informationen i ärendet 
genom att bland annat öppna post, informera handläggaren om att han 
uteblir från mötet och informera myndigheten genom att skicka in lä-
karintyget. Bristen på engagemang har också påverkat realiseringen av 
sjukförsäkringen då möten inte har kunnat hållas och uppgifter har 
saknats. Dissonansen har därmed förskjutit handläggningen av ären-
det framåt. 

2011-02-15 [Medborgare] kom inte på bokad tid. Avvaktar nytt läkarintyg 
innan jag bokar in [RUBRIK] 

[Medborgare] kom inte på bokad tid. Avvaktar nytt läkarintyg innan jag 
bokar in nytt möte.  

2011-03-02 Planera [RUBRIK] 

[Medborgaren] ringer och ber om ursäkt. Han har inte tömt sin brevlåda 
på flera veckor. Han har varit psykiskt nedstämd. Han undrar även över sin 
sjukpenning men han har inte lämnat in något medicinskt underlag och det 
senaste gick ut den 31 januari. [Medborgaren] har fått ett nytt intyg som 
sjukvården skulle skicka in. Avvaktar det nya intyget innan utbetalning kan 
göras. Jag ringer psykologen [För- och efternamn] men får inget svar, jag 
spelar in ett meddelande om ett möte. Avvaktar att [Förnamn] hör av sig.  

Anteckning om inställt möte och anledning till att medborgaren inte kom 
till mötet; akt 84 

Exemplet i citatet ovan angränsar till det jag betecknar som bristande 
allmän förmåga, vilket beskrivs i nästa avsnitt. Dock har jag tolkat detta 
citat som bristande engagemang, då medborgaren efter en kortare pe-
riod uppbådar engagemanget och ser till att få ärendet realiserat. Jag 
har över lag kategoriserat kortvarig psykisk nedstämdhet som bris-
tande engagemang, då hälsan framför allt påverkar medborgarens 
emotionella status. 
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 Men det finns också andra situationer där medborgare inte har 
engagemanget att utföra praktikerna, vilket skapar dissonans i samspe-
let för att realisera sjukförsäkringen. I citatet nedan illustreras hur 
medborgaren saknar engagemanget för att utföra ett antal komplette-
ringar. I stället för att kontakta vårdcentralen och skicka in läkarinty-
gen som saknas ändrar hon hellre sitt anspråk. Bristen på engagemang 
påverkar alltså medborgarens förmåga att informera Försäkringskas-
san om sin sjukdomssituation, och handläggaren kan därmed inte ve-
rifiera informationen. Energin som krävs för att komplettera intygen är 
helt enkelt mer värd än pengarna hon skulle erhålla som ersättning 
från Försäkringskassan. 

Kunden ringer för att hon vill veta hur det går med hennes sjukpenningä-
rende. Hon undrar när hon får sina pengar. Kundcenter-handläggaren 
upplyser om, att det har skickats ett brev till kunden angående att det sak-
nas läkarintyg och de diskuterar olika datum på läkarintygen. Kunden vill 
inte kontakta vårdcentralen utan vill hellre hoppa över den dagen då läka-
rintyg saknas. Kunden har heller inte läkarintyg för en period där hon hade 
semester. Kundcenter-handläggaren skriver in kundens uppgifter i ären-
det. Kunden väntar på att bli kontaktad av vårdcentralen angående för-
längd sjukskrivning. Kundcenter-handläggaren upplyser kunden om att 
hon måste göra en ny ansökan och kunden kommer att göra det via mina 
sidor. Kundcenter-handläggaren skriver in i kundens ärende att hon öns-
kar så snabb handläggning som möjligt. 

Kommunikation om uteblivna läkarintyg; samtal 105, 140114 

Jag menar att den brist på engagemang som illustreras i citatet ovan 
också för med sig en dissonans i samspelet. Detta eftersom bristen på 
engagemang har påverkat handläggarens arbete.  
 Bristen på engagemang påverkar också handläggare i deras ut-
förande av praktiker. I citatet nedan visas hur en handläggare med stor 
arbetsbörda väljer en produktiv metod för att kartlägga arbetsgivarens 
möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna. I stället för att ringa arbets-
givaren och utreda ärendet skickar hen en blankett till medborgaren 
för att hen ska göra arbetet och fylla i blanketten med arbetsgivaren. 
Jag anser att detta rör sig om en brist på engagemang eftersom hand-
läggaren väljer metoden då den uppfattas som effektiv även om meto-
den inte alltid levererar resultat (se 4.2.2 Handläggares kartlägg-
ningar). Handläggarens brist på engagemang bidrar också till att över-
föra majoriteten av arbetet till medborgaren. Därför menar jag att detta 
beteende också påverkar samspelet mellan praktiker negativt. 
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Då får jag ringa till arbetsgivaren och fråga eller så har vi ju en blankett som 
vi skickar till den kunden så de får fylla i med sin arbetsgivare gällande 
andra arbetsuppgifter. Eller om de kan anpassas. 

Intervjuare: Hur gör du? 

Jag skickar oftast ut en blankett. Det gör jag. För det är ju, ja, ganska många 
ärenden så då går det nästan fortast. 

Handläggare om insamling av uppgifter (från 4.2.2 Handläggares kart-
läggningar); personlig handläggare 2 

Även andra aktörer, så som arbetsgivare, handläggare vid andra myn-
digheter och läkare, brister i engagemang, vilket skapar dissonans. Ci-
tatet nedan illustrerar en läkare som skapar dissonans i administrat-
ionen genom att inte besvara handläggarens förfrågan om ett läkarut-
låtande. Jag menar att exemplet nedan illustrerar en brist på engage-
mang eftersom läkaren svarar efter cirka en månad och att hen då be-
gär mer tid att kartlägga medborgarens situation. Läkaren väljer helt 
enkelt att prioritera andra ärenden över medborgarens, vilket skapar 
dissonans i form av en utdragen handläggningstid.  

2010-12-07 Begäran om handling [Rubrik] 

jag begär aktuellt LOH [Läkarutlåtande om hälsotillstånd] dagens datum 
då jag inte har fått kontakt med läkaren. 

2011-01-05 Telefonsamtal 

Från dr [För- och efternamn] från [Kliniken] som meddelar att han ej kan 
besvara LOH senast den 8 januari. Han skall träffa patienter i mitten av 
januari och härefter kommer han att besvara min begäran. Jag flyttar fram 
bevakningen till 110203. 

Läkare meddelar att hen har dåligt med tid för att ge ett läkarutlåtande; 
akt 13 

Medborgare, handläggare och andra aktörer kan alla ha en brist i sitt 
engagemang som skapar dissonans i samspelet mellan praktiker. Kon-
sekvenserna av detta beteende blir ofta att medborgare står utan er-
sättning eller måste utföra arbeten för att korrigera effekterna av dis-
sonansen. Det leder därför till att medborgarna blir oroliga för utebli-
ven ersättning och känner behov av att kontrollera berörda aktörer. Se-
nare i kapitalet visar jag hur medborgare också på andra sätt åtgärdar 
den dissonans som kan uppkomma. Först ska jag dock beskriva disso-
nansen som uppstår då medborgare saknar en allmän förmåga att ut-
föra praktiker.  
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6.2.4 Dissonans på grund av bristande allmän förmåga 
Förutom att dissonans kan uppstå då en aktör brister i förståelse, bry-
ter mot regleringar eller saknar engagemang, kan medborgare också 
sakna en allmän förmåga att utföra olika praktiker. En bristande all-
män förmåga beror på att medborgaren lider av fysiska eller psykiska 
besvär som gör att hen för tillfället inte kan utföra praktiker inom kom-
plexa samhällssystem som sjukförsäkringen. Det råder dissonans till 
följd av bristande allmän förmåga då en medborgare saknar flera av 
Schau et al.:s (2009) beståndsdelar för praktiker.  
 Citatet nedan illustrerar hur handläggaren hanterar medbor-
gare som saknar vissa förmågor att tillgodose sig sjukförsäkringen. 
Dels finns medborgare med stort behov av assistans, där ombud ofta 
sköter kontakten, dels menar handläggaren att det finns medborgare 
som endast stöds i de administrativa delarna av försäkringen. 

Alltså det finns människor som mår så pass dåligt att de inte är tillgängliga. 
Då går jag ju inte via dem, då går jag via ombudet. Det kan vara av praktiska 
skäl som någon behöver hjälp, alltså det finns en problematik men den är 
inte så omfattande att jag inte kan kommunicera med personen utan här är 
stödet mer en administrativ hjälp för personen. 

Citat om hur handläggaren kommunicerar med medborgaren eller om-
bud; personlig handläggare 6 

Jag menar att citatet illustrerar att medborgare kan skapa dissonans på 
grund av brister i allmän förmåga, där vissa medborgare har problem 
att över huvud taget interagera med andra aktörer medan andra behö-
ver stöd i administrativa processer så som att fylla i blanketter eller 
boka möten. Det finns alltså en skala i den allmänna förmågan. Vissa 
medborgare kan utföra praktiker som exempelvis informera, guida och 
verifiera i personliga möten men har svårare att tolka brev och regel-
verk samt informera Försäkringskassan via blanketter. Utöver detta 
finns det också, enligt citatet ovan, medborgare som inte alls klarar att 
interagera med Försäkringskassan eller realisera sin del av sjukförsäk-
ringsadministrationen. 
 Bilden nedan illustrerar en medborgare som saknar allmän för-
måga att utföra praktiker för att realisera sjukförsäkringen. I brevet 
som har bifogats till ett inskickat läkarintyg, och som ses nedan, går det 
att läsa att medborgaren är sjukskriven och på flera plan inte har för-
måga att utföra praktiker gentemot Försäkringskassan (eller annan ak-
tör inom sjukförsäkringssystemet). Vidare framgår det att 
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medborgarens hälsa påverkas negativt av kommunikationsproblem 
med Försäkringskassan. Därför har också medborgaren överlåtit han-
teringen av ärendet till en nära anhörig. 
 

 
Figur 6.5: Kopia av bifogat brev till handläggaren vid Försäkringskassan; akt 90, 

130804 

Jag tolkar det som att brevet illustrerar att medborgaren brister i sitt 
engagemang då han till exempel ska informera Försäkringskassan. 
Detta då utförandet av praktiker påverkar medborgarens emotionella 
status på ett negativt sätt. Dessutom antyder brevet att missförstånd 
rörande sjukdomshistorien tidigare har skett, vilket jag tolkar som att 
aktörerna har brustit i att finna samstämmighet kring den guidande 
alternativt den informerande praktiken.  
 I detta avsnitt har jag visat att medborgare kan brista i allmän 
förmåga att utföra de praktiker som krävs för att realisera 
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sjukförsäkringen. Denna brist varierar dock i omfattning; vissa med-
borgare kan exempelvis sköta den dagliga kontakten med aktörer men 
behöver hjälp vid specifika tillfällen, som med att hantera administra-
tiva uppgifter. Utöver dissonansen på grund av bristen i allmän för-
måga har jag också visat hur olika aktörer skapar dissonans på grund 
av brister i förståelse, genom att bryta mot regleringen eller sakna en-
gagemang. Jag menar att dessa brister, som skapar dissonans i sam-
spelet mellan praktiker, också förklarar varför olika aktörer misslyckas 
med att realisera sjukförsäkringen. Därmed har jag också uppfyllt mitt 
andra delsyfte om att förklara varför arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater lyckas respektive misslyckas med att re-
alisera sjukförsäkringen. I nästa avsnitt behandlar jag hur misslyck-
anden i realiseringen av försäkringen hanteras. Detta för att belysa av-
handlingens tredje delsyfte. 

6.3 Strategier för att avhjälpa dissonans i praktikutföranden 
Dissonansen i praktikutförandet är problematisk och accepteras inte 
av de flesta aktörerna inom systemet, vilket skapar motreaktioner för 
att lösa problemen. Jag menar att detta sker genom ett antal strategier, 
som har kodats fram efter inspiration av Skålén et al. (2015). Dessa 
strategier är korrigering, påtryckning samt övertagande och syftar till 
att på olika sätt avhjälpa dissonansen i praktikutförandet. Förutom att 
beskriva syftet med strategierna och hur de används för att avhjälpa 
dissonansen relaterar jag dem även till de praktiker som konstituerar 
strategin. Första strategin som presenteras är korrigering, som följs av 
påtryckning och övertagande. 

6.3.1 Korrigering 
Strategin korrigering syftar till att justera fel som orsakat dissonans el-
ler uppmärksamma aktören på dissonansen så att hen kan lösa proble-
met. Korrigeringarna utförs genom stödpraktikerna informera, tolka 
och guida, detta då aktören informerar en person som skapat dissonan-
sen om felet samt hur aktören ska lösa problemet. Även kontrollprak-
tiken markera kan användas för att understryka att dissonansen måste 
åtgärdas eller att aktören måste upphöra med ett visst beteende. När 
markeringen är gjord kan aktören informera eller guida personen till 
att utföra korrigeringen. Inom ramen för den korrigerande strategin 
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fungerar praktiken markera som ett kontrollverktyg för att styra aktö-
ren till att utföra de justeringar som krävs. 
 Det första exemplet som illustrerar strategin korrigera åter-
finns i citatet nedan, där en medborgare ändrar sitt anspråk om sjuk-
penning i enlighet med regelverket. Medborgaren har i ansökan om 
sjukpenning angett fel datum, vilket föranlett att handläggaren inte 
kan fatta beslut i ärendet utan skickar brev om en komplettering. Dis-
sonansen uppstår alltså genom att medborgaren brister i förståelsen 
när hon ska utföra praktiken informera. Efter att Försäkringskassan 
meddelat henne om kompletteringen korrigerar hon dissonansen ge-
nom att informera myndigheten om den korrekta informationen. 

2012-11-19 Utskickad handling [RUBRIK] 

Brev om tid före anmälan har skickats till den försäkrade. 

[…] 

2012-11-23 Besök på servicekontoret i [Stad] [RUBRIK] 

Den försäkrade uppger följande; Hon vill ändra sitt anspråk till sjukpen-
ning från 121107. Hon blev sjuk och uppsökte läkaren den dagen men ef-
tersom han skrev 121101 i sitt intyg så trodde hon att hon skulle skriva 
samma datum i begäran. Uppgift lämnad på heder och samvete, ID kollad. 

Medborgare korrigerar ett fel vid servicekontoret; akt 57 

Förutom att korrigera sina egna misstag korrigerar medborgare också 
misstag för arbetsgivare, kommunens personal, läkare och anhöriga. 
Detta sker dels genom att de kontaktar aktören och ber hen korrigera 
dissonansen, dels när medborgaren övertar ansvaret för att själv korri-
gera felet. Det senare fallet diskuteras dock mer utförligt under strate-
gin övertagande, där aktörer tar på sig andra aktörers praktikansvar för 
att hantera dissonansen i samspelet. 
 Nästa exempel illustreras i citatet nedan då en handläggare ut-
för strategin korrigera efter att en arbetsgivare har gjort en dubbel sju-
kanmälan för medborgaren. Sjukanmälan anmäldes först av en hand-
läggare vid kundcenter, som uppmärksammade att ett fel hade upp-
stått och att utredande handläggare ska undersöka rätt dag för när För-
säkringskassan övertar ersättningsansvaret. Handläggaren vid tidig 
bedömning, som handlägger ärendet, ringer därför medborgarens lö-
nehandläggare, inhämtar korrekt information och korrigerar felet. 

2013-09-25 Skapar ärende [Rubrik] 
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Kundcenter Partner har fått in avvisad sjukanmälan enligt nedan: 

__________________________________________________ 

Dubbelanmälan 

Anmälningsdatum = 2013-09-06 

Datum sjukpenning = 2013-09-21 

Organisationsnummer = [XXXXXXXX] 

Kontaktperson = [För- och efternamn] 

Telefonnummer = [123-456 789 10] 

CFAR-nummer = 

SPEN[XXXXX] 

__________________________________________________ 

Jag har inte lagt till ovanstående anmälan, då samma arbetsgivare tidigare 
har anmält den anställde, men angivit en annan dag 15.  

Vänligen utred korrekt dag 15. 

/Kundcenter Partner 

2013-09-27 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag har pratat med lönehandläggare [För- och efternamn] för att utreda 
dag 15. [Namn] berättar att den försäkrade har första sjukdag den 6 sep-
tember, karensdag, sjuklön 7 till 16 och 18 till 20 september. Ett glapp den 
17 september då den försäkrade fick vanlig lön. Dag 15 är den 21 september. 
[…] 

Handläggare utreder rätt datum för sjukanmälan; akt 41 

Citatet ovan, som jag menar illustrerar en korrigering, utförs också ef-
ter att Försäkringskassans process för att verifiera informationen i 
ärendet misslyckats. Eftersom arbetsgivaren har angett två datum som 
dag 15 i sjukdomsförloppet måste handläggaren utreda felaktigheten 
innan hen kan gå vidare i handläggningen. Detta är därför ett exempel 
på hur en byråkratisk styrning påverkar handläggarens arbete. I detta 
exempel korrigeras felet dock direkt av handläggaren i stället för att 
hen skickar ut ett kompletteringsbrev, med kopia till medborgaren som 
troligtvis skulle fått hen att ta ett initiativ och börja arbeta.  
 Läkare korrigerar felaktiga bedömningar som handläggare kan 
göra eller påverkar medborgares kost i rätt riktning medan arbetsgi-
vare också korrigerar olika felaktiga uppgifter som de har lämnat. Dess-
utom utför arbetsförmedlare, anhöriga och fackliga representanter 
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strategin korrigera. I citatet nedan illustreras hur specialister, som är 
internt anställda vid Försäkringskassan, utför en korrigering. Handläg-
garen har i ett första skede formulerat ett avslagsbeslut (bedömning) 
som på grund av Försäkringskassans interna regler måste kvalitets-
granskas av en specialist. Vid denna granskning uppmärksammar hen 
att handläggaren har gjort en felaktig bedömning och att denna måste 
korrigeras innan beslut kan fattas. Genom verifieringen kan en korri-
gering göras och medborgaren får därefter tillgång till sjukförsäk-
ringen. 

2011-04-26 Inkomna handlingar [RUBRIK] 

[…] 

Av journalutdraget framkommer att den försäkrade har det väldigt stres-
sigt på jobbet, han har varit sjukskriven 15 gånger det senaste året. Han har 
daglig huvudvärk, ont i magen och ångestattacker, han sover dåligt. Han 
klarar inte av att arbeta på grund av trötthet, glömska, uttalad sänkt kon-
centrationsförmåga och han kan inte fokusera. Hans allmäntillstånd är 
psykiskt gott och opåverkat. […] 

Jag bedömer med stöd av läkarintyg och journalutdrag att den försäkrades 
arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet. 
Den försäkrade har därför inte rätt till sjukpenning för tiden 11 april-8 maj. 

Planering [underrubrik] 

Jag avser att kommunicera min bedömning och de handlingar som ligger 
till grund för ställningstagandet. Kommuniceringsbrevet lämnas för kvali-
tetsgranskning av specialist.  

[…] 

2011-05-04 Specialist [RUBRIK] 

I samråd med specialist gör jag en ny bedömning i ärendet.  

Bedömning av rätt till sjukpenning [underrubrik] 

Den försäkrade är sjukskriven på grund av utmattning. Sjukdomen medför 
att den försäkrade har sänkt stämningsläge, ser nedstämd ut och är lite för 
långsam […]. 

Jag bedömer med stöd av medicinska underlag, kompletteringar från läka-
ren och den försäkrades egna uppgifter att den försäkrade har en funkt-
ions- och aktivitetsnedsättning som medför en helt eller partiellt nedsatt 
arbetsförmåga i förhållande till det vanliga arbetet på grund av sina be-
svär.” 

Ärendet går vidare från handläggaren till en försäkringsspecialist; akt 
39 
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Jag har i det här avsnittet visat hur olika aktörer utför strategin korri-
gering för att avhjälpa dissonans i praktikutförandet. Denna strategi 
syftar till att justera fel som orsakat dissonans eller uppmärksamma 
aktören på dissonansen så att hen kan lösa problemet. Jag har också 
visat att samtliga aktörer inom sjukförsäkringssystemet utför korrige-
ringar. I nästa avsnitt beskriver jag i stället strategin påtryckning, som 
också utförs för att hantera olika typer av dissonans. 

