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Sammanfattning 

Ett allt vanligare fenomen i dagens arbetsliv är att tjänsteproduktion organiseras efter 

modeller som i grunden är anpassade för varuproduktion. En av dessa organisationsmodeller 

är Lean, som har implementerats inom Försäkringskassan. Försäkringskassans byråkratiska 

organisation har därmed struktureras upp i ännu fler regler, rutiner och processer. Finns det 

något utrymme för lärande i en sådan organisation? 

 

Denna studie har som ambition att bidra till en ökad förståelse för hur lärande i det dagliga 

arbetet uppstår i en byråkratisk organisation där regler och rutiner är en del av jobbet. Syftet 

är att belysa personliga handläggares upplevelse av lärande i det dagliga arbetet. Utifrån syftet 

har följande frågeställningar formulerats; Hur upplever handläggare att styrande rutiner för 

arbetets utförande inverkar på deras lärande? Hur upplever handläggare att de lär sig av sina 

kollegor? I vilken utsträckning upplever handläggare att lärande sker över det egna teamets 

gränser?  

 

Studien bygger på en kvalitativ metodansats och åtta semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med handläggare på försäkringskassan. Det empiriska materialet har analyserats 

utifrån Wengers teori om Communities of Practice. Resultatet visar att regler och rutiner 

används för att fylla kunskapsluckor och därmed bidrar till lärande. Handläggare lär också i 

det dagliga arbetet genom social interaktion som bland annat uppstår vid informella 

diskussioner och formella möten. Interaktionen leder till ett erfarenhetsutbyte mellan kollegor. 

Genom att ta del av andra myndigheters eller individers erfarenheter och kompetens har 

handläggarna möjlighet att utveckla ett lärande över gränser. Dock skiljer sig handläggarnas 

uppfattningar när det kommer till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med aktörer utanför 

Försäkringskassan. 
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Abstact 

An increasingly common phenomenon in today's working life is that the production of 

services is organized through production models that originally was created to organize the 

production of things. One of these organizational models is Lean, which has been 

implemented within the Swedish Social Insurance Agency. This bureaucratic organization has 

thus been structured into even more rules, procedures and processes. Is there any room for 

learning in such an organization? 

 

This study is an attempt to contribute to an understanding of how learning in daily work 

occurs in a regulated organization where rules and procedures are part of the job. The aim of 

the study is to investigate the social insurance officers personal experience of learning in the 

daily work. To answer the purpose of the study the following questions has been formulated; 

How do social insurance officers experience that common routine descriptions of work design 

influence their learning? How do social insurance officers experience that they learn from 

their colleagues? To what extent do social insurance officers experience learning over the 

boundaries of their own team? 

 

The study is based on a qualitative method using eight semi-structured interviews with social 

insurance officers at the Swedish Social Insurance Agency. The empirical data has been 

analyzed from Wengers theory Communities of practice. The result shows that rules and 

procedures are used to fill knowledge gaps and thus contribute to learning. The social 

insurance officers also learn in daily work through social interaction by informal discussions 

and formal meetings. By studying other authorities or individuals' experiences, the social 

insurance officers can develop cross-border learning. However, the perceptions of the social 

insurance officers differ when it comes to knowledge and experience exchange with actors 

outside the Swedish Social Insurance Agency. 
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1.  Inledning 
Ända sedan industrialiseringen under 1900-talets början har olika organisationsmodeller 

präglat organisationer och arbetet i sig. I takt med samhällets utveckling har organisationernas 

utformning och produktion förändrats. Varuproduktionen i tillverkningsindustrin har i stor 

utsträckning ersatts av tjänsteproduktion som har blivit den dominerande sektorn på 

arbetsmarknaden (Nilsson, 2003). Den ökade tjänsteproduktionen och snabba 

samhällsförändringen har i sin tur lett till ett kunskapssamhälle där vuxnas lärande i arbetet 

blivit en viktig faktor för organisationers utveckling och överlevnad (Nilsson, 2003). 

Arbetslivspedagogisk forskning om vuxnas lärande i arbetet har blivit allt mer 

uppmärksammat i takt med tjänstesamhällets framväxt.  

 

En organisationsmodell som historiskt sett har implementerats vid varuproduktion men som 

nu för tiden också används vid tjänsteproduktion är Lean (Abrahamsson, 2009; Börnfelt, 

2009). Lean kan beskrivas som en organisationsmodell som strukturerar arbetet efter 

regelstyrda processer för att uppnå flexibel massproduktion (Abrahamsson, 2009). Det finns 

arbetslivspedagogisk forskning som visar att rutiner och regler behövs i organisationer för att 

skapa stabilitet och förutsägbarhet men att alltför mycket rutiner även kan fungera som 

skygglappar hos medarbetare, något som därmed försvårar förändringsprocesser och 

utveckling (Ellström, 1996). Samtidigt kan medarbetare drabbas av ”utvecklingsstress” i 

organisationer som ständigt ska förändra, expandera och förnya (Ellström, 1996). Även 

organisationer med en lös struktur utan klara ramar för arbetet kan skapa osäkerhet och stress 

hos personalen (Börnfelt, 2009). Organisationer med en lös och oklar struktur kräver att 

anställda i högre utsträckning själva måste ta initiativ och beslut, detta utifrån ramar som är 

otydliga. Om anställda inte vet vad som krävs i sin roll är det också svårt att veta vad som är 

relevant att lära sig för att bli bättre på sitt arbete (Börnfelt, 2009). I förhållande till 

organisationer med en lös struktur kan därmed en mer regel- och rutinstyrd 

processorganisation vara till fördel då den skapar tydliga ramar för medarbetarna att förhålla 

sig till. Utifrån både Ellströms (1996) och Börnfelts (2009) resonemang kan alltså utläsas att 

rutiner och regler i arbetet både kan vara till fördel och till nackdel för medarbetarnas lärande 

och kunskapsutveckling.  

 

En regel- och rutinbaserad förvaltningsorganisation som har omtalats mycket i media under 

de senaste åren är Försäkringskassan, vars produktion av tjänster har kritiserats (Franchell, 

2017, 13 juli; Larsson, 2017, 3 september). Även om Försäkringskassan arbetar enligt ett 

byråkratiskt arbetssätt innebär det inte att organisationen till sin form är en ren byråkrati. 