6.3.2 Påtryckning 
Nästa strategi som används för att avhjälpa dissonans i samspelet mel-
lan praktiker kallar jag påtryckning. Strategin är baserad på kontroll-
praktikerna verifiera, markera samt begränsa och syftar till att tvinga 
en annan aktör att utföra vissa handlingar eller förändra sitt beteende. 
Påtryckning sker exempelvis när medborgare försöker påskynda hand-
läggningen eller när handläggare försöker få läkare eller medborgare 
att utföra vissa handlingar. Strategin kan användas för att hantera olika 
typer av dissonans, men jag menar att den framför allt avhjälper bris-
tande engagemang då strategin kan motivera aktörer till att utföra 
praktiken.  
 Medborgare utför strategin påtryckningar för att avhjälpa dis-
sonans som uppkommer i praktikutförandet då en aktör inte utfört det 
hen ska. Framför allt vill medborgaren genom påtryckningen påskynda 
hanteringen av ärendet. I citatet nedan framgår det att medborgaren 
har markerat mot att arbetsgivaren har underlåtit att informera För-
säkringskassan genom en sjukanmälan. För att påskynda hanteringen 
har han därför använt en påtryckning mot arbetsgivaren och efteråt 
ringer han myndigheten för att verifiera resultatet. 

Kunden ringer med anledning av att han undrar om arbetsgivaren gjort 
sjukanmälan vilket de nyligen gjort. Han vill ha information om hur han 
meddelar ny inkomst då han ännu inte fått nya lönen utbetalt. Han frågar 
även om han kan kontakta Kundcenter för att få hjälp att fylla i blanketten. 

Kunden uppger att han ringde Kundcenter igår och fick då veta att sjukan-
mälan inte gjorts. Han kontaktade då arbetsgivaren och ringer idag för att 
få bekräftat att anmälan nu registrerats. Han säger att han valde att ringa 
för att få personlig kontakt istället för att söka informationen på hemsidan. 

Medborgaren kontrollerar om arbetsgivaren har gjort sjukanmälan; 
samtal 457, 131211 

Verifieringen i citatet ovan fungerar som en kontroll av att arbetsgiva-
ren har gjort det hen utlovat. Om arbetsgivaren inte hade informerat 
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Försäkringskassan om medborgarens sjukdom hade medborgaren tro-
ligtvis fortsatt sina påtryckningar för att till slut kanske be Försäkrings-
kassan om hjälp att hantera arbetsgivarens dissonans. Innan uppgif-
terna är inlämnade kommer dock inte handläggaren att kunna fatta nå-
got beslut i ärendet.  
 I nästa citat utför medborgaren en påtryckning på Försäkrings-
kassan genom att upprepade gånger ringa dem för att de ska påskynda 
hanteringen av ärendet. Min analys av data visar att medborgare också 
blir irriterade och ibland upprörda över myndighetens hantering för att 
förstärka den här typen av påtryckningar. Handläggaren som mottar 
samtalet har dock ingen möjlighet att påverka processen, men skriver i 
akten att medborgaren önskar snabbare handläggning. 

2012-12-10 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[Medborgaren] meddelar att han är mycket angelägen att hans ärende 
handläggs så snart som möjligt, då han är i behov av ersättning. Han säger 
att han inte fått någon lön sedan i oktober. Han uppger att han har varit så 
dålig att han inte haft möjlighet att göra ansökan tidigare. Jag informerar 
om serviceåtagande. 

Han uppger att han blivit uppsagd från sitt arbete, med sista anställnings-
dag den 30 november. Han vill att handläggare kontaktar honom så snart 
som möjligt om det är frågor till honom i ärendet. Telefonnummer [0001-
234 567]. 

/Kundcenter 

[…] 

2012-12-18 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[Medborgaren] ringer in och önskar snabb handläggning. Jag informerar 
om handläggningstiden. /Kundcenter 

Medborgaren kontaktar Försäkringskassan vid flera tillfällen; akt 5 (från 
5.3.1 Medborgare markerar) 

I citatet ovan framgår det att medborgaren utför påtryckningen då han 
är i behov av ersättning. Eftersom handläggningen kan dra ut på tiden 
är samtal till myndighetens kundcenter vanliga. Även om myndighet-
ens servicegaranti lovar handläggning inom 30 dagar om ärendet är 
komplett (Försäkringskassan, 2018b) är det dock inte alla medborgare 
som hittar informationen eller har förståelse för att garantin inte gäller 
om ärendet ska kompletteras. 
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Figur 6.6: Kompletteringsbrev till läkare; akt 69, 121121 
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Även handläggare utför påtryckningar, framför allt för att påskynda 
och effektivisera handläggningsprocessen eller för att få medborgare 
och andra aktörer i systemet att rätta sig efter uppsatta regler. Ibland 
används också medborgare som hot när påtryckningen genomförs. 
Detta illustreras i figuren ovan där handläggaren skickat en komplette-
ring till läkaren. I brevet framgår en tydlig markering där handläggaren 
meddelar att ersättning inte kommer att kunna utbetalas förrän kom-
pletteringen har inkommit. Likt markeringar och påtryckningar som 
utgår per post, är formuleringen som handläggaren använder per e-
post godkänt av myndigheten genom deras standardiserade processer 
med olika typer av mallar. Detta genom att brev, e-postmeddelanden 
och övrig fysisk kommunikation är standardiserad för att garantera det 
språkliga innehållet och effektivisera handläggarens arbete. Därför kan 
denna påtryckning ses som en effekt av myndighetens teknisk-byråkra-
tiska styrning av handläggarna. 
 Handläggare använder också påtryckningar för att få medbor-
gare att anpassa sig efter det regelverk som råder kring sjukförsäk-
ringen. Genom att markera att försäkringen kan dras in eller begränsa 
medborgarens tillgång till försäkringen kan handläggaren styra bete-
endet. Detta exemplifieras i citatet nedan där medborgaren underlåter 
att starta arbetsträning, vilket arbetsförmedlaren informerar handläg-
garen om. Genom att tillfälligt dra in sjukförsäkringen får handlägga-
ren medborgaren att bete sig enligt uppsatta regler. 

2011-07-08 Information [Rubrik] 

[Handläggare Arbetsförmedlingen] informerar om att [medborgaren] nu 
ringt. Han har inte sett kallelsen till dagens möte eller de andra breven som 
AF skickat. [Handläggaren] informerar [medborgaren] om att han kan få 
börja en arbetsträning på [Företaget] från och med nästa vecka. [Medbor-
garen] säger att han ska åka bort och hälsa på sin bror och är inte intresse-
rad av att börja någon arbetsträning. [Handläggaren] Arbetsförmedlingen 
informerar [medborgaren] om att han måste diskutera med oss om ledig-
het. [Medborgaren] säger att han inte är intresserad av att ha fortsatt kon-
takt med oss och lägger på luren. 

[…] 

2011-07-09 Kommunicering/interimistiskt beslut [Rubrik] 

Skickar kommunicering/interimistiskt beslut om att inte betala ut någon 
ersättning från och med 9 juli. 

Kommunikation mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om 
en medborgare; akt 84 
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Exemplet i citatet ovan illustrerar att handläggare utför påtryckningar 
för att medborgare (men även andra aktörer) ska rätta sig efter Försäk-
ringskassans regelverk. Men även handläggaren vid Arbetsför-
medlingen deltar i praktiken genom att informera om medborgarens 
beteende. Detta är därför också ett exempel på när andra aktörer för-
söker få till stånd förändringar av dissonansen i samspelar genom att 

utöva påtryckningar. Andra aktörer använder därmed också strategin. 
I citatet nedan utför en läkare strategin påtryckning. Påtryckningen 
riktar sig den här gången mot handläggaren, som läkaren menar fel-
aktigt inte har begärt komplettering av ärendet, som därför riskerar av-
slag. Hen menar att detta påverkar medborgarens sjukdomstillstånd 
och att patienten tydligt visar symtom som bör föranleda sjukskriv-
ning. 

2011-10-07 Telefonsamtal [Rubrik] 

Jag ringer Dr [För- och efternamn] med anledning av önskemål om kon-
takt: 

Hon undrar varför Försäkringskassan inte begärt komplettering av hennes 
uppgifter. Hon har nu fått begäran av den försäkrade om kompletterande 
uppgifter. Jag informerar att Försäkringskassan bedömer utifrån befintligt 
underlag. När det finns tillräckliga uppgifter för bedömning begär vi inte 
komplettering. Jag uppger vidare att vid vår bedömning beaktas bland an-
nat funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningar. Dr [För- och ef-
ternamn] uppger vidare att hon träffat patienten och kommer att diktera 
kompletterande uppgifter idag med aktuell status. Detta skickas till oss ef-
ter utskrift (nästa vecka) och kan förväntas komma handläggaren tillhanda 
senast den 14 oktober. Dr [För- och efternamn] uppger att hon anser att 
den försäkrade ska vara sjukskriven och att den försäkrade försämrats efter 
vår bedömning/skrivelse. 

Handläggare kontaktar läkare som begärt ett samtal om medborgarens 
status; akt 55, 111007 

I citatet ovan påverkar Försäkringskassans styrning av handläggarens 
arbete hen att inte utföra en komplettering, då tillräckligt underlag an-
ses finnas. Detta illustrerar en byråkratisk styrning av handläggare som 
syftar till att skapa effektivitet i hanteringen av ärenden. Dock menar 
läkaren i detta exempel att handläggaren gjort en felaktig bedömning, 
då hen borde ha konsulterat läkaren innan. Detta visar enligt mig hur 
viktigt det är för medborgare att också få stöd från andra aktörer i sy-
stemet när dissonans uppstår, sjukdomen kan påverka medborgaren 
på ett sätt så att hen inte orkar markera mot Försäkringskassans beslut. 
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 Jag har i detta avsnitt visat hur olika aktörer hanterat dissonans 
med hjälp av strategin påtryckning. Genom framför allt kontrollprak-
tiker försöker medborgare, handläggare och övriga aktörer förändra 
beteenden och påverka aktörer att utföra praktiker på ett visst sätt. 
Strategin används för att avhjälpa dissonans som beror på bristande 
engagemang, som i exemplet med kompletteringen av läkarintyget, el-
ler medborgarens underlåtande att delta i rehabilitering. Den kan 
också användas vid bristande förståelse eller negligering av regle-
ringar. Dock används framför allt strategin övertagande för att avhjälpa 
dissonans som uppstått som en effekt av bristande allmän förmåga, vil-
ket behandlas i det kommande avsnittet. 

6.3.3 Övertagande 
Den sista strategin kallar jag övertagande och den syftar till att åtgärda 
dissonansen i samspelet mellan praktiker genom att axla ansvaret för 
och utföra en annan aktörs praktikutförande. Strategin innebär alltså 
att praktikerna som har identifierats kommer att utföras av en annan 
person än den som i normalfallet ansvarar för praktikens utförande. 
Detta för att påskynda realiseringen av sjukförsäkringen eller på andra 
sätt underlätta för en aktör som saknar förståelse, underlåter att följa 
regleringar eller har ett dåligt engagemang. Ett exempel skulle kunna 
vara medborgaren som övertar kompletteringen från en stressad hand-
läggare som själv inte hinner ringa till vårdcentralen. Strategin an-
vänds också för att avhjälpa dissonans i samspelet som beror på bris-
tande allmän förmåga. Detta eftersom medborgare som brister i allmän 
förmåga att korrekt utföra praktiker behöver stöd för att realisera för-
säkringen. Även om det finns empiriskt stöd för att handläggare över-
tar delar av medborgares eller arbetsgivares ansvar, indikerar data att 
det främst är medborgare och deras anhöriga som utför strategin. 
 I citatet nedan övertar en medborgare arbetsgivarens arbets-
uppgift att sjukanmäla medborgaren. Den felaktiga registreringen av 
organisationsnumret gör att medborgaren inte har kunnat ansöka om 
sjukpenning. Därför ringer hon till Försäkringskassan för att informera 
myndigheten om rätt uppgifter. 

2013-04-22 Telefonsamtal [RUBRIK] 

[Medborgaren] ringer. Hennes arbetsgivare har registrerat sjukanmälan 
med fel organisationsnummer och rättelse finns, se notering tidigare idag. 
[Medborgaren] önskar att den felaktiga anmälan tas bort och rätt anmälan 
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registreras. Detta för att hon ska kunna ansöka om sjukpenning via själv-
betjäning/e-leg. Sjukanmälan med rätt organisationsnummer registreras. 

/Kundcenter 

Kvinna ringer för att lämna uppgifter åt arbetsgivaren; akt 19, 130422 

Medborgaren övertar alltså arbetsgivarens ansvar genom att utföra 
praktiken informera. Detta gör hon för att påskynda hanteringen av 
ärendet så att hon kan få ersättning från Försäkringskassan. Som jag 
har nämnt tidigare är det framför allt medborgare som drabbas av 
andra aktörers fel. Därför finns det också incitament för medborgare 
att överta ansvaret för utförandet, då de vill få sitt ärende utrett.  
 Vid sidan av sjukförsäkringen finns det också ett antal andra 
ersättningssystem eller tilläggsförsäkringar. För att medborgare ska få 
ta del av dessa system kan det krävas att individen utföra ett antal prak-
tiker. Vissa av de praktiker som medborgare utför, så som att kartlägga 
eller verifiera, är att beteckna som övertagande. I citatet nedan kräver 
regelverket att den sjukskrivna medborgaren ska utföra arbetsuppgif-
ter som skulle kunna skötas inom ramen för försäkringsadministrat-
ionen. Medborgaren ska bland annat informera AFA-försäkring16 om 
sin sjukdomshistorik. Därför menar jag att medborgaren övertar prak-
tikutförandet från arbetsgivaren, Försäkringskassan och AFA-
försäkring, som tillsammans skulle kunna administrera försäkringen.  

Kund ska söka AFA-försäkring och de vill veta när hennes sjukskrivning 
började. Hon var utförsäkrad ett tag. Kundcenter-handläggaren talar om 
att vi kan skicka en samlad historik som hon kan vidarebefordra till AFA. 

Medborgare ringer till Försäkringskassan om tilläggsförsäkring; samtal 
202, 140115 

På ett liknande sätt inhämtar medborgaren information från en rad 
olika aktörer för att realisera sjukförsäkringen eller angränsande för-
säkringssystem. Detta arbete tvingas delvis fram genom en byråkratisk 
styrning där regelverken inom och mellan olika organisationer begrän-
sar handläggares möjlighet att samverka med varandra, vilket gör att 

                                                
 
16 AFA-försäkring tecknas av arbetsmarknadens parter inom ramen för kollektivavtal. Med-
borgare som omfattas av AFA-försäkringen kan bland annat få utökat ekonomiskt stöd vid 
långvarig sjukdom. 
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medborgaren måste överta detta ansvar och tvingas samskapa verk-
samheten tillsammans med olika aktörer.  
 Som jag konstaterade ovan finns det också medborgare som 
inte klarar av att utföra de uppgifter som Försäkringskassan och andra 
aktörer förutsätter av de ska utföra. Deras hälsostatus gör att deras all-
männa förmåga brister. Men arbetet måste fortfarande utföras. Därför 
tar ofta familjemedlemmar, en partner eller vänner över ansvaret för 
delar eller helheten av att realisera sjukförsäkringen. Bilden nedan re-
presenterar en fullmakt som medborgaren har gett sin far för att han 
ska kunna företräda medborgaren. I perioder kan medborgaren näm-
ligen inte sköta kontakten med myndigheten eller andra aktörer, på 
grund av sina psykiska besvär. Fadern övertar alltså praktiker som att 
kartlägga ärendets status, informera om utvecklingen i sjukfallet och 
verifiera att aktörerna gör det som är utlovat. 
 

 
Figur 6.7: Medborgare lämnar fullmakt genom brev till Försäkringskassan; akt 

51, 110820 

Likt exemplet i citatet ovan, där medborgarens arbete delvis tvingades 
fram genom den byråkratiska styrningen inom och mellan organisat-
ioner, visar fullmakten i bilden ovan hur regelverket styr aktörers ar-
bete. Utan en fullmakt likt den ovan skulle inte handläggare acceptera 
att fadern övertar ansvaret för sjukförsäkringen, utan medborgaren 
skulle vara utlämnad åt att själv realisera ärendet. 
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 Som jag beskrev ovan framkom det i datamaterialet att även 
handläggare och andra aktörer ibland övertar delar av praktikutföran-
det. Handläggare övertar ofta andra handläggares praktikutförande 
och läkare stiger in för att lösa situationer som orsakats av andra lä-
kare. I citatet nedan illustreras hur handläggaren delvis övertar ansva-
ret för praktiken att informera om inkomstuppgifterna som medborga-
ren skulle lämna. Handläggaren kontaktar arbetsgivaren och upp-
täcker att inkomstuppgifterna är felaktiga. När lönehandläggaren kon-
staterat att medborgaren inte fått någon sjuklön och att ansökan där-
med är felaktig övertar handläggaren ansvaret från medborgaren och 
rättar till felen i ansökan. 

2013-04-18 Sammantagen information / telefonsamtal [RUBRIK] 

[…] 

Jag anser att underlaget inte är tillräckligt för bedömning eftersom in-
komstutredning inte färdigställts. 

Ringer [Arbetsgivaren] då den försäkrade är sjukanmäld som anställd med 
sjuklön. Får tala med lönehandläggare [För- och efternamn] som berättar 
att den försäkrade är timanställd och rings in vid behov. Hon har inga tim-
mar inbokade och har inte heller fått sjuklön. Sjukanmälan är felaktig. Jag 
ersätter den med en anmälan som anställd dag 1. 

Avvaktar sjukpenninggrundande inkomst. 

Handläggare kontaktar arbetsgivaren under utredningen; akt 7,130418 

I exemplet ovan övertar handläggaren en mindre del av praktikutfö-
randet från medborgaren. Min tolkning av datamaterialet är att detta 
beteende inte är vanligt förekommande utan framför allt sker vid en-
klare praktikutföranden eller när strategin överensstämmer med res-
terande handläggningsrutiner. Detta torde delvis bero på den situation 
handläggaren befinner sig i, med höga krav på att handlägga ärenden 
men få incitament att hjälpa medborgare. Ansvaret för att lösa olika 
problem för att ärendet ska realiseras kommer nämligen framför allt 
att falla tillbaka på medborgarna och deras förmåga att arbeta. 
 Förutom medborgare och handläggare övertar även andra ak-
törer praktikutförandet från vissa personer. Detta kan handla om en 
läkare som informerar handläggare om medborgares hälsotillstånd el-
ler kommunala tjänstemän som samordnar kartläggningsmöten som 
handläggare brukar ansvara för. Bilden nedan visar ett e-postmed-
delande från en arbetsgivare där det framgår att personalstrategen vid 
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kommunen har kommunicerat med en facklig företrädare, som överta-
git delar av medborgarens ansvar. Den visar också hur den fackliga re-
presentanten informerar arbetsgivaren om statusen i ärendet, vilket 
underlättar för medborgaren. 
 

 
Figur 6.8: E-postmeddelande från personalstrateg till Försäkringskassan; akt 31, 

130705 

Jag har i detta avsnitt visat hur olika aktörer övertar ansvaret för att 
utföra olika praktiker från andra aktörer. Detta för att underlätta reali-
seringen av sjukförsäkringen och för att handläggaren kan utreda ären-
det snabbare. Strategin övertagande är dock enbart en av tre strategier 
som används för att hantera dissonansen som sker i samspelet mellan 
praktiker. Utöver övertagande finns också strategierna korrigering och 
påtryckning. Genom dessa strategier uppfyller jag även mitt tredje del-
syfte om att visa hur aktörerna hanterar misslyckanden i sjukförsäk-
ringsadministrationen. Aktörer använder alltså dessa tre strategier för 
att hantera dissonansen som uppstår i administrationen då aktörer 
misslyckas med praktikutförandet eller interaktionen. 