Istället menar både Börnfelt (2009) och Abrahamsson (2009) att arbetsorganisationsmodeller i 

dess ”rena” idealtyper sällan återfinns i praktiken. Arbetsorganisationer präglas snarare av en 

blandning av många olika modeller och koncept. Detta märks även inom Försäkringskassan, 

vars organisation både är byråkratisk och uppbyggd enligt Leankonceptet (Melander, 2013). 

Försäkringskassan är, precis som andra förvaltningar, en regelstyrd organisation med ett 

samhällsuppdrag inom tydliga ramar. Denna myndighet måste följa bland annat 

Myndighetsförordningen, regeringens årliga regleringsbrev, Socialförsäkringsbalken samt 

många andra lagrum (Försäkringskassan, 2017a). Försäkringskassans uppdrag är kortfattat att 
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besluta om- samt betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen, detta 

genom en rättssäker och effektiv handläggning i enlighet med likabehandlingsprincipen 

(Försäkringskassan, 2017b). Likabehandling innebär att beslut fattas genom enhetlighet och 

konsekvens (SFS 1974:152). Med det menas exempelvis att samma typ av ärenden gällande 

människor i samma typ av kontext ska bedömas likartat (Börnfelt, 2009). 

 

Inom Försäkringskassan finns det bl.a. medarbetare som arbetar i rollen som personliga 

handläggare inom sjukförsäkringen. Dessa handläggare har ansvaret för att administrera 

sjukförsäkringen, vilket innebär handläggning av ärenden där individer ansöker om ersättning 

för sjukdom. Handläggarnas arbetsuppgifter är förankrade i en hel del lagar och regler. Vidare 

är handläggarna indelade i olika processer och flöden, detta i enlighet med Lean. Vid 

bedömningar av ärenden ska alltså handläggarna följa förutbestämda processcheman samt 

utgå från de lagar och riktlinjer som har bestämts av regeringen. Dock är ju varje ärende unikt 

då det finns en människa bakom. Här uppstår därmed ett dilemma. Kombinationen av att vara 

styrd av vissa ramar, ha ett utrymme för tolkning men samtidigt sträva efter att bedöma 

ärenden enligt likabehandlingsprincipen gör det intressant att belysa handläggarnas upplevda 

lärande i denna kontext.  

 

Det finns en del tidigare forskning som berör handläggares upplevelse av sin arbetssituation 

(Hensing et al.,1997; Söderberg & Alexandersson, 2004; Ydreborg et al., 2007; Ydreborg et 

al., 2008). Däremot har vi inte hittat någon forskning som belyser handläggares upplevelser 

av lärande i dagligt arbete, ett område som både Hensing et al. (1997), Söderberg och 

Alexandersson (2004), samt Ydreborg, et al (2007) menar att det behövs fler studier inom. 

Därmed finns alltså en kunskapslucka i forskningen rörande hur man i rollen som handläggare 

upplever lärande i det dagliga arbetet. Studien positionerar sig inom ämnesområdet pedagogik 

då den vill bringa kunskap om hur vuxna individer lär sig i det dagliga arbetet i en regelstyrd 

förvaltningsorganisation. Uppsala universitet (2017) definierar ämnesområdet pedagogik 

enligt följande: 

 

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka 

människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel 

förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. 

 

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra 

sociala processernas förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering 

och ledarskap liksom digitala medier, kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa personliga handläggares upplevelse av lärande i det 

dagliga arbetet. Mer specifikt kommer följande frågeställningar behandlas: 

 

- Hur upplever handläggare att styrande rutiner för arbetets utförande inverkar på deras 

lärande i det dagliga arbetet? 

- Hur upplever handläggare att de lär sig av sina kollegor? 

- I vilken utsträckning upplever handläggare att lärande sker över det egna teamets 

gränser? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Försäkringskassan tillhandahåller förmåner för sjuka, personer med funktionsnedsättning, 

föräldrar samt förmåner såsom bostadsbidrag, familjebidrag och aktivitetsstöd. Med andra ord 

är handläggare på Försäkringskassan specialiserade inom många olika områden. Vi har 

avgränsat oss och valt att undersöka personliga handläggare som arbetar inom 

sjukförsäkringsprocessen. I undersökningen kommer fokus att ligga på informellt lärande i 

arbetet. Informellt lärande kan ske medvetet och vara planerat och utformat som t.ex. 

självstyrt lärande samt deltagande i nätverk eller mentorskap. Det mesta av det informella 

lärandet sker dock spontant och omedvetet, t.ex. i det dagliga arbetet (Ellström, 1996; Kock, 

2007).  Det formella lärandet, däremot, är planerat och målinriktat och sker inom ramen för 

specifika utbildningsinstitutioner som exempelvis skola och universitet (Ellström, 1996; 

Kock, 2007). Utifrån studiens fokus kommer vi alltså inte undersöka exempelvis 

internutbildningar eller formella kompetensutvecklingsinsatser inom Försäkringskassan. 

 

 

1.4 Bakgrundsbeskrivning av Försäkringskassan 
Försäkringskassan som finns idag har sitt ursprung i de gamla, självständiga sjukkassorna. 

Sjukkassorna växte fram under slutet på 1800-talet i samband med industrialiseringen. 

Medborgare kunde frivilligt gå med i sjukkassorna för att trygga sin inkomst vid sjukdom 

(Melander, 2013). År 1955 gjordes sjukkassorna om till myndigheter, s.k. försäkringskassor, 

och det fanns en i varje län. Ombildningen genomfördes i samband med att sjukförsäkringen 

blev obligatorisk genom en ny lag samma år (Melander, 2013). År 1961 bildades ett nytt 

statligt ämbetsverk, Riksförsäkringsverket, genom en sammanslagning av Pensionsstyrelsen 

och Riksförsäkringsanstalten. Riksförsäkringsverket blev en central förvaltningsmyndighet 

för försäkringskassorna (Melander, 2013). Även om organisationsstrukturen för länskassorna 

har förändrats genom åren har de stora organisatoriska reformerna ägt rum från år 2005 och 

framåt. 

  

År 2005 blev Försäkringskassan en statlig myndighet då de tidigare 21 länskassorna slogs 

ihop med Riksförsäkringsverket. Tre år senare, år 2008, försvann länsorganisationen med 

anledning av att regeringen hade dålig insyn i länskassornas verksamhet samt låga 

påverkansmöjligheter (Melander, 2013).  I samband med denna förändring infördes också en 
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allt hårdare produktionsstyrning och standardisering, detta genom så kallade ensa-processer. 

Handläggarna, numera benämnda enligt titeln ”personliga handläggare”, fick manualer för hur 

ärendena skulle handläggas på bästa sätt, i vilken ordning arbetsmoment skulle genomföras 

samt vilken tid momenten borde ta. Genom standardisering ville Försäkringskassan uppnå en 

ökad enhetlighet i beslutsutfall för att få de regionala skillnaderna att minska. Införandet av 

ensa-processerna var alltså ett sätt att nå målet till att behandla alla medborgare lika 

(Melander, 2013). Under 2008 genomfördes också ett antal stora reformer i själva 

sjukförsäkringen, exempelvis rehabiliteringskedjan. Genom rehabiliteringskedjan ändrades 

reglerna om tidsgränserna för hur lång tid en person ska få vara sjukskriven utan att 

arbetsförmågan omprövas (Melander, 2013). Från och med 2008 blev också sjukförsäkringen 

en process; sjukförsäkringsprocessen, som då var uppdelad mellan Nationella 

försäkringscenter (NFC) och Lokala försäkringscenter (LFC). Alla nya sjukfall behandlades 

av NFC, där den första prövningen av rätten till ersättning gjordes. Därefter överlämnades de 

pågående sjukfallen till LFC där den fortsatta handläggningen gjordes (Försäkringskassan, 

2010).  

  

Sedan år 2012 och framåt arbetar Försäkringskassan enligt Lean, något som går hand i hand 

med de tidigare implementerade ensa-processerna. I enlighet med Lean har Försäkringskassan 

organiserat medarbetarna i team som arbetar i flöden inom olika processer. Varje team arbetar 

alltså med vissa specifika och avgränsade områden. Alltmer fokus läggs även på att chefer 

och handläggare ska ”göra lika” (Melander, 2013). Under år 2013 och 2014 infördes en ny 

behovsstyrd och differentierad sjukförsäkringsprocess på Försäkringskassan, även kallad ”den 

nya sjukförsäkringsprocessen”. Denna nya process ersatte därmed modellen med Nationella 

försäkringscenter (NFC) och Lokala försäkringscenter (LFC). Införandet har medfört nya 

arbetssätt och i förlängningen även en omfattande omorganisation (Försäkringskassan, 2016). 

Målet med den nya sjukförsäkringsprocessen är att tidigt identifiera personer med behov av 

stöd och samordning. Ett centralt inslag i den nya processen är att sjukskrivningsärenden 

inkommer direkt till de lokala kontoren där en initial behovsbedömning (IBB) görs, något 

som också innebär en första indelning i de tre kundflödena; K1 för korta eller mindre 

komplexa ärenden, K2 för längre ärenden utan behov av stöd, eller K3 för längre ärenden i 

behov av stöd och samordningsinsatser (Försäkringskassan, 2016). Ärendena fördelas sedan 

direkt till olika handläggare utifrån vilket kundflöde de klassificerats som. Handläggarna 

arbetar i team utifrån de tre olika kundflödena. 

 

1.4.1 Rollen som personlig handläggare 

De tjänstemän som arbetar inom kundflöde K1 kallas försäkringsutredare (Försäkringskassan, 

2016). Personliga handläggare, däremot, arbetar inom kundflöde K2 eller kundflöde K3 

(Försäkringskassan, 2016). Personliga handläggare har ett samlat ansvar för 

sjukförsäkringsärendet. I detta ansvar ingår både att bedöma rätten till sjukpenning, planera 

framåt tillsammans med individen som är sjukskriven samt bedöma om det föreligger 

samordningsbehov. Vid samordningsbehov ansvarar den personliga handläggaren för att 

samordna rehabiliteringsinsatser. Därmed samverkar handläggaren med hälso- och 

sjukvården, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare samt andra aktörer för att vägleda individen 

genom sjukskrivningsprocessen (Försäkringskassan, 2017d). De beslut som fattas måste vara 
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rättssäkra och oberoende av vilken handläggare som behandlar ärendet, detta i enlighet med 

likabehandlingsprincipen.  

 
 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt beskrivs inledningsvis det tillvägagångssätt som har använts för att söka 

litteratur inom studiens forskningsområde. Fortsättningsvis presenteras empiriska studier 

som är av relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 

sammanfattas centrala aspekter av den tidigare forskning som har behandlats.  
 

 

2.1 Sökprocess 
Utifrån tips från Bryman (2011) inleddes sökprocessen genom att bläddra igenom tidigare 

kursböcker inom ämnesområdet pedagogik i arbetslivet, böcker som har använts i vår 

utbildning. På så sätt kunde dels vi skapa oss en bild av hur olika perspektiv på lärande i 

arbetet beskrivs, dels kunde vi i kursböckerna hitta referenser till förstahandskällor som var 

intressanta att följa upp, varvid dessa referenser noterades. Vi fortsatte vår sökprocess genom 

att skriva upp sökord som kunde vara relevanta för vår studie. För att få fram relevanta 

artiklar, rapporter, avhandlingar och böcker använde vi oss dels av Uppsala universitets 

bibliotekskatalog. I vissa fall avgränsade sökningen till att enbart beröra disciplinen 

”education”. Utöver Uppsala universitets bibliotekskatalog använde vi oss också av 

databaserna ERIC, Ebscohost, Libris och SwePub. Sökord som användes vid sökningen av 

tidigare forskning var exempelvis arbetsplatslärande, lärande i arbetet, workplace learning, 

learning at work, employee training, informal learning, communities of pratice, learning in 

team, teamlearning, public sector, public organisations, offentliga organisationer, 

govermental organisations, social insurance officers, biståndshandläggning, 

biståndshandläggare, handläggare, socialförsäkring, sjukförsäkring samt Försäkringskassan. 

  

Genom att översiktligt gå igenom abstracts och titlar i de artiklar och den litteratur som vi 

hittade kunde vi avgöra om texterna var av relevans för vår studie (jfr. Bryman, 2011). I 

artiklar och litteratur som var relevant noterades även referenser till annan litteratur som 

kunde vara intressant för undersökningen. Genom hela sökprocessen hade vi som mål att det 

skulle finnas tydlig koppling mellan litteraturgenomgången och de frågeställningar som 

undersökningen ämnar besvara.  