6.4 Diskussion om praktikerna samspel och dissonans 
Detta kapitel behandlar hur stöd- och kontrollpraktikerna samspelar; 
hur dissonans i samspelet uppstår samt hur dissonansen hanteras ge-
nom tre strategier. Tidigare studier har också visat på hur praktiker 
samspelar (Schau et al., 2009; Skålén et al., 2015), hur dissonansen 
uppstår samt att den på olika sätt kan avhjälpas (Skålén et al., 2015). 
För att bygga vidare på denna forskning diskuteras här mina resultat 
rörande samspel och dissonans i relation till tidigare forskning. Denna 
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diskussion förstärker även resultatens trovärdighet genom att jag kan 
påvisa likheter med tidigare resultat samt lyfta fram skillnader mot 
denna forskning. Först sammanfattar jag mina forskningsresultat med 
hjälp av en övergripande modell över praktikerna, samspelet mellan 
dem, dissonansen samt strategier för att avhjälpa dissonansen. Däref-
ter avslutas kapitlet genom en diskussion om hur detta samspel och 
denna dissonans förhåller sig till tidigare forskning på området.  

6.4.1 Sammanfattning av forskningsresultaten 
I denna avhandling har jag identifierat åtta praktiker som jag har be-
nämnt stöd- och kontrollpraktiker. Stödpraktikerna består av infor-
mera, kartlägga, tolka och guida medan kontrollpraktikerna är verifi-
era, bedöma, markera och begränsa (för en utförlig diskussion om 
praktikerna, se 5.5 Sammanfattning av praktikerna i relation till tidi-
gare forskning). I detta kapitel har jag också beskrivit hur praktikerna 
samspelar. Vidare har jag visat hur samspelet kan misslyckas genom så 
kallad dissonans, och hur denna dissonans hanteras med tre strategier. 
Resultatet sammanfattas i bilden nedan, där strategierna även har 
kopplats samman med dissonansen de avhjälper. Övergripande illu-
strerar modellen två praktiker som samspelar, där den första praktiken 
leder till en andra praktik. Då aktörerna brister i utförandet av prakti-
kerna har jag markerat detta genom att pilen som binder samman 
praktikerna inte når fram till nästa praktik. Dissonansen uppstår ge-
nom att aktören brister i förståelsen (F) för att kunna utföra praktiken, 
bryter mot praktikens regleringar (R) eller saknar det engagemang (E) 
som krävs för att utföra praktiken. Dessutom kan medborgaren sakna 
en allmän förmåga; därmed saknas flera av dessa beståndsdelar och 
dissonans uppstår. Den bristande allmänna förmågan markeras genom 
de tre kryssen i bilden nedan. Resterande dissonans markeras med 
kryss vid respektive beståndsdel. 
 Den översta delen i bilden illustrerar ett fungerande samspel 
mellan praktikerna. Aktören har en förståelse för hur praktiken ska ut-
föras, hen följer reglerna som omgärdar praktiken och känner ett en-
gagemang för utförandet. Samspelet kan ske intra- eller intertematiskt 
och utgör grunden för att realisera sjukförsäkringen. Därför betecknar 
också denna del av modellen ett lyckat arbete som aktören, oavsett om 
det är en arbetande medborgare eller kundorienterad byråkrat, utför. 
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 På nästa nivå i modellen brister förståelsen (vilket illustreras av 
att (F) är ersatt med (X)), vilket innebär att aktören saknar kunskap 
eller förmåga att utföra praktiken. Ett exempel kan vara medborgare 
som inte vet hur de ska använda ett mobilt Bank-ID för att kunna logga 
in på Försäkringskassans hemsida och sköta sitt ärende. Men även 
handläggare och andra aktörer brister i förståelse för hur praktiken bör 
utföras. För att hantera en bristande förståelse måste kunskap ges till 
aktören som ska utföra praktiken, vilket sker genom praktikerna infor-
mera eller guida samt strategin korrigera, där dessa praktiker kan ingå. 
Denna hantering liknar också Skålén et al.:s (2015, s. 611) strategi (som 
de döpt till ”att förklara”). Författarna beskriver att strategin ”involves 
explicitly stating the implicit knowledge embedded in a practice so that 
the party responsible for the misalignment will be able to enact the 
practice in a proper way”, vilket korresponderar med både praktiker 
och strategin korrigering. I modellen har jag därför märkt ut denna 
strategi med en pil uppåt från den felande riktningen, vilket ska sym-
bolisera att aktören ändrar riktning i samspelet mellan praktiker och 
att dissonansen avhjälps. 
 

 
Figur 6.9: Sammanfattande bild av forskningens resultat 

Nästa nivå (där (R) är ersatt) illustrerar att aktören inte följer de regle-
ringar som guidar praktiken framåt, vilket gör att dissonans uppstår. 
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Detta innebär att aktören inte utför praktiken i enlighet med de regel-
verk (implicita eller explicita), instruktioner, normer och principer som 
omgärdar praktikutförandet. Ett exempel kan vara en arbetsgivare som 
inte känner till sitt ansvar att anmäla sjukdomsfall, vilket gör att med-
borgaren inte kan ansöka om sjukpenning. För att komma till rätta med 
denna dissonans använder sig aktörerna framför allt av strategin kor-
rigera (som visas i bilden genom ett nytt streck). Aktören som upp-
täcker dissonansen kan alltså korrigera brottet mot regleringen och på 
så sätt hantera dissonansen. Detta skiljer sig från Skålén et al.:s (2015, 
s. 609) uppsättning av strategier där de menar att strategin för att han-
tera regelbrott är att försöka få aktören att ge efter för reglerna. Förfat-
tarna skriver att aktören som vill se ett korrekt utförande av praktiken 
från den felande personen ska ”[stress] the need for compliance with 
established procedures and rules”. Till skillnad från att använda kon-
trollpraktiker bör aktören försöka övertyga den andra parten genom 
praktiker som informerande eller guidande, menar Skålén et al. (2015). 
En anledning till att mina resultat skiljer sig från Skålén et al.:s (2015) 
kan vara att dessa författare studerat arbete utfört av hängivna Alfa Ro-
meo-fans på internet, där komplexiteten i arbetet kan vara lägre (än att 
förstå hela sjukförsäkringens regelverk), samt att reglerna som ska föl-
jas är mer välkända alternativt enklare att förstå sig på. Det kan också 
vara så att hängivenheten och engagemanget som kunderna hos Alfa 
Romeo visar, för med sig olika krav för att delta i arbetet, vilket även 
Schau et al. (2009) visat genom sin praktik styrning, där kunder kon-
trollerar förutsättningarna för de olika aktiviteterna. Detta skulle 
kunna förklara varför olika strategier används för att lösa liknande pro-
blem. 
 Näst nivån i modellen (där (E) är utbytt) illustrerar dissonan-
sen då aktören saknar engagemang att utföra praktiken. Bristande en-
gagemang innebär antingen att aktören har en bristande emotionell 
status på grund av till exempel stress eller att hen inte ser någon anled-
ning att utföra praktiken. Jag exemplifierar dissonans med en handläg-
gare som väljer att använda ett snabbt och standardiserat arbetssätt 
med blankettutskick i stället för att utreda frågan genom att kontakta 
arbetsgivaren. Detta anser jag visar att vissa handläggares arbetssitu-
ation är betungande, då de tvingas välja ett ineffektivt arbetssätt. Men 
det finns också bristande engagemang som beror på att aktören priori-
terat ner praktiken till förmån för andra aktiviteter. Denna dissonans 
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menar jag att aktörerna inom sjukförsäkringssystemet löser genom 
strategin påtryckningar där de tvingar en annan aktör att utföra vissa 
handlingar eller förändra sitt beteende. Detta resonemang skiljer sig 
också från Skålén et al.:s (2015) resultat där aktörerna använder sig av 
en typ av guidning för att aktören ska vägledas tillbaka till sitt engage-
mang. Troligtvis beror även denna skillnad på den empiriska kontex-
ten, då entusiasmen hos konsumenten som arbetar är stor. Inom sjuk-
försäkringen finns i stället ett strikt regelverk och ofta en beroende-
ställning till myndigheten för att få ersättning, vilket gör att direkta 
krav kan motivera medborgaren. Dock skulle Skålén et al.:s (2015) 
strategi, orientation, kunna fungera även inom sjukförsäkringen, men 
den skulle kräva skickliga handläggare som använder sig av det som 
Korczynski och Ott (2004) kallar förtrollning. Handläggaren måste då 
övertyga medborgaren om att utförandet av praktiken ligger i hens in-
tresse och därigenom skapar engagemanget som krävs. 
 I den sista nivån i modellen (där (F),(R) och (E) är ersatta) åter-
ger när medborgare saknar en allmän förmåga att utföra en mängd 
praktiker. Medborgaren saknar här en grundläggande förståelse för 
hur praktiken ska utföras och dess regleringar samt brister i engage-
manget. Detta är medborgare som ofta lider av utbrändhet, depression 
eller någon annan psykisk diagnos och därigenom är inkapabla att ut-
föra praktiker, än mindre komplexa arbeten. Den streckade linjen mar-
kerar att medborgaren ibland inte ens påbörjar praktikutförandet då 
hen inte har någon förståelse för varför praktikerna ska utföras. Även 
om det finns exempel där handläggare eller andra aktörer försöker lösa 
dissonanser som uppstår på grund av denna allmänna brist på för-
mågor, med hjälp av påtryckningar och kontrollerande praktiker, får 
dessa handlingar sällan någon vidare effekt. Effekten blir i stället ofta 
att medborgaren under perioder isolerar sig och väljer att inte kommu-
nicera med aktörerna, vilket leder till begränsningar av ersättningen. 
Sättet som denna dissonans hanteras är i stället genom den överta-
gande strategin, som vänner eller anhöriga använder. Jag har återigen 
markerat denna strategi med en pil över de tre beståndsdelarna för att 
visa att detta är ett vanligt sätt att hjälpa medborgare som brister i all-
män förmåga att kunna realisera sjukförsäkringen och därmed ges 
möjlighet att tillfriskna.  
 Modellen ovan är en sammanfattning av mina forskningsresul-
tat där praktikerna, samspelet, dissonansen samt strategierna för att 



236 
 
 

hantera dissonansen återges. I nästa avsnitt bygger jag vidare på dis-
kussionen om samspel och dissonans genom att diskutera dessa be-
grepp i relation till tidigare forskning inom tjänsteforskningen som an-
vänt praktikteori. 

6.4.2 Diskussion om praktikernas samspel och deras dissonans 
Jag har i avhandlingen visat hur olika aktörer utför praktiker som sam-
spelar för att realisera ett sjukförsäkringsärende. Jag menar likt 
Schatzki (1996) att samspelet mellan praktiker utgör ett socialt möns-
ter som genom att studeras hjälper mig att belysa mina syften om hur 
aktörerna lyckas och misslyckas med att realisera sjukförsäkringen och 
hur de hanterar eventuella misslyckanden. Likt Schau et al. (2009) vi-
sar jag att praktiker samspelar inom och mellan temana av praktiker. 
Författarna använder termerna inter- och intratematiskt samspel för 
att beskriva hur praktikerna länkas samman. Jag gör därför tolkningen 
att sjukförsäkringen realiseras genom att olika aktörer kommer sam-
man och utför praktiker som tillsammans utgör ansökningsförfaran-
det, handläggningen, rehabiliteringen av sjukdomstillståndet och till 
slut återgången i arbete eller någon annan typ av avslut i ärendet. Till 
skillnad från Schau et al. (2009) menar jag att stommen i sjukförsäk-
ringsadministrationen utgörs av det intertematiska samspelet där 
praktiker utförs i relation till varandra för att realisera försäkringen. 
Schau et al. (2009) anser tvärtom att praktikerna framför allt samspe-
lar intratematiskt, vilket jag i längre sekvenser av samspelande prakti-
ker inte funnit. I stället skulle jag säga att detta samspel endast utgör 
en del av det totala samspelet mellan praktiker, men att praktikerna 
inom detta samspel förstärker varandra i den riktning som de utförs. 
Generellt samspelar därför praktikerna om vartannat för att skapa 
ärendet och föra det framåt mot ett avslut (därmed inte sagt att rikt-
ningen i samspelet alltid är framåtriktad och lösningsfokuserad). Ak-
törerna kan dock till en början ha olika syn på hur detta samspel ska 
utvecklas men kommer genom interaktioner över tid finna en väg mot 
avslut av ärenden (dock inte sagt att samtliga aktörer kommer vara 
nöjda med utfallet). 
 Mina resultat visar också att samspelet misslyckas genom så 
kallad dissonans i samspelet mellan praktiker. Tidigare studier 
(Echeverri & Skålén, 2011; Skålén et al., 2015) har också visat att aktö-
rer kan misslyckas i sin interaktion och att dissonans kan uppstå. I 
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likhet med Skålén et al. (2015) använder jag Schau et al.:s (2009) prak-
tikbeståndsdelar för att påvisa att dissonans i samspelet mellan prakti-
ker uppstår på grund av bristande förståelse, avsteg från regleringen 
samt avsaknad av engagemang. Förutom att bekräfta tidigare studiers 
analysmodell bygger jag också vidare på den genom att skapa en modell 
för att förstå om medborgare är kapabla att utföra praktiker. Om med-
borgare brister i mer än en av de praktikbeståndsdelar Shau et al. 
(2009) identifierat (förståelse, reglering eller engagemang) så menar 
jag att de har en allmän bristande förmåga att utföra praktikern inom 
sjukförsäkringssystemet. 
 Genom att diskutera medborgarnas förmåga att arbeta och 
samskapa värde tillsammans med tjänsteproducenter bidrar jag också 
till forskningen om värdeskapande och samskapande (Lusch & Vargo, 
2014; Normann & Ramírez, 1993; Osborne et al., 2013). Under lång tid 
har denna forskning haft ett fokus på hur värde skapas och de positiva 
utfall som interaktioner inom tjänster innebär. En del forskning har 
dock betonat att denna bild inte är helt korrekt. Echeverri och Skålén 
(2011) visar hur aktörers missförstånd leder till värdeförstörande akti-
viteter inom kollektivtrafiken. Skålén et al. (2015) pekar ut misslyckan-
den, men i mer komplexa praktiksammansättningar. Karlsson (2018) 
problematiserar litteraturen inom tjänsteinnovation genom att addera 
konflikter som en politisk nivå i innovationsprocesser. Genom denna 
avhandling stämmer jag in i kritiken om att världen behöver beskrivas 
med mer komplexitet än ett endimensionellt värdeskapande med posi-
tiva utfall. Mitt bidrag (se 7.1.1 Medborgares förmåga att arbeta) ifrå-
gasätter ingångsvärdet att alla individer är kapabla att utföra arbete el-
ler delta i samskapande processer. Detta menar jag öppnar upp för en 
större tillgänglighetsfråga där det går att diskutera hur snävt en orga-
nisation kan designa sina tjänster för att slippa vissa grupper av indivi-
der, utan att diskriminera dem i juridisk mening. Jag menar också att 
forskningen har ett ansvar att inte bara söka kunskap utifrån en bred 
majoritet utan också att intressera sig för svaga grupper som dels kan 
exploateras och dels diskrimineras, utan tillgång till nödvändig sam-
hällsservice. Med det avslutar jag mitt resultatkapitel och övergår i 
nästa kapitel till att diskutera vad dessa resultat kan innebära för att 
kunna uppnå mitt fjärde delsyfte om att förklara vad som känneteck-
nar arbetande medborgare och kundorienterade byråkrater.  
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7. Myndighetsutövning – en subjektiv rättvisa

I detta avhandlingens sista kapitel avrundar jag diskussionen om arbe-
tande medborgare och kundorienterade byråkratier genom att belysa 
det övergripande syftet om att kartlägga och förklara de praktiker 
som arbetande medborgare samt kundorienterade byråkrater, med 
stöd av andra aktörer, utför för att realisera sjukförsäkringen. I tidi-
gare kapitel har jag kartlagt arbetet som dessa aktörer utför (delsyfte 
1). Arbetet sker i form av stödpraktikerna informera, kartlägga, tolka 
och guida samt kontrollpraktikerna verifiera, bedöma, markera och be-
gränsa. Vidare har jag visat hur dessa praktiker samspelar för att skapa 
sociala mönster samt förklarat, med hjälp av begreppet dissonans, hur 
aktörerna lyckas respektive misslyckas med att skapa dessa sociala 
mönster (delsyfte 2). Denna dissonans hanteras genom strategierna 
korrigering, påtryckning och övertagande (delsyfte 3). För att fördjupa 
diskussionen kring det arbete som aktörerna utför för att realisera sjuk-
försäkringen har jag vid sidan av mitt övergripande syfte formulerat 
delsyfte fyra för att förklara vad som kännetecknar arbetande med-
borgare och kundorienterade byråkrater. Genom att uppfylla detta 
delsyfte kan jag öka förståelsen för dessa två begrepp, och dessutom 
kan jag förklara den paradox som varit en utgångspunkt i avhand-
lingen; att sjukskrivna medborgare måste arbeta för att realisera olika 
delar av sjukförsäkringsadministrationen, samtidigt som de måste 
uppvisa en försämrad eller icke-existerande arbetsförmåga för att vara 
berättigade till försäkringen. Jag åstadkommer detta genom att först 
diskutera arbetande medborgare med utgångspunkt i det immateriella 
arbete som de utför. Avsnittet följs av en diskussion om medborgares 
förmåga att utföra de arbeten som förväntas av dem för att realisera 
sjukförsäkringen. Därefter diskuterar jag exploatering av detta arbete, 
för att avsluta avsnittet med att omdefiniera begreppet arbetande kon-
sumenter till arbetande medborgare då begreppet passar bättre utifrån 
offentlig sektors förutsättningar. Nästa avsnitt behandlar kundoriente-
ring, byråkrati och samskapande, och där utvecklar jag begreppet by-
råkratiskt samskapande genom att diskutera hur samskapandet styrs 
samt redogöra för hur viss tjänsteforskning är baserad på en myt om 
samskapande. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där jag sammanfattar 
mina forskningsresultat och ger förslag på framtida forskningsmöjlig-
heter. Avhandlingen avslutas med en epilog. Med detta är det min 



240 

ambition att ha uppfyllt avhandlingens syfte, samt min förhoppning att 
förståelsen för den svenska sjukförsäkringens administration har ökat. 

7.1 När medborgaren stämplar in 
Tidigare forskning har visat att individens roll som konsument har för-
ändrats till att bli mer aktiv genom att hen övertar delar av företags 
produktionsprocesser (Cova & Dalli, 2009; Vargo & Lusch, 2004). 
Cova och Dalli (2009) konceptualiserar detta fenomen som arbetande 
konsumenter och fenomenet har studerats inom områden som varu-
märkesbyggande inom bilindustrin (Cova et al., 2015a, 2015b), digitala 
verktyg (Bauer & Gegenhuber, 2015; Cochoy, 2015; Rieder & Voß, 
2010), forum för fotbollssupporters (Pongsakornrungsilp & Schroeder, 
2011) och politik (Black & Veloutsou, 2017). Forskningen (se bland an-
nat Bonsu & Darmody, 2008; Cova & Dalli, 2009) har diskuterat hur 
dessa konsumenter löper en risk för exploatering av det företag som de 
arbetar åt, då de inte erhåller någon betalning för det arbete de utför. 
Vissa forskare pekar också på att företag adderar en extra prispremium 
för samskapade produkten eller tjänsten då dessa genom själva sams-
kapandet blivit kundanpassade. Den främsta förklaringen till att kon-
sumenter accepterar att de exploateras tycks vara att de identifierar sig 
med produkten eller företagets varumärke (Black & Veloutsou, 2017) 
och att produkten är åtråvärd. Tidigare forskning menar att konsumen-
ter som arbetar kan betecknas som entusiaster (Cova et al., 2015a) eller 
supportrar av en viss klubb (Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011). 