 

 

2.1 Informellt lärande i det dagliga arbetet 
En stor del av tidigare forskning som berör områden såsom lärande i arbetet samt 

arbetsplatslärande visar att dessa typer av lärande sker informellt. Bond och Middleton (2003) 

har i sin litteraturstudie undersökt hur informellt lärande kommer till uttryck i olika delar av 

en organisation genom att undersöka hur medarbetare lär sig av varandra. Bond och 

Middleton (2003) menar att det informella lärandet inte synliggörs inom organisationen och 
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att denna typ av lärande måste få uppmärksamhet och ett erkännande som ett verkligt 

arbetsplatsrelaterat lärande. Studien visar att medarbetare i större utsträckning lär genom 

informella situationer relaterade till arbetsgruppen istället för formella utbildningsinsatser. 

 

En annan forskare som likt Bond och Middleton (2003) belyser det informella lärandets 

betydelse inom organisationer är Mokhtar (2010), som har genomfört en semistrukturerad 

intervjustudie om lärande i arbetslivet inom offentlig sektor. Mokhtar (2010) menar att 

lärande i offentliga organisationer är viktigt att belysa då dessa organisationer hela tiden 

förändras för att bemöta samhällsmedborgarnas krav och förväntningar. Privata företag har i 

allt större utsträckning börjat konkurrera med den offentliga sektorns verksamheter vilket 

även påverkar de offentliga organisationernas behov av att ligga i framkant. Mokhtar (2010) 

menar att de offentliga organisationerna måste lämna mer utrymme och erkännande för 

informellt lärande på arbetsplatsen eftersom detta indirekt leder till effektiva och kunniga 

medarbetare. Medarbetare som innehar en beslutsfattande position inom offentlig sektor 

måste vara kunniga och kompetenta till att fatta beslut effektivt. Dessa medarbetare har ofta 

en bred förkunskap, och har därför lättare att se när det fattas information. De kan då aktivt 

själva söka upp den informationen informellt. Att besitta information leder således till ny 

information (Mokhtar, 2010). Det viktiga är alltså inte explicita system för kunskap, utan 

snarare att individen är informationssökande. 

 

Likt Bond & Middleton (2003) och Mokhtar (2010) menar Milligran, Littlejohn och 

Margaryan (2014) att lärande i organisationen sker genom sociala, oplanerade och informella 

aktiviteter. Milligram et al. (2014) menar att lärande kan ses genom ”förvärv” eller 

”deltagande”. Förvärv innebär en formell utbildning där en lärare tydligt levererar kunskap till 

en elev. Deltagande syftar till att lärande uppstår som en konsekvens av medlemmarnas 

deltagande i grupper i arbetslivet. Grupperna i arbetslivet ses som Communities of practice. 

Med Communities of practice menas här ett nätverk av kollegor eller en arbetsgrupp av 

kollegor. Det finns även fler forskare som använt sig av teorin Communities of practice vid 

studier rörande lärande i arbetslivet, en teori som utgår från ett socialt perspektiv på 

lärande.  Brown och Duguid (1991) menar i likhet med Milligram et al. (2014) att lärande 

sker på arbetet genom deltagande i aktiviteter med andra på jobbet. Deras studie visar att nya 

medarbetare socialiseras in i arbetsgruppen och därmed arbetet i sig, detta dels genom att lära 

sig språkbruket som används inom communityt, men också genom att internalisera det 

subjektiva och kollektiva synsätt som communityt har skapat. Brown och Duguid (1991) 

hävdar att lärande inte sker som ett mottagande eller ett konstruerande av individuell kunskap, 

utan snarare genom sociala interaktioner och strukturer. Arbetsplatsrelaterat lärande kan enligt 

Brown och Duguid (1991) bäst förstås genom de communities som bildas på arbetsplatser 

genom individer som deltar, strukturerar och omformaterar sina identiteter i förhållande till 

communityt. De menar också att dessa processer sker outtalat och informellt. 

Två forskare som i en annan studie kommit fram till liknande slutsatser är Hara och Schwen 

(2006). Hara och Schwen (2006) har i sin intervju- och observationsstudie undersökt hur 

advokater inom offentlig sektor lär sig och sprider kunskap genom ett Community of practice. 

Lärandet inom communityt identifieras till största del som informellt. Hara och Schwen 
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(2006) identifierar sex generella principer som verkar gälla för ett arbetsplatslärande, vilka 

är:  En grupp av utövare av en praktik, utveckling av en delad mening, informella sociala 

nätverk, en stöttande kultur och förtroende, engagemang i kunskapsbildande, individers 

förhandling och omförhandling av sina identiteter i förhållande till gruppen. I studien visade 

det sig att medarbetare som har ett gemensamt mål även försöker utveckla sin egen 

kompetens genom interaktion med sina kollegor (Hara & Schwen, 2006). Det är genom dessa 

aspekter som ett lärande på arbetet uppstår. Genom att delta och medverka i olika praktiker 

bidrar medarbetare till en utveckling av individerna i gruppen samt gruppen som helhet (Hara 

& Schwen, 2006). 

Det finns kritik mot att använda Communities of practice som förklaringsmodell för det 

informella och sociala lärandet. Fuella, Hodkinson, Hodkinson & Unwin, (2005) har genom 

två intervjustudier, dokumentanalys och samt en observationsstudie kommit fram till att det 

finns både för och nackdelar med att använda Communities of practice som ett instrument för 

att förklara lärande på arbetsplatser. Communities of practice förklarar till stor del hur en 

novis kan lära av en expert men inte hur de som redan jobbat länge på en arbetsplats fortsätter 

att lära sig. Fuella et al. (2005) menar att Communities of practice inte kan användas för att 

förklara de situationer då nyare medarbetare lär de äldre. Teorin räcker inte till att förklara hur 

det går till när medarbetare som blivit en fullvärdig medlem av ett communityt ändå fortsätter 

lära sig inom arbetet. Vidare menar Fuella et al. (2005) att teorin inte tar hänsyn till att 

människor kommer till ett comminity med förförståelse, attityder och kunskaper. Det Fuella et 

al. (2005) syftar till är att människor redan har formats som individer genom de tidigare 

communities som de har deltagit i och kan inte ses som ”tabula rasa”. De riktar också kritik 

mot att tidigare forskning inom detta ämne inte förklarar betydelsen av konflikt och makt 

inom ett community, vilket enligt Fuella m.fl (2005) är en viktig aspekt för möjligheter och 

hinder för lärande inom en arbetsgrupp. 

 

Även Knud Illeris (2003) är kritisk till att använda Communeties of practice som 

förklaringsmodell för det sociala och informella lärandet. Illeris (2003) menar att denna teori 

underminerar hur och varför en individ lär sig. Illeris (2003) håller med om att lärande inom 

arbetslivet till viss del kan förstås som en social process och erkänner sociala strukturer. 

Däremot anser han att individens lärande även måste ses i relation till människans mentala 

och kognitiva mönster, inre motivation och psykologiska lärprocess. I Illeris (2003) studie 

presenteras en teori som syftar till att förstå lärande i arbetslivet i relation till mänskligheten, 

människan i relation till det moderna samhället och människan som en egen individ som 

besitter en livshistoria, förförståelse och drömmar om framtiden. Illeris (2003) menar alltså att 

lärande dels sker socialt genom interaktioner, men att det även sker kognitiva och mentala 

individuella processer som också måste förklaras för att arbetsplatsrelaterat lärande ska bli 

förståeligt. 

 

En annan forskare som i sin forskning både visar både på likheter och olikheter med 

ovanstående forskare är Ellström (1996). Han har i sin rapport undersökt förutsättningar och 

hinder för lärande i dagligt arbete, detta med fokus på informellt lärande, ett lärande som 

baseras på erfarenheter i det dagliga arbetet. Ellström (1996) menar att informellt lärande dels 
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kan ske medvetet och vara planerat och utformat som t.ex. självstyrt lärande samt deltagande i 

nätverk eller mentorskap. Dock anser Ellström (1996) i likhet med Bond & Middleton (2003), 

Milligran et al. (2014) samt Mokhtar (2010) att det mesta av det informella lärandet sker 

spontant och omedvetet i det dagliga arbetet. Detta omedvetna lärande är en del av all 

mänsklig verksamhet. I sin rapport har Ellström (1996) dels analyserat rapporter från åtta 

olika utvecklingsprojekt vars syfte har varit att skapa lärande organisationer, dels har Ellström 

tagit del av svensk- och internationell forskning rörande vuxnas lärande i arbetet. Utifrån detta 

underlag belyser Ellström (1996) olika aspekter och faktorer som underlättar respektive 

försvårar lärande i det dagliga arbetet. Det som skiljer Ellström (1996) från exempelvis Bond 

& Middleton (2003), Milligran et al. (2014) samt Mokhtar (2010) är dock sättet att förklara 

själva lärandeprocessen. Ellström (1996) utgår från sin egna handlingsteoretiska referensram 

som skiljer på en lägre och högre ordningens lärande. Beroende på vilket handlingsutrymme 

medarbetaren har i sitt arbete kommer olika typ av lärande att ske. Med handlingsutrymme 

avses de olika grader av frihet som individen har vad gäller tolkning av uppgifter och mål, 

metoder för att lösa dessa uppgifter samt värderingen av resultaten som uppnås (Ellström, 

1996). Det anpassningsinriktade lärandet präglas av att individen eller gruppen lär sig något 

med utgångspunkt från uppgifter, mål och förutsättningar som är givna, detta utan att 

ifrågasätta eller försöka förändra (Ellström, 1996). Det utvecklingsinriktade lärandet präglas 

istället av att uppgiften, målen eller förutsättningarna inte är givna. Individen eller gruppen tar 

därmed själv ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Slutsatsen av Ellströms 

(1996) rapport är att lärande i dagligt arbete främjas av att medarbetarna är delaktiga i 

målformulering, planering och verksamhetsutveckling. Vidare måste arbetsuppgifterna ge 

förutsättningar för ett lärande i arbetet och det måste även finnas utrymme för reflektion och 

erfarenhetsutbyte i arbetet, detta då individer främst tar del av kunskap genom att ingå i 

sociala och kulturella nätverk som t.ex. arbetsplatser (Ellström, 1996). Därmed stämmer 

Ellströms (1996) slutsats till stor del överens slutsatserna som bl.a.  Bond & Middleton 

(2003), Milligran et al. (2014) samt Mokhtar (2010) har kommit fram till. 

I likhet med Ellström (1996) skiljer forskaren Argyris på en lägre och en högre ordningens 

lärande men benämner dessa istället som singeloop- och doubleloop- lärande. Argyris (2002) 

har under 15 år gjort fallstudier, observerat och intervjuat högt utbildade chefer och 

specialister, detta för att undersöka hur dessa lär sig i sitt dagliga arbete. Inom ett singleloop-

lärande löser individer och grupper aktuella problem men ger ingen lösning på de mer 

grundläggande problemen som ligger bakom de aktuella problemen. Grundläggande normer 

och värderingar ifrågasätts därmed inte (Argyris, 2002). Inom ett doubleloop lärande tänker 

istället individer och grupper ”utanför boxen” och vågar ifrågasätta och förändra styrande 

normer och värderingar (Argyris, 2002). Eftersom de studerade cheferna och specialisterna 

var högpresterande var de inte heller vana att göra fel. Istället menar Argyris (2002) att de var 

väldigt bra på singleloop-lärande, d.v.s. att göra små förbättringar och små justeringar av 

nuvarande arbetssätt. Vidare hade varken chefer eller specialister någon erfarenhet av större 

motgångar, varför de hellre skyllde ifrån sig och förnekade att de själva skulle vara orsaken 

till att något hade blivit fel.  Detta försvarsresonemang leder enligt Argyris (2002) indirekt till 

att man inte ifrågasätter sig själv eller sitt sätt att resonera. För att få till en förändring menar 

Argyris (2002) att chefer måste förändra sitt eget resonemang för att resten av organisationen 
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ska kunna följa efter. Förändringen måste alltså ske uppifrån och ned. Resultatet från Argyris 

(2002) fallstudier visar, i likhet med Ellströms (1996) studier, att arbetsplatsen måste 

möjliggöra för samtliga anställda att genom diskussion och reflektion kunna ifrågasätta 

rådande arbetssätt och rutiner för att senare utveckla dessa genom att bidra med 

förbättringsidéer. Genom öppna diskussioner i både arbetsgrupper och ledningsgrupper 

skapas ett klimat där idéer för förbättring kan ventileras för att sedan testas i praktiken, detta 

utan risk för någon påföljd om det skulle visa sig att idéen inte var genomförbar. 

 

 

2.3 Lärande i team inom processtyrda verksamheter 
Ett team kan definieras som en grupp människor som arbetar tillsammans i en organisation 

och som även erkänns som ett team (Kock, 2007). Gruppen är permanent och består av 5–12 

personer. Teamets medlemmar är engagerade i att uppnå mål som de själva har satt upp, 

arbetar nära varandra, samt är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna uppnå de mål 

som har satts. Medlemmarna har även tydliga ansvarsroller och har möjlighet att självständigt 

bestämma sina uppdrag (Kock, 2007).  