Jag har i denna avhandling visat att även medborgare arbetar; 
de realiserar sjukförsäkringen genom stöd- och kontrollpraktiker, en-
skilt och i interaktion med andra aktörer. På detta sätt bidrar jag till 
forskningen om arbetande konsumenter genom att visa att även med-
borgare inom offentlig sektor arbetar, en typ av aktör som tidigare inte 
adresserats i forskningen. Jag utvecklar även arbetande konsument-
litteraturen genom att belysa arbete som utförs i en empirisk kontext 
som skiljer sig från tidigare studier. Jag menar, utifrån mina studier, 
att den främsta skillnaden mellan begreppen arbetande medborgare 
och arbetande konsumenter återfinns i förklaringen till varför dessa 
aktörer arbetar. Cova et al. (2015a) beskriver de arbetande konsumen-
terna kring Alfa Romeo som entusiaster medan Black och Veloutsou 
(2017) beskriver att de som arbetade för Yes Scotland-kampanjen näst 
intill ska förstås som fanatiker. Studie efter studie om arbetande 
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konsumenter beskriver att individerna som arbetar gör detta för att de 
(initialt) känner entusiasm och motivation att utföra de aktiviteter som 
företaget efterfrågar. Jag menar att detta inte är fallet med arbetande 
medborgare som utför en mängd praktiker för att realisera sjukförsäk-
ringen, utan vidare intresse av att vilja göra det. I stället för entusiasm 
är det snarare oron för att nekas sjukförsäkring eller en utsatt ekono-
misk situation som är drivkraften i arbetet.  
En förklaring till skillnaderna i drivkrafter kan fås genom Karlssons 
(2009) förståelse av arbete som en verksamhet som sker utifrån en 
nödvändighet inom ramen för en intern relation. Verksamheten utgörs, 
som jag konstaterade i mitt teorikapitel, främst av de praktiker som 
medborgare utför. Men även strategierna som ska avhjälpa dissonan-
sen i samspelet mellan praktiker kan betecknas som en verksamhet. 
Jag har också genom min studie visat att det finns en intern relation 
mellan medborgaren och handläggaren som måste fungera för att ak-
törerna ska kunna realisera försäkringen. Utan medborgares arbete 
kan handläggare inte fatta beslut i ärendena. I denna relation skapas 
också nödvändigheten då medborgare skulle stå utan ersättning om 
inte arbetet utfördes. Arbetet som arbetande medborgare utför går 
alltså delvis att jämföra med det lönearbete som anställda utför, dock 
utan anställningstryggheten och ekonomiska ersättningen som med-
följer. Därför är också oron en utmärkande drivkraft för arbetande 
medborgares arbete; utan ett korrekt utfört arbete kan hen stå utan er-
sättning. Skillnaden mellan arbetande medborgare och arbetande kon-
sumenter återfinns därmed inte i det som Lazzarato (1996) skulle be-
teckna som ett immateriellt arbete med intellektuellt innehåll (vilket 
också diskussionen om praktiker visade). Istället återfinns skillnaden i 
det kulturella innehållet, där medborgares skapar mening och förstå-
else för sin omgivning (Lazzarato, 1996). Jag menar att medborgare ut-
för detta arbete då de skapar den oro som sedan formar relationen till 
försäkringen och de arbetsuppgifter som de tar på sig. Det kulturella 
innehållet inom arbetande konsument-litteraturen utgörs snarare av 
den kulturella kopplingen till varumärket eller produkten som skapar 
entusiasmen och hängivenhet till att arbeta. Därigenom kan också 
skillnaderna mellan individens roller diskuteras.  

Det immateriella arbete som arbetande medborgare utför rela-
terar till både verksamheten och nödvändigheten i Karlssons (2009) 
definition av arbete. Medborgares verksamhet genom praktikerna 
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betecknas framför allt som ett arbete med intellektuellt innehåll som 
syftar till att föra ärendet framåt. Nödvändigheten som skapas i relat-
ionen mellan medborgaren och Försäkringskassan ligger också till 
grund för det kulturella innehållet, som medborgare också skapar ge-
nom den oro som finns för att begå fel i sitt praktikutförande eller för 
att Försäkringskassan ska neka ersättning. I min studie tar detta sig 
uttryck genom att medborgare utför ett antal praktiker, som att verifi-
era att läkarintyg har inkommit eller att informera handläggaren om 
minsta utveckling i ärendet. Detta för att stävja oron för att göra fel. 
Medborgare markerar också då handläggningen dragit ut på tiden och 
tolkar olika skeenden i processen, vilket kan vara en del i skapandet av 
oron. Vid sidan av oro menar jag att medborgare också visar ett stort 
ansvarstagande i de fall hen inte kan utföra det arbete som krävs. Detta 
ansvarstagande, exempelvis då en anhörig övertar medborgarens utfö-
rande av praktiker, är också att beteckna som ett kulturellt innehåll. I 
forskningsresultaten illustreras detta genom att en make ringer till 
kundcenter för att ställa en fråga eller verifiera ärendets status. Men 
det visar sig också i att anhöriga kan överta hela sjukförsäkringsproces-
sen, då medborgare ibland är vid så pass dålig hälsa att de inte kan 
kommunicera eller på andra sätt interagera med myndigheten. I enlig-
het med Fontenelle (2015) anser jag att handläggarna delvis använder 
det kulturella innehåll som medborgarna skapar som en resurs för att 
skapa den arbetande medborgaren. I resultaten finns det få tecken på 
att handläggaren försöker minska medborgares oro eller ansvarsta-
gande. Tvärtom använder handläggare i vissa fall praktiken informera 
och späder på det sättet på den oro som medborgaren känner. Detta 
sker bland annat genom de kompletteringsbrev som handläggare 
skickar ut för att informera medborgare om att uppgifter i deras ärende 
saknas. Mina resultat visar också hur handläggare guidar medborgare 
till olika arbeten, så att de själva kan kontrollera läkare och arbetsgi-
vare via Mina sidor. Detta kan underlätta för medborgare att känna 
mindre oro för ärendets hantering. Vidare visar resultatet att delar av 
sjukförsäkringssystemet bygger på att anhöriga ska överta sjukförsäk-
ringsprocessen då medborgaren själv inte klarar av att realisera aktivi-
teterna inom försäkringen. Genom att underbygga de processer som 
skapar ett kulturellt innehåll, så som jag menar att handläggare delvis 
gör, producerar organisationen enligt Fontenelle (2015) en viss sorts 
konsument eller medborgare som sedan kan exploateras för olika 
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ändamål. Handläggare kan på så sätt använda medborgares arbetsför-
måga för att underlätta delar av sitt arbete, och därmed leva upp till 
myndighetens krav på effektivitet. 

Förutom det immateriella arbetet och drivkrafterna bakom 
detta arbete pekar även min empiriska kontext på andra skillnader 
mellan arbetande medborgare och tidigare studier om arbetande kon-
sumenter. Detta eftersom förutsättningarna för offentlig sektor skiljer 
sig från privata företag i det att medborgare varken betalar eller kan 
nekas prövning av sitt ärende. I kommande avsnitt diskuterar jag där-
för hur skillnaden mellan rollen som konsument och medborgare på-
verkar arbetet individen utför. Tidigare forskning visar hur konsumen-
ter alltmer förutsätts vara aktiva i konsumentrollen och tillsammans 
med företaget samskapa produkter och tjänster (Cova & Dalli, 2009; 
Humphreys & Grayson, 2008). Alford (2002) menar dock att medbor-
gare antar en något mer mångfacetterad roll där de dels interagerar 
med myndigheter och är mottagare av tjänster, dels är passiva motta-
gare av samhällets totala verksamhet. I kapitel 6. Praktikernas samspel 
visade jag också att medborgare kan sakna förmågan till att arbeta. 
Dessa resonemang utvecklar jag nedan till en modell över arbetsför-
måga. Detta gör jag i relation till medborgarrollen, men också utifrån 
föreställningen att medborgare aktivt ska delta i ett samskapande av 
sjukförsäkringen. Vidare hävdar jag också att anledningarna till och ut-
fallet av exploateringen skiljer sig mellan min empiriska kontext och 
tidigare studier. Detta diskuteras också nedan innan jag avslutar av-
snittet med att sammanfatta diskussionen om arbetande medborgare 
genom att föreslå en ny definition. 

7.1.1 Medborgares förmåga att arbeta 
Medborgares relation till offentlig sektor är mångfacetterad och kan in-
nebära att en person innehar flera roller samtidigt. Därför är relationen 
mellan medborgare och myndigheter mer komplex än relationen mel-
lan konsumenter och företag, där rollerna är mer statiska. Enligt Alford 
(2002) ställer medborgare olika krav på samhället och myndigheter 
som Försäkringskassan. Myndigheten försöker ge medborgare en 
känsla av trygghet, genom att vara en del av välfärdssystemet. Trygg-
heten tillsammans med en rättssäker bedömning som garanterar att 
medborgare inte kan utnyttja systemet skapar ett slags allmänvärde 
där samtliga medborgare är passiva mottagare till Försäkringskassans 
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verksamhet (Alford, 2002; Moore, 1995). Alford (2002) menar också 
att medborgare direkt åtnjuter offentliga tjänster genom att exempelvis 
ansöka om och bli tilldelad sjukförsäkringen. Därutöver innehar med-
borgare även en tredje roll i relation till staten och den offentliga för-
valtningen genom att påverka utvecklingen av landet av välfärden i lo-
kala samt nationella val. Denna medborgarroll ska ställas mot en aktiv 
konsumentroll vars primära syfte är att konsumera varor och tjänster 
genom att identifiera behov, utvärdera marknaders alternativ, köpa 
produkten samt utvärdera dess kvalité (Arvidsson, 2005). De olika rol-
lerna behandlas också olika beroende på vilken organisation som inte-
ragerar med dem. Medborgarrollen kräver att varje individ ska få sitt 
ärende rättssäkert prövat (T. S. Karlsson, 2014; Pollitt & Bouckaert, 
2011) medan företag kan diskriminera sina konsumenter, exempelvis 
genom segmentering, positionering och differentiering (Kotler och 
Armstrong (2010). Jag menar att relationen mellan medborgare och 
myndighet präglas av en större kompetensspridning där vissa individer 
klarar av att realisera administrationen medan andra saknar denna för-
måga. Försäkringskassan måste inom ramen för verksamheten kunna 
hantera medborgare med olika förutsättningar för praktikutförandet. 
 För att förklara variationen i medborgares arbetsförmåga har 
jag skapat figur 7.1 nedan som utgår ifrån bristerna som skapar disso-
nans, vilket beskrevs i kapitel 6. Praktikernas samspel. Mina resultat 
visade här hur bristerna uppstår genom att medborgaren saknar kun-
skaper eller färdigheter att utföra praktiker, vilket Schau et al. (2009) 
kallar förståelse. Medborgaren kan även brista i praktikutförandet ge-
nom att bryta mot de regleringar som omgärdar praktiken samt genom 
att brista i engagemang (Schau et al., 2009; Warde, 2005). Genom att 
brista i flera av beståndsdelarna har jag också visat att medborgare kan 
sakna en allmän förmåga att utföra praktiker. Cova et al. (2015a) pekar 
i sina resultat på liknande fenomen då de visar att varumärkesentusi-
aster hos Alfa Romeo kan sakna förmåga och engagemang för att fullt 
ut arbeta för företaget. Till skillnad från dessa författare menar jag att 
en bristande allmän förmåga påverkar den totala förutsättningen för 
att kunna arbeta och att detta därför sällan blir aktuellt. Anledningen 
till att få studier diskuterar brister i konsumenters förmåga att arbeta 
eller samskapa tjänsten (som Vargo och Lusch (2004) skulle kalla det) 
är enligt mig perspektivet att konsumenten är en aktiv, entusiastisk och 
kapabel individ (Cova & Dalli, 2009). När detta arbete studeras hos 
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individer som betecknas som medborgare framkommer dock att den 
roll för med sig variationer i den förmåga som krävs för att delta i ar-
betet, vilket illustreras i modellen nedan. 

Modellen nedan utgår ifrån Schau et al.:s (2009) tre praktikbe-
ståndsdelar, det vill säga förståelse, regleringar och engagemang. För 
att dissonans inte ska råda i samspelet mellan praktikerna måste dessa 
beståndsdelar utföras korrekt. Förståelse och reglering bygger dock på 
att aktören har en viss kunskapsnivå både rörande hur praktiken ska 
utföras (förståelse) och under vilka förutsättningar den kan utföras (re-
glering), medan engagemanget snarare bygger på aktörens motivation. 
Jag har därför sammanfogat förståelsen och regleringen i en dimension 
i modellen nedan, som därmed utgör medborgarens kunskaper och in-
tuition. Den andra parametern utgörs av medborgarens motivation till 
att utföra praktiker, vilket manifesteras genom engagemang. Resulta-
ten visar, som sagt, att medborgare kan brista i samtliga av dessa be-
ståndsdelar. Därför har jag delat in modellen i två kontinuum där för-
ståelse och reglering utgör grunden för det ena delen medan engage-
mang utgör grunden för den andra. Antingen har medborgare förstå-
else och följer regleringen eller så brister de i något av dessa funda-
ment. I det andra kontinuumet har medborgaren engagemang eller så 
brister engagemanget. Genom att sammanföra dessa kontinuum till en 
fyrfältare kan jag konceptualisera både bristande allmän förmåga och 
full förmåga genom den heldragna linje som sträcker sig mellan de 
nedre vänstra hörnet och det övre högra. 

Modellen illustrerar fyra positioner som medborgare kan inta i 
försöken att realisera sjukförsäkringen. Den första positionen återfinns 
i det övre högra hörnet där medborgaren har full förmåga och obehind-
rat kan delta i arbetet med att realisera sjukförsäkringen tillsammans 
med övriga aktörer. I min studie illustreras denna position genom de 
praktiker som medborgare utför och som kopplar samman aktörernas 
arbete genom olika samspel. Jag menar att denna position också inne-
fattar medborgares förmåga att avhjälpa andra aktörers dissonans ge-
nom strategierna korrigera, påtryckning och överta. Dock ska posit-
ionen inte jämföras med den sjukskrivning som ligger till grund för be-
slutet inom sjukförsäkringen. En medborgare kan vara fullt sjukskri-
ven från sitt arbete och ändå inneha full förmåga att utföra praktiken 
inom sjukförsäkringen. Detta kan exemplifieras med akademikern som 
lider av ett benbrott men som har den kognitiva förmågan att realisera 
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nödvändiga delar av sjukförsäkringen. Det är också denna grupp med-
borgare som jag menar att försäkringen är konstruerad för och som kan 
hantera den paradox som ligger till grund för denna avhandling. Med-
borgarna i denna del av modellen är sjukskrivna men har fortfarande 
full förmåga att tillsammans med andra aktörer realisera sjukförsäk-
ringen. Det är dock medborgare i modellens övriga delar, som har en 
bristande förmåga att realisera sjukförsäkringen, som har problem då 
de förfarande är i behov av sjukförsäkringen. 
 

 
Figur 7.1: Konceptualisering av arbetsförmåga 

Den motsatta positionen återfinns i nedre vänstra hörnet, där medbor-
gare har en bristande allmän förmåga, det vill säga brister i såväl för-
ståelse och regelefterföljande som engagemang. Som jag visade i av-
snitt 6.2.4 Dissonans på grund av bristande allmän förmåga rör det sig 
ofta om medborgare med ett långvarigt sjukdomstillstånd som varken 
förstår hur praktiker ska utföras eller vilka konsekvenserna blir av att 
en praktik inte utförs. Individerna som har en bristande allmän för-
måga att utföra praktiker och som lider av psykiska sjukdomar eller av 
utbrändhet och därför inte orkar att interagera med andra människor. 
Lösningen på denna brist är ofta att en familjemedlem eller partner 
övertar delar av praktikutförandet, för att det arbete som krävs ska 
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utföras. Om inte anhöriga hjälper till i övertagandet av praktiker upp-
står problem, framför allt genom att handläggningen tillåts att dra ut 
på tiden. 
 Nästa position som medborgare kan inta (i nedre högra hörnet 
i fyrfältaren) gäller det bristande engagemanget, som illustreras i mina 
resultat av medborgare som inte ser någon mening i att utföra vissa 
praktiker. Medborgare kan då begränsa informationen som lämnas till 
handläggaren i ärendet eller markera på olika sätt att de inte kommer 
att följa de krav som handläggaren ställer upp. Denna brist på engage-
mang från medborgares sida kan delvis förklaras med den avstötande 
känsla, som Ritzer (2010) menar att konsumenter kan känna av över-
byråkratiserade processer. I stället för att få medborgaren att känna 
självständighet skapar handläggaren en avstötande känsla där med-
borgaren inte kommer att kunna påverka utfallet av ärendet och därför 
inte vill arbeta. Cova et al. (2015b) visar ett liknande utfall där konsu-
menter inte var villiga att utföra de arbetsuppgifter som företaget ef-
terfrågade. Detta eftersom arbetet framför allt utgjordes av rutinmäss-
igt marknadsföringsarbete men där konsumenterna snarare ville bidra 
med idéer för utvecklingen av varumärket. För att avhjälpa dissonan-
sen som kan uppstå på grund av bristande engagemang kan strategin 
påtryckning användas. Därför har jag adderat en pil från den position 
som medborgarna intar vid bristande engagemang för att visa att på-
tryckningen påverkar medborgare i riktning mot full förmåga. 
 Den sista positionen som medborgare innehar i modellen ovan 
är positionen där de brister i förståelse om hur praktiken ska utföras 
eller inte kan följa praktikernas inbyggda reglering. Medborgare brister 
i kunskaper eller färdigheter som krävs för att utföra praktiken. Dels 
saknar medborgaren förståelsen för hur praktiken ska utföras och dels 
saknar hen kunskap om de regleringarna som omgärdar praktikerna. 
Eftersom positionen kopplar till luckor i kunskap, men medborgarna 
känner sig engagerade för att arbeta, menar jag att bristerna går att av-
hjälpa genom praktiker som informera och guida. Dessa illustreras ge-
nom den streckade pilen, då hanteringen av situationen kan göras från 
handläggarens sida men också genom att medborgaren aktivt söker in-
formationen för att lösa den uppkomna dissonansen. 
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7.1.2 Exploatering av sjukförsäkringsadministration 
Begreppet arbetande konsumenter relaterar definitionsmässigt till ex-
ploatering av arbete. Företag utnyttjar på olika sätt konsumentens im-
materiella arbete för att maximera sin vinst (Bonsu & Darmody, 2008; 
Cova & Dalli, 2009) eller öka värdet på det som produceras (Arvidsson, 
2005; Terranova, 2000). Därför aktualiseras frågan om hur medbor-
gares arbete exploateras när de försöker få tillgång till sjukförsäk-
ringen. Definitionen jag använder för att förklara en exploaterande re-
lation utgår ifrån Roemers (1982) tankar om hur nytta ska fördelas 
mellan olika aktörer. Om nyttan kan förväntas fördelas mer rättvist 
men detta inte sker uppstår exploatering. Eftersom en viss del av arbe-
tet som medborgare utför inte kan förväntas utföras av någon annan, 
menar jag att dessa arbetsuppgifter inte är att beteckna som exploate-
rande. Exempel på detta arbete kan vara att medborgaren informerar 
Försäkringskassan om att hen är sjuk och i behov av sjukpenning eller 
den kartläggning av information som sker initialt i sjukförsäkringsä-
rendet. Inte heller praktiken guida som medborgare utför då de vägle-
der läkare eller handläggare genom sin livssituation för att få tillgång 
till sjukförsäkringen kan förväntas utföras av en annan aktör. Jag 
skulle därför säga att det finns ett antal arbetsuppgifter som arbetande 
medborgare utför, framför allt initialt i ärendet, som inte kan betecknas 
som exploaterande. Dock finns det också arbetsuppgifter som sjuk-
skrivna medborgare inte kan förväntas utföra, som skulle kunna be-
tecknas som exploatering av arbetande medborgare (Roemer, 1982; 
Zwick et al., 2008). Hit hör kontrollpraktiker som medborgare utför för 
att handläggningen drar ut på tiden eller för att de har vant sig vid att 
fel i sjukförsäkringsprocessen uppstår. Vidare återfinns också mer ar-
betsintensiva arbetsuppgifter, som överta koordineringen mellan ar-
betsgivare, sjukvården och Försäkringskassan, vilket diskuterades i 
termer av övertagande av praktikutförande, eller korrigering aktörers 
felaktiga beteenden. Jag menar att det icke-exploaterande alternativet 
som hade varit att föredra är att Försäkringskassan, som ansvarar för 
att administrera sjukförsäkringen, också ansvarar för att koordinera 
olika aktörer. På samma sätt menar jag att det hade varit att föredra att 
arbetsgivare, läkare eller andra aktörer känt till sina roller i sjukfallet 
så att medborgaren inte hade behövt utföra dessa arbetsuppgifter. Men 
eftersom utfallet av sjukförsäkringsärendet alltid påverkar de sjuk-
skrivna på olika sätt faller ansvaret för att lösa problem tillbaka på dem. 
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Risken för exploatering ökar då medborgaren befinner sig i denna ut-
satta situation. 
 Arbetande konsument-litteraturen anger att empowerment och 
att ge konsumenten frihet i arbetet är anledningar till att arbetet utförs 
och exploateringen möjliggörs (Cova et al., 2015a; Pongsakornrungsilp 
& Schroeder, 2011). Genom att företaget skapar förutsättningar för 
konsumenten att vara kreativ och ge uppskattning till det som skapas 
styr de arbetet som individen utför (Bonsu & Darmody, 2008). Det är 
också så det kulturella innehållet i immateriellt arbete skapas, vilket får 
medborgaren att känna entusiasm för företaget. Men medborgare kän-
ner ingen entusiasm för Försäkringskassan, och än mindre för att ut-
föra olika arbetsuppgifter om det inte hade varit nödvändigt för att re-
alisera sjukförsäkringen. I stället är sjukförsäkringen snarare att be-
teckna som en negativ tjänst (Morgan & Rao, 2006), där medborgare 
(eller kunder) måste hantera situationer som de egentligen försöker 
undvika. Därför anser jag att idén om exploateringen och hur den upp-
kommer hos arbetande medborgare måste breddas till att innefatta 
andra anledningar än en vilja från medborgare att arbeta för Försäk-
ringskassan.  
 En av de främsta anledningarna till att medborgare arbetar är 
att de känner oro över att få ett avslag eller att begå ett misstag i reali-
seringen av försäkringen. Oron är ett resultat av det immateriella ar-
bete som medborgaren utför, vilket späds på av Försäkringskassans 
hantering av ärendet. Genom att informera medborgaren om de nega-
tiva utvecklingarna i ärendet, så som att läkarintyget måste komplette-
ras eller att arbetsgivaren har underlåtit att fylla i en blankett, under-
bygger myndigheten medborgarens känsla av att inte vara i kontroll 
över sin livssituation. Denna känsla använder Försäkringskassans 
handläggare för att få medborgare att utföra arbeten. Samma känsla 
kan också beskrivas som en normativ styrning av medborgare. För att 
förstärka styrningen kan handläggaren också guida medborgaren i att 
utföra arbete och på så sätt ge hen en känsla av trygghet i att hen kan 
påverka sin egen situation. Genom oro och en vilja till att känna trygg-
het exploateras medborgare genom normativ styrning. Men jag har 
också visat på en mer direkt form av exploatering av arbetande med-
borgare. Vid handläggarnas kartläggning av medborgarens arbetssitu-
ation visade vissa handläggare på en uttalad strategi av att exploatera 
medborgarens arbete. I stället för att ringa till arbetsgivaren och göra 
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en utredning, väljer vissa handläggare att direkt skicka en blankett till 
medborgaren som hen och arbetsgivaren ska fylla i. Det exploaterande 
arbetet utgörs genom att handläggaren förskjuter ansvaret för kart-
läggningen till medborgaren, som inte kan neka att utföra arbetet. Möj-
ligheten som handläggaren utnyttjar, att förskjuta arbetsuppgifter till 
medborgare, åtnjuts dock av samtliga aktörer inom systemet. Eftersom 
godkännandet av medborgarens ärende är avhängigt av att ett antal 
uppgifter inkommer till myndigheten kommer ansvaret för in-
samlingen slutligen att falla på medborgaren. Detta till följd av en by-
råkratisk styrning som inriktar sig på att kontrollera att medborgare 
inte kan utnyttja systemet. Styrningen av handläggarnas arbete hind-
rar dem nämligen från att godkänna ärenden där inte uppgifter är sä-
kerställda och ligger linje med lagstiftningen samt interna regelverk. 
Enligt min mening styrs därför exploateringen av medborgares arbete 
genom normativ styrning där handläggare använder medborgares oro 
för att utföra arbete. Detta arbete ska i sin tur uppfylla kraven som den 
byråkratiska styrningen ställer på handläggaren, allt för att hen ska 
kunna godkänna ärendet. 