 

Kock (2007) har i sin studie undersökt hur införandet av ett teambaserat arbetssätt i tre olika 

processinriktade tillverkningsindustrier påverkade medarbetarnas möjligheter att lära sig i 

arbetet. Undersökningen baserades på longitudinella fallstudier av företagen under en period 

på två år mellan år 1998–2000. Medarbetarna inom studerade företag hade en begränsad 

autonomi, variation och komplexitet i sina arbetsuppgifter som till stor del var styrda av 

rutiner (Kock, 2007). Tanken med införandet av teambaserat arbetssätt var hos de studerade 

företagen att i större utsträckning möjliggöra lärande för medarbetare, detta baserat på 

flexibelt arbete, autonomi samt ökad självreglering. Dock visar resultatet av studien att 

företagen på ett bristfälligt sätt implementerade det nya arbetssättet i det dagliga arbetet, 

varför arbetssättet inte gav medarbetarna förbättrade villkor för lärande. Inför 

implementeringen lades resurser på formella utbildningsinsatser med fokus på att utveckla 

medarbetarnas tekniska kompetens snarare än att utveckla deras förmåga att samarbeta i team. 

Utbildningarna gav inte heller medarbetarna bättre förutsättningar och verktyg för att lära sig i 

det dagliga arbetet genom reflektion och kritiskt tänkande.  För att ett teambaserat arbetssätt 

ska gynna ett gott lärandeklimat måste det enligt Kock (2007) finnas en struktur i 

organisationen som ger alla team större inflytande över viktiga aspekter av lagarbetet som 

t.ex. sammansättningen av lag, uppdelning av arbetsuppgifter samt utveckling av 

ansvarsroller. Vidare måste det finnas möjlighet till ett informellt lärande i det dagliga arbetet, 

detta i form av exempelvis feedback och reflektion, diskussioner, möten och seminarier. 

Teamarbetet ger på så sätt ett utbyte och spridning av erfarenhet och kompetens både inom 

och mellan lag. Kocks (2007) slutsatser stämmer alltså väl överens med Ellströms (1996) 

idéer om informellt lärande. Kocks (2007) slutsatser tangerar även tankarna om hur lärande 

sker inom och mellan olika ”Communities of Practice”, tankar som delas av bl.a. Bond och 

Middleton (2003), Hara och Schwen (2006), Milligran et al. (2014) samt Mokhtar (2010). 

Slutligen menar Kock (2007) att det även är viktigt att ha en variation av olika bakgrunder 

och erfarenheter inom teamet, exempelvis olika kompetens, bakgrund, ålder och kön. 
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Lantz, Hansen och Antonis (2015) menar att det finns en paradox mellan standardiserat arbete 

och innovativt lagarbete, varför de i sin enkätstudie undersökt hur vissa teoretiska modeller 

för arbetsdesign hypotetiskt skulle kunna öka engagemang, proaktivitet och innovation hos 

medarbetare som ingår i team inom en processtyrd Lean-organisation. I studien deltog totalt 

417 personer inom ett svenskt tillverkningsföretag inom Volvokoncernen. Enligt Lantz et al. 

(2015) bygger Lean på teamarbete, detta då ett kontinuerligt förbättringsarbete är beroende av 

lag som är proaktiva, går utöver de angivna arbetsuppgifterna och tar initiativ. Samtidigt 

begränsar Lean medarbetarnas autonomi, varför medarbetarnas arbetsmotivation, kreativitet 

och välbefinnande därmed minskar (Lantz et al., 2015). Utifrån resultatet från studien menar 

Lantz et al. (2015) att teamets deltagande i beslutsfattande, planering, uppsättning av mål 

samt utformning av arbetssätt är viktigt för teamets proaktivitet, kreativitet och inlärning. Dels 

ger medarbetares inflytande över beslut ett ökat utbyte av information och idéer, dels kommer 

ledningen att möta mindre motstånd mot förändring från medarbetarna, detta då de själva har 

medverkat vid beslutfattandet. Vidare bidrar även social interaktion, återkoppling och 

erfarenhetsutbyte till proaktivt beteende och lärande inom teamet (Lantz et al., 2015). Dessa 

slutsatser har alltså stora likheter med både Ellströms (1996), Argyris (2002) och Kocks 

(2007) resonemang om förutsättningar för en högre nivå av lärandet i arbetet. Även Bond och 

Middleton (2003), Milligran et al. (2014) samt Mokhtar (2010) menar att lärande i 

organisationen sker dels genom sociala aktiviteter, ett lärande som uppstår som en konsekvens 

av medlemmarnas deltagande i grupper i arbetslivet. Lantz et al. (2015) menar vidare, i likhet 

med Kock (2007), att kommunikation och samarbete över gränserna mellan olika team ökar 

både effektivitet och innovation samt ger input till teamlärande. Teamlärande definieras av 

Lantz et al. (2015) som en kollektiv aktivitet då lagmedlemmar förvärvar, delar, förfinar eller 

kombinerar kunskap genom social interaktion med varandra.  

 

 

2.4 Arbetssituationen för handläggare inom Försäkringskassan 
Inom området vuxnas lärande i arbetslivet finns inte mycket forskning som berör hur 

handläggare inom Försäkringskassan lär sig i det dagliga arbetet. Dessa slutsatser drar vi 

utifrån vårt omfattande sökande efter tidigare forskning utan vidare framgång. Däremot finns 

mycket forskning som berör själva arbetssituationen för handläggare inom Försäkringskassan. 

Titeln för dessa handläggare är på engelska ”social insurance officers". För att få en inblick i 

rollen som handläggare inom Försäkringskassan redogörs nedan för en del av forskningen 

inom detta område. 

  

Både Hensing, Timpka och Alexandersson (1997) samt Söderberg och Alexandersson (2004) 

har i sina studier undersökt olika dilemman som handläggare inom sjukförsäkringen stöter på 

i sin roll. Hensing et al. (1997) beskriver handläggarna som ”frontlinjebyråkrater”, detta då de 

är myndighetens ansikte utåt, samverkar med medborgarna samt fattar beslut som är direkt 

avgörande för enskilda medborgares livssituation. Söderberg och Alexandersson (2004) 

definierar istället handläggarnas roll som ”grindvakter”, detta då handläggarna fungerar som 

medlare mellan både medborgare och stat men även mellan olika aktörer inom staten. 

Hensing et al. (1997) har utifrån sin enkätstudie kommit fram till att handläggare upplever 
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brister i samarbetet mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen. Ett 

exempel är samarbetet med sjukskrivande läkare, läkare som ofta lämnar in bristfälliga 

läkarintyg varför handläggaren måste kontakta dessa för vidare konsultation. Bristfälliga 

läkarintyg förklaras med att läkarna har för lite kompetens om reglerna inom 

sjukförsäkringen. Vidare upplever handläggarna samarbetsbrister med kollegor, detta på 

grund av dålig kommunikation, olika målbilder och rutiner. Studien visar också på att 

handläggarna i hög grad utgår från sjukskrivande läkares rekommendationer vid beslut om 

sjukförmån istället för att använda sin egen bedömning, detta på grund av kompetensbrist. 

Handläggarna upplever även att det har skett stora förändringar i deras arbetsuppgifter men att 

ingen utbildning eller övning har erbjudits. Konsekvenserna av dessa dilemman är försenad 

hantering, extra arbete och känslomässig belastning. 

  

I likhet med Hensing et al. (1997) pekar Söderberg och Alexanderssons (2004) litteraturstudie 

på samma problematik och dilemman i rollen som handläggare inom Försäkringskassan. 

Även Ydreborg, Ekberg och Nilsson (2007) beskriver en liknande situation för handläggare 

inom Försäkringskassan som arbetar med ärenden rörande sjukpension.  I forskarnas 

intervjustudie framkommer att handläggare upplever sig begränsade av strikta regelverk samt 

andra aktörer som de samspelar med. När informationen skiljer sig från olika fall, är 

bristfällig eller uteblir kan handläggaren inte göra sitt jobb på ett effektivt sätt vilket bidrar till 

förseningar i handläggning av ärenden. Vid handläggning av ärenden av mer komplicerad 

medicinsk och rättslig karaktär upplever handläggarna en kompetensbrist. Här ställer sig 

Ydreborg et al (2007) frågande till vilken form av utbildning som finns för handläggare 

rörande beslutsfattande vid komplicerade ärenden och menar därmed att mer forskning 

behövs inom detta område. Även Hensing et al. (1997) samt Söderberg och Alexandersson 

(2004) anser att det behövs fler studier som berör det dagliga lärandet hos handläggare inom 

Försäkringskassan. En senare intervjustudie genomförd av Ydreborg, Ekberg och Nilsson 

(2008) visar på en oro och stress hos handläggare inom Försäkringskassan, detta då 

handläggarna ständigt måste uppdatera sig på förändringar i regelverk och riktlinjer. 

Intervjuade handläggare upplever att de inte hinner ge alla kunder den service som de har rätt 

till, detta på grund av överbelastning. Utifrån sin maktposition känner handläggarna ett stort 

ansvar för att fatta rättvisa beslut och utföra sitt jobb på ett korrekt sätt. Handläggarna 

utrycker även att de behöver mer tid för att hinna reflektera över sitt arbete, men också att 

teamarbete samt stöd och feedback från ledningen behöver förbättras (Ydreborg et al., 2008). 

Resultatet från denna studie skiljer sig därmed en aning från tidigare studier, detta då 

handläggarna upplever att tiden, snarare än kompetensen, är den största bristvaran (jfr. 

Hensing et al. 1997; Söderberg & Alexandersson, 2004; Ydreborg et al., 2008). 

  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det som förenar den tidigare forskningen rörande lärande i dagligt arbete är synsättet på 

lärande som en social process, där vikten av ett informellt lärande betonas. Genom deltagande 

i sociala aktiviteter såsom informella möten, formella möten och diskussioner uppstår ett 

lärande både hos individen och i arbetsgruppen. Det mesta av det informella lärandet sker 
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spontant och omedvetet i det dagliga arbetet (Bond & Middleton, 2003; Ellström, 1996; 

Milligran et al., 2014; Mokhtar, 2010). Lärandet uppstår alltså som en konsekvens av 

medlemmarnas deltagande i grupper i arbetslivet. För att främja lärande i det dagliga arbetet 

måste det finnas utrymme för reflektion, diskussion, feedback och erfarenhetsutbyte i arbetet 

(Argyris 2002, Bond & Middleton, 2003; Ellström, 1996; Milligran et al.,2014; Mokhtar, 

2010). Vidare bör medarbetarna också vara delaktiga i målformulering, planering och 

utveckling av verksamheten. Även forskning rörande lärande i team i processtyrda 

verksamheter redovisar liknande slutsatser; d.v.s. att teamets medlemmar måste ges möjlighet 

till ett informellt lärande samt vara delaktiga i planering av arbetet (Kock, 2007; Lantz et al., 

2015). 

  

Många studier i forskningen som berör arbetssituationen för handläggare inom 

Försäkringskassan visar på att handläggare dels upplever sig begränsade av strikta regelverk, 

dels att de upplever brister i samarbetet med andra aktörer, exempelvis sjukskrivande läkare, 

arbetsgivare samt arbetsförmedling (Hensing et al.,1997; Söderberg & Alexanderssons, 2004; 

Ydreborg et al., 2007). När informationen skiljer sig från olika aktörer, är bristfällig eller 

uteblir kan handläggaren inte göra sitt jobb på ett effektivt sätt vilket bidrar till förseningar i 

handläggning av ärenden samt att handläggarna blir stressade (Hensing et al.,1997; Söderberg 

& Alexanderssons, 2004; Ydreborg et al., 2007). I en senare studie av Ydreborg et al. (2008) 

uttrycker handläggare även en brist på tid för att hinna reflektera över sitt arbete samt att 

teamarbetet behöver förbättras. 

  

Mycket har hänt inom Försäkringskassan de senaste tio åren. Bland annat har organisationen 

infört Lean samt en ny sjukförsäkringsprocess där sjukpenningärenden delas in i tre olika 

kundflöden (Melander, 2013; Försäkringskassan, 2016). I samband med lanseringen av den 

nya sjukförsäkringsprocessen infördes också en teambaserad organisation. Utifrån vad som 

har beskrivits ovan kan vi därmed dra slutsatsen att det finns en kunskapslucka att fylla. Dels 

menar både Hensing et al. (1997), Söderberg och Alexandersson (2004), samt Ydreborg, et al. 

(2008) att det behövs fler studier som berör handläggares lärande i det dagliga arbetet. Dels 

vet vi att handläggarnas roll inom Försäkringskassan har förändrats mycket under de senaste 

tio åren. Vår förhoppning är därför att denna studie ska bidra med ny kunskap till detta 

område inom pedagogiken som forskningsfält. 