7.1.3 Den arbetande medborgaren 
Jag har diskuterat det arbete som medborgare utför och vad som in-
träffar då medborgare inte har förmågan att utföra det förväntade ar-
betet. Diskussionen har uppkommit efter att jag studerat fenomenet 
arbetande konsumenter inom offentlig sektor, vilket gjort att nya forsk-
ningsinsikter har framkommit. Medborgare utför fortfarande det som 
Lazzarato (1996) betecknar som immateriellt arbete, men av andra an-
ledningar än konsumenter. Exploatering och kontroll av medborgares 
arbete sker men tar sig som sagt andra uttryck än hos arbetande kon-
sumenter. För att avsluta diskussionen av vad som skiljer arbetande 
konsumenter från arbetande medborgare vidareutvecklar jag Cova och 
Dallis (2009, ss. 333-334) definition av begreppet arbetande konsu-
menter som jag har använt som en operativ definition för att studera 
arbetande medborgare. Författarna definierar begreppet på följande 
sätt: 

consumers who, by the means of immaterial labour, add cultural and affec-
tive elements to market offerings. Working consumers’ contribution in-
creases the market value of these offerings, even if they generally work out-
side the control of producers. They work individually, but they often inter-
act with other consumers (as individuals and communities) and even with 
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companies’ employees. […] They are generally exploited by market forces 
unless they succeed in developing protection rules and systems, usually re-
alized through various forms of consumption communities. 

Utifrån definitionen är den första förändringen som görs att använda 
begreppet medborgare, i stället för konsument. Dels signalerar med-
borgare att fenomenet som studeras återfinns i en annan empirisk 
kontext än marknaden där konsumenter återfinns, dels finns det skill-
nader i föreställningarna om vad medborgare och konsumenter ska 
åstadkomma inom respektive kontext. Till skillnad från konsumenten, 
som beskrivs som en aktiv individ (Alford, 2002; Kotler & Armstrong, 
2010), förstås medborgaren utifrån en individuell roll och en kollektiv 
roll där medborgare tillsammans besitter rättigheter och skyldigheter 
(Alford, 2002). Medborgare har därigenom rätt till en viss form av han-
tering av sitt ärende, vilket gör att myndigheten ska svara upp mot 
medborgares (kollektivet) och medborgarens (individens) rättigheter 
samt kontrollera att skyldigheterna har uppfyllts. Även om rollerna 
mellan medborgare och konsumenter har blivit sammanblandade 
(Grönlund & Modell, 2006), menar jag att det finns en poäng med att 
tala om medborgare, inte minst utifrån en rättssäkerhetsaspekt där 
medborgare (som individer) har rätt till prövning av ärendet.  

Litteraturen om arbetande konsumenter bidrar med en kritisk 
analys av tjänsteforskning, vilket återspeglas i definitionen av begrep-
pet. Cova och Dallis (2009) definition utgår ifrån marknaden och dess 
krafter som centrala begrepp för att beskriva kontexten och varför till 
exempel exploatering förekommer. Men begreppen marknad och 
marknadskrafter förklarar inte offentlig sektors organisering, även om 
det på vissa områden skett en tydlig marknadisering av till exempel 
skolan (Blomqvist, 2004) och sjukvården (Levay & Waks, 2009). När 
det kommer till sjukförsäkringen finns det inte några alternativa utfö-
rare av tjänsten utan detta är en solidarisk försäkring som administre-
ras av Försäkringskassan och finansieras av arbetsgivare. Med anled-
ning av att marknadens krafter inte fullt ut gäller i min empiriska kon-
text trots att offentlig sektor har genomgått en ökad marknadisering 
(Denis, Ferlie & Van Gestel, 2015) har jag valt att tona ner denna aspekt 
i min definition. Dock utesluter jag inte att det i vissa delar av offentlig 
sektor, där konkurrens och vinstintressen råder, kan förekomma ex-
ploatering av arbete på ett liknande sätt som inom Cova och Dallis 
(2009) definition av arbetande konsumenter. 
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Tidigare studier om arbetande konsumenter har framför allt fo-
kuserat på att konsumenten arbetar för åtråvärda produkter eller efter-
traktade företag (Cova et al., 2015b). Genom att lyfta fram konsumen-
tens åtrå och engagemang för produkten eller varumärket har dessa 
studier påvisat hur företagen försöker exploatera konsumenternas ar-
betskraft för att maximera vinsten. Dock visar min studie att exploate-
ring även förekommer i sammanhang där det inte råder konkurrens 
och där syftet inte är att maximera vinsten. I stället bör förståelsen av 
exploatering kompletteras med ett alternativt perspektiv där arbetaren 
utnyttjar medborgares eller konsumenters arbetskraft för att öka sin 
effektivitet, oavsett om detta görs för att uppnå högre vinst eller för att 
underlätta arbetet. Tidigare forskning har framför allt talat om exploa-
tering som något företag gör mot (arbetare eller) konsumenter för att 
försöka uppnå en högre vinst. I denna avhandling, där handläggare ut-
gör en entitet som studerats, kan jag konstatera att exploateringen av 
arbetande medborgare också är en effekt av myndighetens styrning av 
handläggarna. Handläggare exploaterar medborgare som en konse-
kvens av styrningen som premierar effektivitet och rättssäkerhet i be-
dömningen, därmed inte sagt att Försäkringskassan har som uttalad 
strategi att utnyttja medborgares arbete. Därför menar jag att exploa-
tering också ska förstås utifrån individens möjligheter att som en över-
ordnad aktör exploatera en underordnad aktör.  

Kopplad till frågan om exploatering är också styrningen av ak-
törer i sjukförsäkringssystemet. Försäkringskassan som är den enda 
organisation som tillhandahåller sjukförsäkring innehar en position 
där de kan styra olika aktörers beteenden, främst utifrån lagstift-
ningen. Därför har styrning av arbetet som handläggare och medbor-
gare utför fått en framträdande roll som inte återfinns i tidigare studier 
om arbetande konsumenter. Inom denna forskning ses konsumenten 
fortfarande som en relativt självständig aktör som frivilligt väljer att 
interagera med företag. Jag menar, i enlighet med Callaghan och 
Thompsons (2001) resonemang, att styrning även bör förekomma av 
dessa aktörer, om än normativt och inte lika rigid som inom statliga 
myndigheter där lagar ska upprätthållas. Inom sjukförsäkringen styrs 
dock medborgares arbete genom tekniskt vid informerande via Mina 
sidor eller blanketter, byråkratiskt genom att handläggarna tvingar 
medborgarna att följa regelverket och normativt genom att de uppma-
nas att samla in uppgifter för att påskynda handläggningen. Genom att 
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förstå dessa olika typer av styrning anser jag också att exploateringen 
som arbetande medborgare utsätts för kan förstås på ett bättre sätt. 
Därför inkluderar jag begreppet styrning på ett mer framträdande sätt 
i min definition av arbetande medborgare. 

Den sista förändringen jag gör av Cova och Dallis (2009) defi-
nition för att konceptualisera begreppet arbetande medborgare är att 
addera medborgarnas förmåga (och icke-förmåga) att arbeta. Tidigare 
forskning om arbetande konsumenter (Bonsu & Darmody, 2008; Cova 
& Cova, 2012) och samskapande (Osborne et al., 2013; Prahalad & 
Ramaswamy, 2004) har i liten utsträckning adresserat individens ar-
betsförmåga utan istället förutsatt att hen är kapabel och aktiv för 
denna typ av processer. Offentlig sektor tillhandahåller dock tjänster 
till medborgare med större variation av förmågor. Därför bidrar denna 
empiriska kontext till att synliggöra olika brister i arbetsförmågan. Att 
vid designen och utvecklingen av tjänster bortse från att medborgare 
kanske inte kan ta del av innehållet på grund av deras förmåga (oavsett 
om den beror på ekonomiska, kognitiva eller kulturella begränsningar) 
är problematiskt, speciellt om tjänsterna är offentligt finansierade eller 
kan betecknas som negativa tjänster (Morgan & Rao, 2006). Dock in-
nebär den bristande arbetsförmågan att medborgaren inte kan tillgo-
dose sig tjänsten lika enkelt som kapabla medborgare, om organisat-
ionen förväntar sig aktiva, engagerade och kapabla individer att sams-
kapa tjänsten med. Tillsammans med övriga delar som diskuterats i 
detta avsnitt utgör arbetsförmågan en del av den definition jag har kon-
struerat för att förstå fenomenet arbetande medborgare. Begreppet ar-
betande medborgare har därför definierats på följande sätt: 

Arbetande medborgare utför immateriellt arbete för att få tillgång till och 
effektivisera hanteringen av offentliga tjänster samt förstå sin egen situat-
ion. Arbetet styrs genom tekniska, byråkratiska och normativa styrmekan-
ismer som medborgaren också kan använda gentemot andra aktörer i sy-
stemet. Exploatering förekommer då handläggare använder medborgares 
arbete för att öka sin produktivitet. Men alla medborgare exploateras då de 
inte besitter de förmågor som krävs för att utföra det förväntade arbetet, 
vilket dock skapar problem för deras realiseringen av tjänsten.  

Med denna definition konstaterar jag att första halvan i det fjärde del-
syftet om att förklara vad som kännetecknar arbetande medborgare är 
belyst. Mot slutet av detta kapitel återkommer jag till detta begrepp då 
jag avrundar avhandlingen och kort sammanför begreppet med den 
kundorienterade byråkratin, som diskuteras härnäst. 
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7.2 Byråkrati, kundorientering och samskapande 
För att studera kundorienterade byråkrater använder jag mig av Kor-
czynskis (2002) organisatoriska idealtyp, kundorienterad byråkrati. 
Den kundorienterade byråkrat återfinns i moderna serviceorganisation 
där dem interagerar med kunder och medborgare. För att styra dessa 
byråkrater menar Korczynskis (2002) att organisationer kombinerar 
byråkratins rationella arbetssätt, för att skapa hög effektivitet, med en 
kundorientering för att skapa konkurrensfördelar genom anpassning 
till kundens behov. Även om Försäkringskassan inte eftersträvar att 
uppnå konkurrensfördelar menar jag att  myndigheten har som tydliga 
målsättningar att verksamheten ska åtnjuta ett högt förtroende hos 
medborgarna (se instruktioner i Regeringen, 2015, 2016, 2017). Jag 
nämnde i inledningen av avhandlingen att Försäkringskassan har tol-
kat sin målsättning om högt förtroende, till att bland annat anpassa sin 
handläggning efter medborgarnas behov. För att förbättra sin kundo-
rientering använder Försäkringskassan tjänstegarantier 
(Försäkringskassan, 2018b), anpassningar till medborgarens livssitu-
ation (Försäkringskassan, 2017) och förtroendemätningar 
(Försäkringskassan, 2016). Denna avhandling har visat element av by-
råkratisk och kundorienterad styrning av Försäkringskassans verk-
samhet, dock inte helt i linje med den idealtyp som Korczynski (2002) 
beskriver. Jag menar snarare att verksamheten kännetecknas av en by-
råkratisk styrning, som har anammat samskapande av tjänster som 
metod för att skapa effektivitet. Istället för en traditionell kundoriente-
ring där emotionellt arbete används så visar mina resultat att de kund-
orienterade byråkraterna delvis samskapar välfärdstjänsten, sjukför-
säkring för att på så sätt hantera sin arbetssituation.  

Byråkratin vid Försäkringskassan är tydlig, vilket också tidigare 
studier har visat (Andersson et al., 2011; T. S. Karlsson, 2014). Den by-
råkratiska styrningen återfinns i kontrollpraktiker som verifiera, där 
handläggaren säkerställer att informationen som lämnats till Försäk-
ringskassan stämmer, och begränsa där handläggaren nekar obehö-
riga medborgare sjukförsäkring i enlighet med uppsatta regelverk. Den 
byråkratiska styrningen återfinns också inom stödpraktikerna genom 
exempelvis praktiken informera, som sker vid telefonutredningen där 
handläggaren standardiserat sprider information om sjukförsäkring-
ens regelverk. Praktiken kartlägga följer också standardiserade mallar 
vid bland annat SASSAM-utredningar och tolka utförs med hjälp av 
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stödmaterial, vilket är exempel på en byråkratisk styrning. Jag menar 
dock att praktikerna i sig inte påverkar handläggarens beteende utifrån 
en kundorienterad eller byråkratisk styrning utan att praktikerna an-
vänds inom ramen för en byråkratisk styrning för att åstadkomma en 
rationell handläggning. Det är också därför som handläggare utför 
praktiker som kännetecknas av en byråkratisk styrning medan andra 
aktörer utför praktiken utifrån andra styrande premisser. Detta leder 
också till att styrningen kommer att kunna förskjutas genom samspelet 
av praktiker för att påverka till exempel medborgares eller läkares be-
teende. Ett exempel på detta är Försäkringskassans krav på att utreda 
arbetsförmågan, vilket också styr läkares arbete genom att de ska 
uppge hur sjukdomen påverkar arbetet i det läkarintyg de utfärdar. 
Min studie har visat hur handläggare förskjuter de interna kraven som 
styrningen ställs upp till medborgare, exempelvis praktiken kartlägga 
vid utredningen om att förenkla arbetsuppgifterna. Medborgare måste 
också överta andra aktörers arbete, så som att informera Försäkrings-
kassan genom arbetsgivarens sjukanmälan, för att handläggaren ska 
kunna hantera ärendet. Detta beror på att den byråkratiska styrningen 
begränsar handläggaren från att fatta vissa beslut om inte underlag 
finns eller uppgifter är verifierade. Denna byråkratiska begränsning 
som syftar till att öka rättssäkerheten i besluten kombineras med byrå-
kratiska effektivitetskrav, vilket skapar en situation där handläggare 
inte hinner samla in alla uppgifter som ärendet kräver. För att hand-
läggningen ska ske inom rimlig tid kan det krävas att medborgare del-
tar i realiseringen av handläggningen. Detta samskapande av sjukför-
säkringen kan dock snarare betecknas som en typ av kundorientering, 
som jag menar förändrar Korczynski (2002) idealtyp, då fokus snarare 
är att samskapa tjänsten med medborgare (och kunder) än att få dem 
att uppleva en individanpassning. 

Jag menar att styrningen vid Försäkringskassan utgår ifrån en 
modern form av kundorientering, nämligen samskapande. Kundorien-
tering beskrivs ursprungligen utifrån tjänsteforskningens idéer om att 
kunden ska uppleva kvalitén i tjänsten genom att personal får kunden 
att känna sig unik och självständig i förhållande till företaget 
(Korczynski, 2002; Korczynski & Ott, 2004). Inom den kundoriente-
rade byråkratin åstadkoms detta genom normativ styrning av arbetare 
för att arbetaren ska använda ett emotionellt arbete där kunden känner 
sig unik. Korczynski (2002) menar också att organisationer använder 
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tjänsteforskningens metoder om tjänstekvalité och hur kritiska inci-
denter ska hanteras för att styra arbetet mot denna kundorientering. 
Även om Försäkringskassan använder kvalitets- och förtroendemät-
ningar (Försäkringskassan, 2016) för att utvärdera sin verksamhet och 
de internt använder kundbegreppet för att bättre uppnå detta förtro-
ende har inte mina resultat visat några tydliga tecken på en omfattande 
kundorientering enligt Korczynskis (2002) idealtyp. I stället menar jag 
att kundorienteringen kännetecknas av det som Vargo och Lusch 
(2004) samt Osborne et al. (2013) skulle beteckna som samskapande. 
Detta samskapande ska förstås som en interaktiv process där medbor-
garen och organisationen tillsammans skapar den tjänst som efterfrå-
gas (Osborne et al., 2013). I mina resultat tar sig detta samskapande 
uttryck genom delegering av arbetsuppgifter, där handläggare guidar 
medborgare till att påminna läkare om uppgifter, eller negligering av 
uppgifter som får medborgaren att reagera genom olika praktiker. Men 
medborgaren tar också egna initiativ i detta samskapande då de försö-
ker styra aktörer genom att markera mot vissa beteenden eller be-
gränsa viss typ av information. Utöver detta är medborgarnas utfö-
rande av praktikerna kartlägga och informera, vilket nämnts tidigare, 
exempel på en samskapandeprocess. Utan arbetet som medborgare ut-
för genom att informera olika aktörer, tolka situationer för läkare, ve-
rifiera att arbetsgivare har lämnat korrekt information eller bedöma 
statusen i ärendet för att veta vad som måste göras härnäst, skulle ären-
det inte realiseras. Därtill finns också de strategier som jag identifierat 
där medborgare korrigerar andra aktörers misstag, försöker påverka 
administreringen genom påtryckningar samt familjemedlemmars el-
ler vänners övertagande av ansvar att utföra olika praktiker. På detta 
sätt menar jag att medborgaren och handläggaren tillsammans sams-
kapar tjänsten för att realisera försäkringen. 

Det samskapande jag menar har kommit att ersätta Kor-
czynskis (2002, 2004, 2009) kundorientering i den organisatoriska 
idealtypen är dock inte den fria interaktiva process som tjänsteforsk-
ningen lyfter fram (se Quist & Fransson, 2014; Vargo & Lusch, 2004). 
I denna litteratur beskrivs samskapande som en interaktiv process där 
kunden och producenten kan påverka varandra för att tillsammans 
skapa det efterfrågade utfallet av produkten eller tjänsten. Det sams-
kapande jag har identifierat bygger i större grad på en byråkratisk styr-
ning av arbete och på att använda medborgares oroskänsla för att få 
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dem att utföra olika arbetsuppgifter. Som jag beskrev ovan förskjuts 
den byråkratiska styrningen av handläggaren till medborgaren, som 
måste kartlägga uppgifter i ärendet för att handläggaren ska kunna ut-
föra bedömningen. Då handläggaren informerar medborgaren om att 
rätten till sjukförsäkringen anses vara tveksam (efter dag 180) försöker 
hen komplettera uppgifterna genom nya läkarintyg, vilket jag visat. Jag 
anser också att samskapande delvis simulerats genom indirekta hot om 
utebliven sjukpenning, då kompletteringsbrev och påminnelser infor-
merar medborgare om att andra aktörer inte uppfyllt sitt ansvar i pro-
cessen. Detta stimulerar medborgarna att kontakta Försäkringskassan 
för ytterligare information och innebär att de i många fall övertar an-
svaret för att samla in eller korrigera denna informationen genom olika 
praktiker och strategier. Därutöver bidrar medborgarens oro till att en 
mängd praktiker utförs rutinmässigt, genom kartläggning av informat-
ion, verifiering att uppgifter har inkommit, markering mot långsam 
handläggning och ett ständigt informerande om utvecklingen i ärendet. 
Jag skulle därför säga att samskapandet framför allt hanterar rutin-
mässiga och tidskrävande arbetsuppgifter, vilket inte alls är den inter-
aktiva process som tjänsteforskningen beskriver. Grönroos och Voima 
(2013) menar till exempel att processen ska genomsyras av kundens 
möjlighet att påverka företaget för att de tillsammans ska skapa tjäns-
ten. I stället menar jag att samskapande ska förstås som en byråkratisk 
process där medborgare aktivt deltar för att lösa olika problem och sä-
kerställa att de andra aktörerna gör det som de utlovat. Jag har kallat 
detta arbete för byråkratiskt samskapande.  

Vidare i detta avsnitt utvecklar jag detta byråkratiska samskap-
ande som jag menar har ersatt den kundorienterade byråkratin som 
idealtyp. Jag gör detta genom att diskutera styrningen av det byråkra-
tiska samskapandet, där handläggare använder medborgare för att ut-
föra praktiker som efterfrågas. Därefter utvecklar jag myten om den 
självständiga kunden, som är en central del av den kundorienterade 
byråkratin (Korczynski & Ott, 2004), till en myt om samskapande. Av-
snittet avslutas med att jag beskriver de dimensioner jag menar känne-
tecknar ett byråkratiskt samskapande och relaterar detta till byråkrati 
och den kundorienterade byråkratin. 
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7.2.1 Styrning av det byråkratiska samskapandet 
I denna avhandling har jag visat att medborgares samskapande, till 
skillnad från det samskapande som beskrivs inom tjänstelitteraturen 
(Grönroos, 2012; Lusch & Vargo, 2014) eller forskningen om offentlig 
sektor (Alford, 2016; Osborne et al., 2013), styrs av en byråkratisk logik 
som framför allt härstammar från styrningen av handläggarnas arbete. 
Tidigare forskning om arbetande konsumenter och samskapande pro-
cesser ser ofta aktörerna som självständiga individer i förhållande till 
varandra. Jag menar i stället att det finns ett antal styrmekanismer som 
påverkar medborgarnas och handläggarnas praktikutförande och län-
kar samman dessa aktörer. Denna styrning sker inom Försäkringskas-
san genom att handläggare styrs av internt utsatta mål, men styrningen 
sker också genom att handläggare förskjuter arbetet till medborgare. 
Tidigare arbetssociologisk forskning har analyserat styrningen av ser-
vicearbete i enlighet med Leidners (1996) tjänstetriangel, som fördelar 
kontrollen mellan ledningen, arbetaren och kunden. Jag utgår ifrån 
denna modell för att diskutera styrningen av det byråkratiska samskap-
ande som sker inom ramen för sjukförsäkringen. I figuren visas 
Leidners (1996) tjänstetriangel i det övre vänstra hörnet. I enlighet 
med Bélanger och Edwards (2013) menar jag att styrningen över de 
olika aktörerna i modellen är dynamisk och kan variera mellan aktö-
rerna, vilket får effekter för det byråkratiska samskapandet. I mina re-
sultatkapitel visar jag också på effekten som andra aktörer har på sam-
skapandet av offentliga tjänster. Aktörerna är nämligen beroende av 
varandra och beteendet hos en aktör kommer att påverka relationen 
mellan övriga aktörer. Därför har jag adderat andra aktörer till triang-
eln i modellen nedan, för att kunna diskutera relationerna som av-
speglas i resultatet. Utifrån tre exempel diskuterar jag hur styrningen 
av administrationen och det byråkratiska samskandet förändras. De 
heldragna pilarna i bilden markerar riktningen på styrningen och där-
med vem som styr samskapandet. De streckade pilarna betyder att ak-
tören försöker påverka aktören genom styrning men inte nödvändigt-
vis lyckas, medan de prickade pilarna illustrerar riktningen på en prak-
tik som aktören utför. Märk väl att dessa tre modeller vid sidan av 
Leidners (1996) tjänstetriangel är vanliga exempel på hur styrningen 
går till och vem som blir ansvarig för att (sam)skapa tjänsten. 
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Figur 7.2: Exempel på styrningen mellan aktörer 

Det första exemplet (nedre vänstra hörnet) i figuren ovan är hämtad 
från en korrigering som medborgaren gör då en annan aktör har miss-
lyckats med sin del av samspelet och ärendet därmed har pausats. Ef-
tersom den andra aktören inte utfört praktiken så som var överens-
kommet kan administrationen inte fortgå. Handläggaren kommer att 
begränsas av myndighetens interna rutiner att inte godkänna ärendet 
förrän kompletteringen är utförd. Då handläggaren avvaktar komplet-
teringen kommer hen också att vara tvungen att meddela medborgaren 
att utredningen avvaktar aktörens komplettering. Detta är en situation 
som får medborgare att arbeta genom att försöka påverka den andra 
aktören genom strategierna korrigering eller påtryckning. Situation 
skulle kunna inträffa om läkare varit otydliga med hur sjukdomen på-
verkar arbetsförmågan och därför måste komplettera sitt intyg. 
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Exemplet visar också medborgarens sårbara position där övriga aktö-
rer i tjänstetriangeln kan påverka utfallet av ärendet, medan medbor-
garen måste försöka övertyga dem om att utföra sin del av arbetet. 
Medborgarens försök till att påverka den andra aktören illustreras där-
för av den streckade pilen, och om hen lyckas övertyga aktören att ut-
föra praktiken illustreras detta av den prickade pilen. 

Nästa exempel (övre högra hörnet) illustrerar en situation där 
handläggaren utsätts för styrningsförsök genom att en annan aktör slu-
ter upp vid medborgarens sida gentemot handläggaren. Pilen från 
medborgaren mot handläggaren är en streckad pil för att markera att 
medborgaren försöker styra handläggaren, men att detta inte alltid går 
då medborgarens sjukdom också påverkar hens hantering av ärendet. 
Det är också därför som den andra aktören hjälper medborgaren med 
styrningen av handläggaren som utför den efterfrågade praktiken. 
Detta scenario kan illustreras med vänners eller släktingars överta-
gande av sjukförsäkringshantering, men det skulle också kunna illu-
streras av läkaren som ser till sin patients bästa och sätter upp olika 
begränsningar för att försöka styra handläggaren. Det centrala med 
denna bild är dock att den andra aktören använder sin fulla kapacitet, 
och ibland auktoritet, för att assistera medborgaren i relationen till 
handläggaren. 

Det sista exemplet i bilden (det nedre högra hörnet) visar en 
situation där samtliga aktörer försöker styra medborgaren. Denna mo-
dell efterliknar delvis modellen i det nedre vänstra hörnet där handläg-
gare och myndigheten försöker styra medborgaren. Utöver detta finns 
här också en annan aktör som försöker påverka situationen genom att 
försöka styra medborgarens beteende. Detta kan exemplifieras med en 
arbetsgivare som uppger att de inte hinner utföra praktikerna som för-
väntas av dem, utan i stället överlåter arbetet till medborgaren. För att 
få tillgång till sjukförsäkringen måste medborgaren därför utföra ar-
betsuppgifterna. Jag menar att detta exempel visar på Försäkringskas-
sans rutiner som ska säkerställa att medborgare inte utnyttjar sjukför-
säkringen. Därför kommer handläggaren inte heller att acceptera att 
uppgifterna inte lämnas in, vilket sätter medborgaren i en utsatt posit-
ion. Den byråkratiska styrningen som ska garantera en rättssäker be-
dömning kommer alltså i detta exempel att resultera i att medborgaren 
måste utföra arbeten. Detta för att sjukförsäkringen ska realiseras och 
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det styrande regelverket ska tillfredsställas genom en korrekt hand-
läggning. 

Förutom att illustrera hur dynamiken i tjänstetriangeln skulle 
förändras genom att ytterligare en aktör adderas syftar bilden till att 
beskriva den utsatthet som medborgare befinner sig i. Naturligtvis kan 
de utföra kontrollpraktiker, som att begränsa information, eller få hjälp 
av andra aktörer för att hantera sitt ärende, men det övergripande pro-
blemet menar jag är att medborgare är helt beroende av övriga aktörers 
agerande i sjukförsäkringssystemet. Skulle läkaren byta arbetsplats el-
ler inte hinna utföra kompletteringen kommer det att skapa problem 
för medborgaren. Detsamma gäller om arbetsgivare, arbetsförmedlare 
eller någon annan aktör inte följer den utstakade processen. Detta på-
verkar ärendet, vilket medborgaren inte kan kontrollera, eftersom alla 
delar i ärendet måste finnas för att handläggaren ska kunna slutföra 
handläggningen och godkänna ersättningen av ordinarie inkomst med 
medel från någon av sjukförsäkringarna. Jag menar därför att sjukför-
säkringen är ett system som styr aktörer på olika sätt genom det byrå-
kratiska samskapandet där aktörerna påverkar varandra. Dock kom-
mer de negativa konsekvenserna av denna styrning ofta att falla till-
baka på medborgaren, som måste hantera olika situationer för att få 
tillgång till ersättning. Det byråkratiska samskapandet är därmed vill-
korat till att en aktör, i detta fallet medborgaren, måste ta ansvar för att 
rutiner och regler efterlevs. 

7.2.2 Myten om samskapande 
För att konceptualisera den kundorienterade byråkratin så gör Kor-
czynski (2002, 2009) en kritisk analys av tjänsteforskningen, för att 
problematisera effekterna som uppkommer då kundorienteringen an-
vänds i byråkratiska serviceorganisationer. Ett bärande koncept i 
denna analys är myten om den självständiga kunden, där Korczynski 
(2002) menar att arbetaren för att uppnå konkurrensfördelar ska för-
söka få kunden att känna självständighet och att hen kan göra aktiva 
val. Korczynski och Ott (2004) menar att arbetare i byråkratiskt kund-
orienterade serviceorganisationer uppmanas till hänföra eller förtrolla 
kunderna genom denna myt samt ge dem en känsla av autonomi och 
valmöjligheter som ofta inte finns. På så sätt manipuleras kunden till 
att uppleva en individuellt anpassad tjänst (Korczynski & Ott, 2004). 
Dock visar mina forskningsresultat att handläggare snarare försöker 
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hänföra medborgare till att arbeta. Genom att använda medborgarens 
oro skapas incitament att arbeta och tillsammans med handläggare 
samskapa sjukförsäkringen. Detta för att handläggare ska avlastas från 
standardiserade och rutinmässiga arbetsuppgifter. Jag betecknar detta 
som ett byråkratiskt samskapande som till skillnad från tjänsteforsk-
ningens begrepp inte möjliggör för medborgaren att påverka tjänstens 
innehåll utan snarare att bidra med arbetskraft. Med tanke på att tjäns-
teforskningen försöker sprida denna utopiska tanke kring samskap-
ande (se bland annat Osborne et al., 2013; Quist & Fransson, 2014), likt 
tanken om den självständiga kunden (läs; kunden har alltid rätt) har 
jag omarbetat Korczynskis (2002) myt om den självständiga kunden 
till en myt om samskapande.  
 Tjänsteforskningen beskriver samskapandet som en interaktiv 
process där aktörerna påverkar utfallet av processen genom att tillsam-
mans skapa tjänsten (Grönroos & Voima, 2013). Förespråkare för be-
greppet samskapande menar alltså att verksamheten ska anpassas ef-
ter kundens behov och möjligheter att tillsammans med organisat-
ionen skapa värde. Jag har i denna avhandling visat att detta inte är 
fallet. Jag anser snarare att Försäkringskassan upprätthåller regler, ru-
tiner och arbetssätt men att en viss typ av arbete kan delegeras till med-
borgare. Därför menar jag att forskare som förespråkar samskapande-
processer sprider en myt som inom offentlig sektor är svår att förverk-
liga. Likt alla myter handlar myten om samskapandet om att skapa en 
illusion, här av att det går att hantera olika motsägelsefulla fenomen 
(Korczynski & Ott, 2004). Fenomenen är i detta fall en tydligt reglerad 
verksamhet som har politikens mandat att implementera och admini-
strera sjukförsäkringen på ett rättssäkert sätt ska samexistera i en or-
ganisation där individer, här i form av medborgare, ska kunna vara en 
aktiv del i produktionen och påverka tjänsten som levereras. Detta ser 
jag som en illusion som inte är förenlig med det som förstås som en 
rättssäker bedömning där alla medborgare har samma möjlighet till en 
saklig och likvärdig bedömning av sitt ärende (Pollitt & Bouckaert, 
2011). I stället har tanken kring samskapande spridits som en positiv 
idé (Osborne et al., 2013) vilket fått tanken att implementeras på om-
råden där den juridiskt går att applicera, vilket jag menar är grunden 
för det byråkratiska samskapandet. I stället för att påverka utfallet av 
handläggningen, som är styrt genom lag, implementerar 
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Försäkringskassan arbetssätt där medborgare deltar i rutinmässigt ar-
bete inför bedömningen som handläggaren gör. 
 Myten om samskapande är lätt att ta till sig då den effektivise-
rar byråkratin genom att medborgare deltar i produktionen av tjänsten 
samtidigt som den förespråkar att medborgaren också vill delta i arbe-
tet genom samskapandet. Båda dessa påståenden är dock problema-
tiska. Som jag visade i avsnittet om medborgares arbetsförmåga kan 
inte alla medborgare delta i insamlingen av uppgifter eller kontroll av 
aktörer. Organisationer som genomsyras av byråkratisk styrning och 
som implementerar samskapande kommer troligtvis att möta medbor-
gare eller konsumenter som inte kommer att kunna delta i arbetet. 
Detta då vissa individer saknar den arbetsförmåga som krävs för att 
utföra detta arbete. Inom den privata sektorn är detta delvis redan fal-
let då företag segmenterar, differentierar och positionerar sig mot olika 
kundgrupper utifrån deras egenskaper (Kotler & Armstrong, 2010). 
Statliga myndigheter måste dock följa en annan princip där alla med-
borgare som är berättigade till tjänster också ska få tillgång till dem 
(Grönlund & Modell, 2006; Pollitt & Bouckaert, 2011). Idén om sams-
kapandet, så som den är implementerad, ger därför enligt mig olika 
medborgare olika hanteringar, där den som är mest kapabel också kan 
realisera sjukförsäkringen snabbast, medan medborgare med bris-
tande allmän förmåga får vänta på hanteringen. Därutöver visar Cova 
et al. (2015b) att konsumenter som tilldelas rutinmässiga och standar-
diserade arbetsuppgifter sällan blir motiverade av detta utan snarare 
upphör att arbeta. Utifrån deras resonemang menar jag också att det 
går att ifrågasätta påståendet att medborgare vill delta i samskapande-
processer inom byråkratiska organisationer. Medborgare vill kunna 
påverka utfallet av sitt ärende men då inte enbart genom rutinmässig 
insamling av uppgifter och kontroll av aktörer. Dessa aktiviteter vill de 
snarare rationalisera bort. Likt andra myter är myten om samskapan-
det problematisk, då den utlovar mycket men utfallet kan bli ett annat, 
speciellt om verksamheten genomsyras av en byråkratisk styrning.  

7.2.3 Det byråkratiska samskapandet 
I detta avsnitt har jag utvecklat det jag kallar för byråkratiskt samskap-
ande. Detta begrepp kan sammanfattas med hjälp av ett antal premis-
ser som sträcker sig bortom Korczynskis (2002, 2009) kundoriente-
rade byråkrati och tjänsteforskningens samskapande (Osborne, 2018; 
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Vargo & Lusch, 2004). Som jag har visat bygger samskapandet på styr-
ning av medborgare, till skillnad från den ömsesidiga vinning som 
tjänsteforskningen ofta porträtterar. Samskapandet ska i denna me-
ning förstås som ett verktyg som handläggaren använder sig av för att 
åtnjuta medborgarens arbetsinsats och på så sätt uppnå hög effektivitet 
inom ramen för en byråkratisk styrning. På samma sätt som Kor-
czynskis (2002, 2009) organisatoriska idealtyp inte enbart efterliknar 
de byråkratiska premisserna har det byråkratiska samskapandet också 
vidareutvecklats på ett antal områden, från hur verksamheter organi-
serats till syftet med styrning och uppföljning. Därför använder jag ta-
bellen som presenterades i teorikapitlet där Korczynski (2004, s. 99) 
sammanställer premisserna för den kundorienterade byråkratin. Detta 
gör han genom att diskutera den organisatoriska principen (1) som lig-
ger till grund för den organisatoriska idealtypen. Därefter beskriver 
han idealtypens syfte, där olika arbetsuppgifter premieras (2) och på 
vilket sätt denna arbetsdelning styrs (3). Slutligen presenterar Kor-
czynski (2004) det känsloläge (4) som arbetaren ska inneha inom ra-
men för den organisatoriska idealtypen. I tabellen nedan adderar jag 
mitt vidareutvecklade begrepp byråkratiskt samskapande för att rela-
tera detta till Korczynskis (2004) begrepp. 

Den första dimensionen som Korczynski (2004) med flera 
(Frenkel et al., 1998; Korczynski, 2002; Korczynski & Ott, 2004) be-
skriver den kundorienterade byråkratin utifrån är den organisatoriska 
princip som denna idealtyp bygger på. Den byråkratiska rationaliteten 
utgår ifrån att ärenden hanteras effektivt genom standardiserade pro-
cesser som arbetaren ägnar sig åt (Edwards, 1979). Ärende efter ärende 
ska inom byråkratin hanteras på ett rationellt sätt för att skapa både 
effektivitet och ett förutsägbart resultat. Korczynski (2002) visar sedan 
att denna typ av byråkrati har kommit att utvecklas med en kundorien-
tering som syftar till att skapa konkurrensfördelar genom att kunder 
upplever att tjänsten är individualiserad och anpassad efter deras be-
hov. Dock visar min studie att detta inte är fallet inom offentliga orga-
nisationer, där byråkratin fortfarande är stark (Lapsley, 2009) och där 
medborgare inte kan välja tjänsteproducent. I stället menar jag att 
handläggare vid Försäkringskassan använder ett byråkratiskt  sams-
kapande som är baserat på tjänsteforskningens principer om hur värde 
samskapas (Quist & Fransson, 2014; Vargo & Lusch, 2004). Detta by-
råkratiska samskapande har uppstått genom att kombinera byråkratin 
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med tjänsteforskningens idéer. Handläggningen av ärenden tar där-
med formen av en rationell hantering där handläggaren bedömer 
ärende efter ärende, enligt en byråkratisk rutin. När sedan felaktig-
heter uppkommer eller tidskrävande hantering krävs delegerar hand-
läggaren dessa uppgifter till medborgaren, då hen annars får vänta på 
sin ersättning eller riskerar ett avslag. På detta sätt har handläggare en 
rationell handläggningsrutin där resursineffektiva arbetsuppgifter del-
vis kan delegeras till medborgaren, som har bättre kontakt med sjuk-
vården och sin arbetsgivare. 
 

 
Tabell 7.1: Jämförelse mellan byråkrati, kundorienterad byråkrati och  byråkra-

tiskt samskapande 

 Nästa dimension i tabellen ovan berör syftet med det sätt som 
arbetet, utifrån idealtypen, organiseras på. Inom byråkratin är arbets-
sättet som sagt en rationell hantering där ärende efter ärende genom-
går en standardiserad rutin i syfte att skapa en effektiv handläggning 
för att minimera kostnader internt inom organisationen. Men för den 
kundorienterade byråkratin menar Korczynski (2002) att det krävs en 
relation till kunden, vilket dels kan vara svårt och tidskrävande att 
åstadkomma, och dels bygger på att handläggaren ska kunna anpassa 
tjänsten efter kundens behov. Eftersom detta är motstridiga krav som 
organisationer har svårt att hantera anser Korczynski (2002) att detta 
är en organisatorisk idealtyp där man försöker kombinera standardise-
rad effektivitet med individanpassade tjänster. Jag menar dock att 
denna idealtyp har avlösts av ett byråkratiskt samskapande, där fokus 
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snarare är på att aktivera medborgare i samskapande än att anpassa 
tjänsten efter kundens behov. Syftet med arbetssättet inom det byrå-
kratiska samsakapandet är därför att handlägga ärenden effektivt, vil-
ket handläggaren åstadkommer genom att inkludera medborgaren i ar-
betet samtidigt som medborgaren ska känna sig delaktig i processen. 
Detta sker dock framför allt genom delegering av rutinmässiga uppgif-
ter som medborgaren förväntas utföra. 
 Den tredje dimensionen i tabellen ovan rör de styrverktyg som 
används för att erhålla det eftersträvansvärda beteendet hos handläg-
garen (och medborgaren). Den byråkratiska idealtypen styr arbetare 
med hjälp av rutiner och standardiserade processer som Edwards 
(1979) menar utgör en byråkratisk styrning. Vid sidan av detta menar 
Callaghan och Thompson (2001) att individen också utsätts för en sorts 
normativ styrning för att acceptera dessa processer och rutiner som det 
korrekta sättet att utföra arbetet. Det krävs acceptans för att få det by-
råkratiska kontrollsystemet att fungera. Detta tankesätt bygger sedan 
Korczynski (2002, 2004) vidare på genom att addera normativ styr-
ning för att problematisera moderna servicearbeten. Enligt honom 
hade traditionellt byråkratiska organisationer försökt implementera 
idéer från tjänsteforskningen för att skapa nya konkurrensfördelar. 
Dock levde den byråkratiska styrningen kvar för att skapa effektivitet, 
vilket skapade den organisatoriska idealtypen då denna styrning är 
svårförenlig med tjänsteforskningens idéer, som beskrivs som kundo-
rientering. Denna normativa styrning inom den kundorienterade byrå-
kratin utgår ifrån emotionellt arbete (Hochschild, 2003), där arbetaren 
använder känslor för att övertyga kunden om att tjänsten är anpassad 
just för hen. På samma sätt menar jag också att handläggare vid För-
säkringskassan använder uppmuntran och förtrollning för att få med-
borgare till att utföra olika arbeten för myndigheten. Detta illustreras 
framför allt i de exempel där medborgares ärende måste kompletteras 
och den sjukskrivne ringer till myndigheten för att informera sig om 
hur handläggningen fortskrider. Då använder handläggaren olika me-
toder för att få medborgaren att själv påminna läkaren, arbetsför-
medlaren eller arbetsgivaren. Framför allt ger handläggaren incita-
ment till medborgaren genom att framhålla att handläggningen på 
detta sätt kommer att påskyndas och pengarna därmed kommer att be-
talas ut fortare. Men som jag har visat finns det också annan styrning 
som handläggare använder sig av för att medborgare ska utföra arbetet 
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inom detta byråkratiska samskapande. Dels kan handläggaren inta en 
passiv position där de utför väldigt lite i ärendet, för att på så sätt tvinga 
medborgaren att arbeta, dels kan de använda sig av hot. Detta gör de 
framför allt mot andra aktörer som inte har utfört de aktiviteter som de 
ska, men eftersom dessa brev även skickas till medborgaren menar jag 
att de indirekt påverkar medborgares beteende. Speciellt eftersom 
ingen förutom medborgaren behöver ta konsekvenserna om praktiken 
inte utförs. 
 Den sista dimensionen som tabellen berör är det känsloläge 
som handläggaren uttrycker för att få arbetet att fungera. Inom byrå-
kratin kännetecknas detta av opersonlighet (Korczynski, 2002). Ef-
tersom ärenden ska hanteras ett efter ett enligt samma process finns 
det inget utrymme för känslomässiga investeringar i ärenden. Detta 
förändras dock när kundorienteringen introduceras då arbetaren ska 
övertyga kunden om att tjänsten är anpassad efter hen. Korczynski och 
Ott (2004) visar till exempel att arbetare använder (falsk) empati för 
att övertyga kunden om att hen befinner sig i en trygg situation med 
möjlighet att påverka situationen. Korczynski (2004) menar att arbe-
taren här använder en rationell emotion, där känslor blandas med en 
tanke om att maximera värdet, för att övertyga kunder om vissa val som 
de kan göra och att de framför allt är fria att välja själva. Jag anser att 
ett liknande rationellt emotionellt känsloläge återfinns hos handläg-
gare som använder det byråkratiska samskapandet som metod för att 
administrera sjukförsäkringen. För att få med sig medborgaren på de 
praktiker som ska utföras visar handläggaren en förstående sida, och 
ger också beskrivningar av hur medborgaren kan hantera situationen, 
detta för att försöka styra denna hantering. Men som jag visade ovan i 
avsnittet om arbetande medborgare kan handläggare också rationellt 
exploatera medborgarens oro för att få till stånd detta byråkratiska 
samskapande. Därför menar jag att det byråkratiska samskapandet är 
ett sätt för handläggaren att hantera stressade arbetssituationer, då 
hen genom att producera tjänsten tillsammans med medborgaren 
också får tillgång till dennes arbetskraft. Genom det byråkratiska sam-
skapandet kopplas alltså handläggarens och medborgarens arbete ihop 
för att aktörerna tillsammans ska kunna realisera sjukförsäkringen. 



268 
 
 

7.3 Avslutning 
Jag har i denna avhandling genom att studera Försäkringskassan och 
de medborgare som använder sjukförsäkringen konstaterat att med-
borgare arbetar. Vidare har jag visat att styrningen som Försäkrings-
kassan använder för att påverka handläggarnas arbete delvis överförs 
till medborgare genom en process jag kallar byråkratiskt samskapande. 
Detta byråkratiska samskapande tar inte hänsyn till om medborgare 
som inte kan utföra det arbete som myndigheten kräver av dem. Detta 
knyter också an till den paradox jag presenterade i avhandlingens in-
ledning; att medborgare måste sakna arbetsförmåga för att kvalificera 
sig för sjukförsäkringen, samtidigt som de måste kunna utföra olika ar-
beten för att realisera försäkringen och få tillgång till ersättningen. 
Denna paradox ledde också fram till mitt övergripande syfte att kart-
lägga och förklara de praktiker som arbetande medborgare samt 
kundorienterade byråkrater, med stöd av andra aktörer, utför för att 
realisera sjukförsäkringen. Jag vill mena att jag har uppfyllt detta syfte 
genom att kartlägga åtta praktiker fördelade på två teman, visat hur 
dessa praktiker samspelar för att skapa ett ärende samt även konstate-
rat att samspelet kan misslyckas och att detta hanteras genom tre stra-
tegier. Därutöver har jag också diskuterat vad som kännetecknar arbe-
tande medborgare och kundorienterade byråkrater genom deras ge-
mensamma utförande av ett byråkratiskt samskapande. Det är därför 
dags att avrunda avhandlingen genom att sammanfatta forskningsbi-
drag och ge ett antal förslag på hur organiseringen kring sjukförsäk-
ringen skulle kunna hanteras. Jag presenterar även ett antal uppslag 
till framtida forskningsmöjligheter innan avhandlingen avslutas. 

7.3.1 Sammanfattning av forskningsbidrag 
För att belysa avhandlingens övergripande syfte konstruerade jag fyra 
delsyften. I denna sammanfattning av avhandlingens forskningsbidrag 
kommer jag därför att utgå ifrån dessa fyra delsyften i min framställan. 
Jag börjar med delsyfte ett. 

Delsyfte 1: Kartlägga de praktiker som arbetande medborgare, kundorien-
terade byråkrater och andra aktörer utför för att realisera sjukförsäkringen. 

I kapitel 4. Stödpraktiker och 5. Kontrollpraktiker presenterade jag 
åtta praktiker som belyser mitt första delsyfte genom att de realiserar 
sjukförsäkringen. Stödpraktikerna bestod av praktikerna informera, 



269 
 
 

kartlägga, tolka och guida. Kontrollpraktikerna bestod av verifiera, be-
döma, markera och begränsa. Under varje praktik visade jag också hur 
medborgare, handläggare och andra aktörer utförde praktiken. Prakti-
kerna relaterades sedan till en litteraturstudie över tidigare identifie-
rade praktiker där jag kunde konstatera att praktikerna informera, 
tolka och bedöma återfanns i olika varianter i tidigare studier. Reste-
rande praktiker angränsade delvis till dessa eller återfanns inte alls 
bland dem (se 5.5 Sammanfattning av praktikerna i relation till tidigare 
forskning, för en utförlig diskussion). 
 För att förklara hur medborgare använde dessa praktiker för att 
realisera sjukförsäkringen använde jag begreppet immateriellt arbete, 
som består av ett intellektuellt innehåll och ett kulturellt innehåll. 
Praktikerna kategoriseras framför allt som arbete med intellektuellt in-
nehåll. Jag menar att detta arbete inte nämnvärt skiljer sig från tidigare 
studier om arbetande konsumenter. Vad som dock skiljer deras arbe-
ten åt är det kulturella innehållet som formar motiven som driver ar-
betet. Arbetande medborgare drivs ofta av en oro för att göra fel eller 
för att stå utan ersättning. Medborgare drivs också av en ansvarskänsla 
för att hjälpa anhöriga som själva inte klarar av att utföra praktikerna. 
Detta ska kontrasteras mot arbetande konsumenters arbete, som, en-
ligt tidigare forskning, drivs av glädje, entusiasm och åtrå för varumär-
ket eller produkten (Black & Veloutsou, 2017; Cova et al., 2015b).  
 En kundorienterad byråkrat verkar inom det Korczynski (2002, 
2004) kallar en kundorienterad byråkrati där hen har direkt kontrakt 
med medborgare. Arbetet som kundorienterade byråkrater utför rela-
terar framför allt till det byråkratiska samskapandet. Detta begrepp 
kombinerar byråkratins regelefterföljnad och rutinmässiga arbete med 
tjänsteforskningens koncept om samskapande som en interaktiv pro-
cess där aktörer tillsammans producerar tjänsten. Genom det byråkra-
tiska samskapandet kan kundorienterade byråkrater använda medbor-
gares oro och behov av ersättning för att effektivisera sitt arbete, detta 
genom att delegera rutinmässiga arbetsuppgifter till dem. Handläg-
garna utför detta arbete för att hantera en stressig arbetssituation och 
för att organisationen som de arbetar för sprider myten om samskap-
ande, vilket legitimerar delegeringen av arbetet. Detta menar jag är de 
forskningsbidrag som relaterar till delsyfte ett. Härnäst behandlar jag 
avhandlingens andra delsyfte. 
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Delsyfte 2: Förklara varför arbetande medborgare och kundorienterade by-
råkrater lyckas respektive misslyckas med att realisera sjukförsäkringen. 

Jag har visat att aktörerna realiserar sjukförsäkringen då de finner 
samstämmighet i samspelet mellan praktiker. Detta innebär att aktö-
rerna är överens om vad som krävs för att utföra praktiken (förståelse) 
och vilka regleringar som omgärdar praktikutförandet samt har ett en-
gagemang (Schau et al., 2009). Om praktiken utförs i enlighet med dess 
tre beståndsdelar råder det samstämmighet och praktikerna samspelar 
för att realisera sjukförsäkringen. Detta sker intratematiskt där prakti-
kerna förstärker varandras effekt eller intertematiskt då praktiker sam-
spelar mellan de båda temana om vartannat. 
 Jag har också visat att realiseringen av sjukförsäkringen miss-
lyckas när en eller flera av beståndsdelarna saknas. Då råder det disso-
nans i samspelet mellan praktikerna. Dissonans kan alltså uppstå på 
grund av bristande förståelse för hur praktiken ska utföras. Det kan 
också skapas genom att aktören brister i regleringen kring praktiken 
eller saknar engagemang för att utföra den. Jag har visat att samtliga 
aktörer inom sjukförsäkringssystemet kan brista i sitt praktikutförande 
genom dessa beståndsdelar. Dock visar resultatet att medborgare ofta 
får ta konsekvensen av bristerna, oavsett vilken aktör som misslyckats 
med sin del i processen. Jag anser därför att medborgare har en utsatt 
position i systemet, där ansvaret för att hantera dissonansen ofta faller 
tillbaka på dem. Vidare visade jag att medborgare också kan skapa dis-
sonans genom att brista i en allmän förmåga att utföra praktiker. Med-
borgaren brister då i flera av praktikernas beståndsdelar. Detta aktua-
liserar också frågan om individers förmåga att arbeta eller samskapa 
olika tjänster. Därför har jag presenterat en modell som förklarar med-
borgares förmåga att utföra olika arbetsuppgifter. Med detta menar jag 
att delsyfte två är belyst, och härnäst hanteras mitt tredje delsyfte. 

Delsyfte 3: Förklara hur arbetande medborgare och kundorienterade byrå-
krater hanterar misslyckanden då sjukförsäkringen ska realiseras. 

För att förklara hur aktörerna hanterar misslyckanden i realiseringen 
av sjukförsäkringen utvecklade jag tre strategier jag kallat korrigering, 
påtryckning och övertagande. Korrigera syftade till att justera fel som 
orsakat dissonansen eller uppmärksamma aktören på dissonansen för 
att hen ska lösa problemet. Genom denna strategi ser aktören till att 
finna en lösning på problemet tillsammans med en annan aktör. 
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Korrigeringen kan alltså ske på eget initiativ om aktören själv blir med-
veten om att hen har skapat dissonans, men den kan också ske på inrå-
dan av en annan aktör. Nästa strategi är påtryckning, som syftar till att 
tvinga en annan aktör att utföra vissa handlingar eller förändra sitt be-
teende. Genom att använda olika kontrollpraktiker trycker aktören på 
för att misslyckandet ska hanteras. Den sista strategi som jag har iden-
tifierat för att hantera misslyckanden i realiseringen av sjukförsäk-
ringen är övertagande, där aktören axlar ansvaret för en annan aktörs 
praktikutförande. Aktören övertar helt enkelt arbetet för att realisera 
försäkringen och löser det problem som skapat dissonansen i samspe-
let. Därmed menar jag också att jag har förklarat hur aktörerna hante-
rar misslyckanden i sjukförsäkringsprocessen. Jag övergår därför till 
mitt fjärde och sista delsyfte. 

Delsyfte 4: Förklara vad som kännetecknar arbetande medborgare och 
kundorienterade byråkrater. 

Arbetande medborgare är en vidareutveckling av Cova och Dallis 
(2009) teori om arbetande konsumenter. För att förklara vad som kän-
netecknar en arbetande medborgare definierade jag begreppet utifrån 
det immateriella arbete som utförs, kontrollen och exploateringen som 
medborgaren utsätts för samt den förmåga som medborgaren besitter 
att utföra arbete. Då alla medborgare inte är kapabla till att utföra det 
arbete som förväntas av dem uppstår det problem för vissa medbor-
gare, som inte kan betecknas som arbetande medborgare, att få tillgång 
till sjukförsäkringen. För vidare kännetecken på arbetande medbor-
gare, se definitionen i avsnitt 7.1.3 Den arbetande medborgaren. 
 Den kundorienterade byråkraten definieras som en person som 
har direkt interaktion med medborgare eller kunder i sitt arbete. Hen 
måste därför hantera organisationens interna krav samtidigt som be-
slut och aktiviteter ska rättfärdigas för mottagaren. För att åstad-
komma detta använder den kundorienterade byråkraten ett byråkra-
tiskt samskapande där hen delegerar vissa rutinmässiga arbetsuppgif-
ter till medborgaren eller kunden. Detta kan göras eftersom de interna 
rutinerna hindrar byråkraten från att utföra vissa aktiviteter om inte de 
delegerade arbetsuppgifterna är lösta. Detta byråkratiska samskap-
ande legitimeras också genom myten om samskapande, där organisat-
ionen tror att detta är ett arbetssätt som efterfrågats. 



272 
 
 

 Genom begreppet byråkratiskt samskapande länkas även aktö-
rerna samman, då de tillsammans realiserar sjukförsäkringen. Den ar-
betande medborgaren behöver den kundorienterade byråkraten för att 
fatta beslut och få tillgång till sjukförsäkringen. Samtidigt behöver 
också den kundorienterade byråkraten de arbetande medborgarna för 
att utföra vissa arbetsuppgifter och hantera en intensiv arbetssituation. 
När medborgare inte kan betecknas som arbetande uppstår det pro-
blem i realiseringen av sjukförsäkringen. Detta eftersom arbetet för till-
fället avstannar men senare kommer att återupptas, då med handläg-
garen som ansvarig. Därmed har jag också påbörjat arbetet med att 
länka samman dessa två teorier, vilket Gabriel et al. (2015) har efter-
frågat. Detta då jag menar att utgångspunkten för denna sammanlänk-
ning är det byråkratiska samskapandet. Jag menar också att jag har 
förklarat vad som kännetecknar arbetande medborgare och kundori-
enterade byråkrater och därmed belyst mitt fjärde delsyfte. Redogörel-
sen för dessa forskningsbidrag visar också enligt mig att jag har belyst 
avhandlingens övergripande syfte. Härnäst följer därför ett antal för-
slag till fortsatt forskning som är baserade på avhandlingens resultat. 

7.3.2 Förslag till förändringar i sjukförsäkringen och offentlig or-
ganisering 
Förutom avhandlingens teoretiska bidrag finns det också ett antal 
praktiska bidrag som avhandlingen kan lämna till diskussionen om 
sjukförsäkringen och en offentlig organisering. Dessa är främst extra-
herade från avhandlingens centrala resultat om att sjukskrivna med-
borgare måste arbeta och att handläggare använder ett byråkratiskt 
samskapande för att realisera sjukförsäkringen. Bidragen är också ba-
serade på den generella kunskap kring sjukförsäkringen, dess organi-
sering samt administration (inkluderat medborgarnas deltagande) 
som jag skaffat mig under mina doktorandstudier och besök vid För-
säkringskassan. 
 Det första förslaget knyter an till den maktobalans som råder 
mellan de olika aktörerna. Medborgare befinner sig i en utsatt situation 
där handläggaren försöker styra arbetet genom ett byråkratiskt sams-
kapande och övriga aktörer kan missköta sitt ansvar utan några direkta 
konsekvenser. Om ett IT-system bryter samman så att läkarintyget inte 
kommer fram eller om arbetsgivaren underlåter att skicka in inkomst-
uppgifter om medborgaren, kommer ingenting att hända förutom att 
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medborgaren blir utan ersättning. Jag menar att det är problematiskt 
att medborgare drabbas på grund av att andra aktörer begår felaktig-
heter eller underlåter att utföra olika praktiker. Det är också problema-
tiskt att handläggaren kan utnyttja sin position för att delegera uppgif-
ter genom det byråkratiska samskapandet. Därför menar jag att den 
utsatthet som medborgare står inför måste balanseras upp genom att 
även andra aktörers agerande ska kunna styras. Försäkringskassan bör 
ta ett större ansvar för att koordinera och inhämta uppgifter från olika 
aktörer. Detta innefattar enligt mig att myndigheten bör få formell 
makt att påverka andra aktörer som arbetsgivare eller läkare för att 
kompensera medborgarens utsatthet. Handläggares arbetssituation 
bör också hanteras för att delegeringen av arbetsuppgifter till medbor-
gare ska upphöra. Detta kan till exempel ske genom att förstärka den 
byråkratiska styrningen av handläggare för att de ska ta ett större an-
svar att samla in information i ärendet. 
 Även nästa förslag knyter an till sjukförsäkringens konstrukt-
ion. Enligt Försäkringskassan ska handläggningen ta högst 30 dagar 
om ansökan är komplett (Försäkringskassan, 2018b). Detta är ett pro-
blematiskt mål som får medborgare att arbeta, då ärendet måste vara 
komplett innan handläggningen slutförs. Mina resultat visar att hand-
läggaren genom att avvakta kompletteringen kan få medborgaren att 
delta i ett byråkratiskt samskapande där hen samlar in uppgifterna. I 
stället menar jag att Försäkringskassan bör införa ett mera strikt mål 
om att till exempel beslut i ärendet ska fattas inom 30 dagar (utan 
några förbehåll). Detta skulle inte förändra principerna för styrningen 
inom myndigheten men skulle delvis omprioritera ärendena där det 
första ärendet prioriteras först, oavsett komplexitet. Det skulle också 
innebära en minskning av medborgares arbete då kravet på att samla 
in informationen inom tidsramen skulle förflyttas till handläggaren. 
Dock innebär förslaget att redan pressade handläggare får ytterligare 
krav på att utreda och leverera beslut inom en viss tid (som naturligtvis 
inte behöver vara 30 dagar). Men denna förskjutning möjliggör även 
ökade möjligheter till medborgarens rehabilitering, då trycket på att 
arbeta minskar. 
 Det sista förslaget till förändring rör Mina sidor, handläggarnas 
IT-miljö och andra digitala lösningar som Försäkringskassan har ut-
vecklat. Digitalisering är det begrepp som ofta används för att beskriva 
det teknikskifte inom offentlig sektor där digitala handläggningssystem 
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har utvecklats, informationsflöden effektiviserats och medborgares in-
syn har ökat genom att de kan följa sina ärenden (Alford & Hughes, 
2008). Men digitaliseringen vid Försäkringskassan har delvis genom-
förts för att inkludera medborgare i realiseringen av försäkringen. 
Dock menar jag att medborgare inte vill inkluderas i sjukförsäkringen, 
som snarast är att beteckna som en negativ tjänst (Morgan & Rao, 
2006), vilket innebär att medborgare i grunden inte vill interagera med 
myndigheten. Fokus för myndighetens digitala arbete bör därför sna-
rare vara att automatisera processen för att medborgare i minsta mån 
ska behöva starta processen och ändra olika uppgifter via en hemsida, 
detta i enlighet med Dunleavy et al.:s (2006) resonemang.  
 Dessa förändringar skulle med största sannolikhet inte påverka 
samtliga av sjukförsäkringens problem. Dock menar jag att det är lös-
ningar som på ett konkret sätt hanterar det byråkratiska samskapandet 
inom systemet. Jag menar att en utveckling i denna riktning är helt 
nödvändig för skapa en sjukförsäkring som alla medborgare kan åt-
njuta, oavsett vilka förutsättningar de har för att realisera försäkringen 
tillsammans med andra aktörer. 

7.3.3 Framtida forskningsmöjligheter 
Genom en reflektion kring min empiriska kontext och de teoretiska be-
grepp jag har använt för att uppfylla avhandlingens syfte har jag funnit 
ett antal forskningsmöjligheter som legat utanför avhandlingens ra-
mar. Diskussionen är uppdelad på de tre teoretiska områden jag har 
studerat, nämligen arbetande medborgare, kundorienterade byråkra-
tier och praktikteori, men då dessa teorier framför allt har studerats 
inom privat sektor relaterar jag forskningsmöjligheterna till denna 
miljö. Slutligen följer en diskussion om framtida forskningsmöjligheter 
baserat på alternativa metodmässiga val. 
 Begreppet arbetande medborgare är ett av avhandlingens bi-
drag och är en vidareutveckling av Cova och Dallis (2009) begrepp ar-
betande konsumenter. Tidigare har detta begrepp studerats i relation 
till varumärken och tjänster som haft stor dragningskraft samt engage-
rat kunder (Cova et al., 2015a; Pongsakornrungsilp & Schroeder, 2011). 
I denna studie har i stället sjukförsäkringen studerats, vilket har gett 
nya teoretiska insikter då försäkringen snarare är att beteckna som en 
negativ tjänst som medborgare helst vill undvika att använda. Jag me-
nar att det är centralt att fortsätta studierna om arbetande medborgare 
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och konsumenter med fler negativa tjänster, för att studies resultat ska 
utvecklas. Inom detta område finns andra offentliga tjänster, som so-
cialtjänsten, sjukvården, Arbetsförmedlingen och pensionssystemet. 
Alla dessa instanser kräver större eller mindre arbetsinsatser som ger 
ekonomisk ersättning, hjälp vid arbetssökning samt sjukvård i utbyte. 
Men det finns också offentliga verksamheter som inte kräver att med-
borgare får något individuellt värde tillbaka. Till dessa verksamheter 
hör Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Poli-
sen. För att kunna finansiera det svenska välfärdssamhället måste skatt 
samlas in, vilket skapat behovet av att deklarera. Polisen kräver också 
att medborgare inställer sig för att vittna eller på andra sätt bidra till 
utredningsarbetet. Jag anser därför att det är centralt att analysera vil-
ket arbete medborgare faktiskt utför i relationen till dessa aktörer, där 
det inte finns någon direkt motprestation utan arbetet bygger på lyd-
nad. 
 Vid sidan av andra myndigheter menar jag att forskare bör stu-
dera arbetande konsumenter vid negativa tjänster inom privat sektor. 
Ofta delar vi som forskare in våra studieobjekt i falska dikotomier, när 
forskningens generaliserbarhet ska diskuteras. En sådan falsk diko-
tomi är skillnaden mellan offentlig och privat sektor. I dag finns det 
offentligt finansierade verksamheter som delar privata verksamheters 
logik. Inom vård och skola finns det privata alternativ som är helt fi-
nansierade av skattemedel. Därför menar jag att Försäkringskassans 
verksamhet också kan jämföras med banker eller försäkringsbolag sna-
rare än andra offentliga tjänster som kollektivtrafik, Systembolaget el-
ler skolan. Att studera arbetande konsumenter vid banker eller försäk-
ringsbolag skulle också bidra till en bredare diskussion kring exploate-
ring och dubbelexploatering, då dessa tjänster, till skillnad från vad 
som varit fallet i tidigare studier av arbetande konsumenter, inte moti-
verar konsumenten genom åtrå eller entusiasm vilket är förklaringarna 
bakom exploateringen av dessa individer.  
 Kundorienterade byråkratier har framför allt studerats inom te-
lefonkundtjänst vid banker och försäkringsbolag (Bélanger & Edwards, 
2013; Korczynski, 2004; Korczynski, Shire, Frenkel & Tam, 2000). Jag 
har med denna avhandling flyttat fokus till en byråkrati som delvis kän-
netecknas av personliga möten. Detta steg borde fortsättas genom att 
kundorienterad byråkrati studeras inom andra organisationer som an-
vänder rutinmässiga arbetssätt som arbetsmetod. Bland annat torde 
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organisationer som levererar större IT-system eller andra tekniska lös-
ningar, där det finns en kompetensskillnad mellan personalen och kun-
den, kunna bidra med intressanta inspel. Även tjänster som levereras 
med standardiserade arbetssätt så som revision samt vissa typer av ad-
vokat- och konsulttjänster bör studeras, framför allt om de förutsätter 
kundens deltagande i en samskapandeprocess. Dessa miljöer skulle 
alla kunna bidra med nya insikter om byråkratiskt samskapande i form 
av hur standardisering samt systematisk uppföljning kombineras med 
kundernas kompetens. Det byråkratiska samskapandet bör också stu-
deras vidare inom offentlig sektor eftersom detta är den första studien 
i sitt slag och resultat behöver bekräftas i andra miljöer. 
 I denna avhandling har förhållandet mellan teorierna arbe-
tande medborgare och kundorienterade byråkratier delvis kunnat be-
lysas, vilket Gabriel et al. (2015) efterfrågat. Även detta bör utvecklas 
genom fler empiriska studier. En utgångspunkt i detta arbete är det by-
råkratiska samskapandet, där aktörerna möts för att tillsammans rea-
lisera sjukförsäkringen. Genom att fördjupa diskussionen om hur den 
byråkratiska styrningen påverkar relationen mellan aktörerna menar 
jag att teorierna kan utvecklas. Teorin om den kundorienterade byrå-
kratin skulle berikas genom att även diskutera hur styrningen av arbete 
förskjuts till andra aktörer. Forskningen om arbetande konsumenter 
berikas också genom den kundorienterade byråkratin och dess interna 
fokus som på ett bättre sätt kan förklara var det byråkratiska samskap-
ande uppstår, som leder till att medborgare (och konsumenter) arbe-
tar. Styrningsperspektivet som den kundorienterade byråkratin bygger 
på saknas också delvis i litteraturen om arbetande medborgare, vilket 
påverkar diskussionen om bland annat exploatering. Bland annat 
skulle exploateringsdiskussionen kunna nyanseras genom att forsk-
ningen beskriver hur exploateringen styr aktörens beteende för att 
uppnå en önskad effekt. Cova et al. (2015b) har delvis uppmärksammat 
styrningen av arbetande konsumenter men det krävs fortfarande stu-
dier som visar hur handläggare eller företag styr detta arbete för att 
kunna förstå exploateringen fullt ut.  
 I mitt metodkapitel beskrev jag hur ett antal empiriska som stu-
dier hade kunnat förstärka mitt resultat. Jag tryckte särskilt på att del-
tagande observationer med handläggare och en intervjustudie med 
medborgare hade nyanserat det arbete som aktörerna utför. Framför 
allt hade en observationsstudie utvecklat förståelsen för relationen 
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mellan begreppen arbetande medborgare och kundorienterade byrå-
krater. Detta då jag hade kunnat studera det byråkratiska samskapan-
det när det pågår och på så sätt kunnat förstå dynamiken mellan aktö-
rerna. Även praktikerna som skapar det byråkratiska samskapandet 
hade kunnat studeras mer ingående genom en studie där praktiker 
hade observerats. Efter att en viss aktivitet hade utförts hade detta 
också gett inspel till diskussioner med framför allt handläggaren, vilket 
hade kunnat utveckla resonemangen. Det byråkratiska samskapandet 
och relationerna mellan aktörerna har också kunnat förstärkas genom 
en intervjustudie med medborgare där personer utförligt hade kunnat 
beskriva samskapandet och hur de upplever realiseringen av sjukför-
säkringen. Inom denna studie hade oro också kunnat utvecklas som 
drivkraft för medborgares arbete och hur de socialiseras in i en roll som 
sjukförsäkrad, där vissa praktiker utförs med jämna mellanrum. Där-
för menar jag också att framtida forskning skulle kunna använda dessa 
metodval för att öka förståelsen för relationen mellan begreppen arbe-
tande medborgare och kundorienterad byråkrati. 
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Epilog 

Denna avhandling började med ett samtal. Min pappa ringde och be-
rättade att han var sjuk. Från den dagen förändrades både hans och 
mitt liv. Han skulle komma att arbeta varje dag i resten av sitt liv, dels 
för att försöka bli frisk från sin cancer och dels med alla andra arbets-
uppgifter som hans sjukdom gav honom. Det var tidig juli. 2015. Jag 
minns att solen sken rätt mycket den sommaren men jag vet inte om 
det var speciellt varmt. Vi åt en hel del glass. Och så bodde vi i sommar-
stugan som pappa, farmor och farfar hade byggt. Pappas vänner kom 
förbi den sommaren. De satt ute på terrassen hela dagen. Jag såg dem 
bara på håll men jag antar att de pratade om tågluffar i Europa, om 
Deep Purple-konserten på Ullevi, om ölkvällar i kvarterslokalen på Ös-
terlånggatan och alla andra upptåg som de ägnat sig åt. Några dagar 
senare körde jag pappa till Vårgårda. Han var svag den dagen och han 
behövde hämta en del saker på jobbet. Vi stannade för att äta lunch 
med hans kollegor och på vägen hem plockade vi jordgubbar hos en 
bonde utanför Sollebrunn. Jag insåg att pappas arbetsuppgifter hade 
förändrats. Samtalen med Försäkringskassan hade avklingat medan 
kontakten med vården hade intensifierats. Han träffade människor och 
uträttade ärenden. Han hade börjat avsluta det som var påbörjat. Han 
var inte den som lämnade saker ofärdiga eller gjorde saker halvdant.  
 Men den där januaridagen då pappa ringde förändrade även 
mig personligen, min pappa hade ju blivit allvarligt sjuk. Även jobbet 
förändrades, och denna avhandling tog en ny riktning. Sjukförsäk-
ringen var inte längre enbart en del av det svenska välfärdsbygget. Den 
blev en vardag att hantera. För mig blev det därför svårt att beskriva 
sjukförsäkringen, där sjuka människor skulle jaga sin läkare eller ar-
betsgivare, kontrollera att intyg hade inkommit till Försäkringskassan 
och försäkra sig om att pengarna betalas ut, som en kollaborativ pro-
cess mellan jämbördiga parter. Det blev tydligt att för vissa medborgare 
var sjukförsäkringen en arbetsbörda som måste hanteras för att de 
skulle kunna betala sin hyra, precis som vilket annat arbete som helst. 
Men jag menar att detta arbete inte är en effekt av enskilda handlägga-
res administration. För precis som jag beskrev i prologen så har Gu-
nilla, Oscar, Asifur, Ida, Lena och alla andra handläggare som jag har 
mött vid Försäkringskassan beskrivit hur de går upp på morgonen, för-
söker göra sitt jobb och hantera allt övrigt som måste uträttas i deras 
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vardag. Min uppfattning är att de flesta handläggare försöker utföra sitt 
arbete efter bästa förmåga och handlägga ärendet så rättssäkert som 
möjligt för både medborgaren och samhället. När de ska hantera sitt 
livspussel med en stressig arbetssituation, tänker dem inte på att det är 
arbetsuppgifter som delegeras till medborgare. Ärendet hanteras istäl-
let genom ett inlärt beteende – en uppsättning praktiker – och beteen-
det utförs rutinmässigt. Det är därför inte enskilda handläggares fel att 
medborgare arbetar vilket kan skapa problem. Vi har nämligen en för-
säkring som är skapad för den stora massan av sjukskrivna som är re-
lativt kapabla till att utföra arbete. Dock lämnas de svagaste utanför 
detta skyddsnät då de inte orkar eller är kapabla till att arbeta. Därför 
menar jag att vi vid förändringar av sjukförsäkringen borde utgå ifrån 
de svagaste medborgarna. För vissa sjukskrivna kan nämligen arbetet 
inom försäkringen vara krävande. Och vissa sjukskrivna medborgare 
upplever det som en stor börda. 
 
Den här boken är till dig, pappa! 
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Bilaga A – intervjuguide, Telefonstudien 

• Vilka har medborgarens tidigare kontakter varit?  
• Hur har kontakterna gått till?  
• Hur har kontakterna upplevts?  
• Vilken information har inhämtats genom de tidigare kontak-

terna?  
• Varför togs ny kontakt?  
• Vilken information saknades?  
• Kommer det bli nödvändigt att kontakta någon annan aktör?  
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Bilaga B – intervjuguide, Intervjustudien 

Bakgrund • Förklara bakgrunden till studien och syftet med intervjun – vill veta vad hand-
läggare faktiskt gör 

• Berätta om din bakgrund: Utbildning, arbeten, start vid FK? 

Allmänt • Vad går ditt arbete ut på? Beskriv vad du gör. 
• Hur skulle du beskriva en dag på ditt arbete? 

Handläggningen • Beskriv vad som händer när ett nytt ärende hamnar på ditt bord. Vad gör du 
då? 

• Efter detta… Hur fortsätter handläggningen av ett ärende? 
• Fram till dag 90? Då ska du pröva mot andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. 

Hur går detta till? Beskriv kontakten med medborgare/arbetsgivare inför och 
under denna bedömning. 

• Hur skiljer sig detta sedan från prövningen vid 180 dagar?  Beskriv hur 180-
dagarsprövningen går till. Händer det att de försäkrade missförstår denna delen 
av kedjan? 

• Skiljer sig bedömningen vid 365 dagar?  
• Hur reagerar en person på dessa olika bedömningar i rehabiliteringskedjan? 
• Kompletteringar - om ett ärende inte har fullständiga/felaktiga handlingar 

måste det kompletteras. Hur går det till? 
• Hur sker kompletteringen av läkarintyg/uppgifter från läkaren? - uppgifter från 

andra aktörer, arbetsgivare/AF/A-kassa 

Kommunikation • Hur ser kommunikationen ut mellan dig och de försäkrade som du handläg-
ger?  

• Om läkare har begärt kontakt (läkarintyget). Vad handlar dessa samtalen om? 
• Beskriv det första samtalet du normalt har med den försäkrade - telefonutred-

ning  
• Vad sägs under dessa samtal? Vad brukar de försäkrade tala om? 
• I vilket ärende brukar medborgare kontakta dig? Vad är det för typer av frågor? 
• Vid risk för avslag/inskränkningar skickar ni kommuniceringsbrev till de för-

säkrade. Hur reagerar de på dessa brev? 
• Vad ställer de för frågor? Vilka funderingar har de? 
• Vad händer i de fall en person inte kan föra sin egen talan - god man/vid full-

makter/språkförbistringar 
• Innebär dessa omständigheter något speciellt för handläggningen. 

Möten • Kan du beskriva hur ett gemensamt kartläggsmöten går till. Vad gör ni på mö-
tet? 

• Händer det att ni inte kommer överens om hur ärendet ska utvecklas? Vad hän-
der då? 

• Interna möten - Vilka typer av ärenden tas upp vid gruppkonsultationer/försäk-
ringsmedicins rådgivare/specialist? 

• Kan du beskriva ett sånt möte. Hur går de till? 
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