 

 

 

3. Teori 
I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt. Inledningsvis ges en kort 

introduktion av det perspektiv som har legat till grund för val av teori.  Efter denna 

introduktion presenteras den teori som kommer att användas vid analys av det empiriska 

materialet; Wengers teori om praktikgemenskaper. Avslutningsvis sammanfattas de centrala 

aspekterna av denna teori.   
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3.1 Ett socialt perspektiv på lärande 
Ett socialt perspektiv på lärande grundar sig i föreställningen om att verkligheten är socialt 

konstruerad. Lärande förklaras som en social såväl som en individuell process. Individer 

formar och formas av den sociala omgivningen och konstruerar på så vis subjektiva 

föreställningar om kunskap och hur världen är beskaffad (Jarvis, Holford & Griffin, 2003). 

Lärandet är ständigt pågående process som påverkas av interaktion genom sociala relationer, 

socialt konstruerade syften med lärande och de rådande normerna om vad som är giltig 

kunskap (Jarvis et al. 2003). Genom det sociala perspektivet ses lärande alltså som ett resultat 

av mänskligt handlande (Jarvis et al., 2003). 

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är Wengers Communities of practice, en 

teori som positionerar sig inom ett socialt perspektiv över vuxnas lärande i arbetslivet 

(Wenger, 1998; Wenger, 2000). Lärandet förklaras som en aktiv social process som pågår 

inom och mellan individer, organisationer och samhällen (Wenger 1998; Wenger, 2000). 

Wenger (1998) sammanfattar fyra premisser för lärande och kunskap: 

 

- Människor är sociala varelser, varför det sociala blir en central aspekt i lärandet 

- Kunskap är en fråga om en viss kompetens i relation till ett visst socialt sammanhang, 

t.ex. laga maskiner på en verkstad, forska på universitet, etc. Kunskap är inte ett objekt 

som individen bär inom sig, utan snarare något som konstrueras i ett socialt 

sammanhang. 

- Att veta handlar om att delta i den sociala gemenskapen och gruppen och där aktivt 

använda sin kunskap. 

- Att skapa mening, det är vad själva lärandet handlar om. Genom att få erfarenheter 

från den sociala omgivningen och tillskriva dessa erfarenheter som meningsfulla 

kommer vi därmed att uppleva vår värld som meningsfull. 

 

Då vi ämnar belysa personliga handläggares upplevelser av lärande i det dagliga 

arbetet kommer vi att fokusera på de individuella och organisatoriska aspekterna av lärande 

som Communities of practice berör. För att underlätta läsningen kommer Communities of 

practice hädanefter översättas till ”Praktikgemenskaper”.  

 

 

3.2 Lärande i en praktikgemenskap 
Enligt Wenger (1998) tillhör vi alla olika former av praktikgemenskaper, exempelvis i 

hemmet, på jobbet, i skolan eller genom fritidsaktiviteter. Praktikgemenskaper finns helt 

enkelt överallt och som sociala varelser är vi alltid delaktiga som medlemmar i en eller flera 

praktikgemenskaper. Praktikgemenskaper kan både vara formella och informella, uttalade 

eller outtalade (Wenger, 1998, Wenger, 2000). I en praktikgemenskap samlas man kring- och 

utvecklar bland annat gemensamma praktiker, uppgifter, kunskaper, rutiner, ritualer, 

artefakter, symboler och historier. Exempelvis kan anställda i en arbetsgrupp organisera sig 

tillsammans för att genomföra ett jobb (Wenger, 1998). Genom denna organisering utvecklar 

kollegorna bland annat gemensamma arbetssätt, rutiner, dokument, regelverk etc. I 



19 

 

förhållande till arbetsgruppen, som alltså kan ses som en praktikgemenskap, skapar de 

anställda en identitet, ett sätt att förhålla sig till sin roll. Vidare byggs ständigt ny kunskap 

inom praktikgemenskapen genom ett samspel mellan den tidigare kompetens som redan finns, 

och de nya erfarenheter som bygger på denna befintliga kompetens (Wenger, 1998; Wenger, 

2000). Då individer i en praktikgemenskap tillför nya erfarenheter till gruppen sker en ständig 

förhandling i gruppen om vad som är kompetens och inte. Den kompetens som redan finns 

kanske måste byggas på eller bytas ut. Genom detta växelspel mellan kompetens och nya 

erfarenheter sker enligt Wenger (1998; 2000) ett lärande.  Som ovan beskrivet kan individer 

ingå i flera olika praktikgemenskaper samtidigt. Inom en organisation kan det te sig genom att 

man som anställd både är med i en arbetsgrupp samtidigt som man tillfälligt är med i en 

projektgrupp. Medarbetaren kanske har gemensamma fritidsintressen med kollegor varvid en 

praktikgemenskap uppstår i denna kontext. Det faktum att det finns flera praktikgemenskaper 

i en organisation samt att anställda kan vara medlemmar i flera av dessa samtidigt, innebär 

också att ett lärande uppstår i gränserna mellan praktikgemenskaperna (Wenger, 1998; 

Wenger 2000). Anställda kan exempelvis agera som ”mäklare” mellan olika 

praktikgemenskaper i organisationen och på så sätt föra över kunskap mellan olika 

praktikgemenskaper. Vidare kan interaktioner mellan anställda inom olika 

praktikgemenskaper, exempelvis på fikarasten, skapa ett lärande genom att kompetens och 

erfarenhet interagerar. Även organisationsgemensamma dokument, artefakter och regelverk 

skapar en interaktion mellan gränserna av olika praktikgemenskaper (Wenger, 1998; Wenger 

2000).  

 

 

3.2.1 Byggstenar i praktikgemenskap 

Det finns tre byggstenar som utgör grunden i en praktikgemenskap, repertoar, förhandling 

och ömsesidighet (Wenger, 1998; Wenger 2000). En repertoar är ett förråd av artefakter, 

språk och verktyg som är giltiga för den egna praktikgemenskapen. Med det menas att det 

finns ett eget sätt att prata om ett visst fenomen, ett eget arbetssätt eller fackspråk som kan 

vara svårt för en utomstående att förstå (Wenger, 1998; Wenger, 2000). Det kan exempelvis 

vara problematiskt för en person att läsa och förstå sina sjukhusjournaler, detta då journalerna 

är skrivna av läkare och sjuksköterskor som har ett eget sätt att kommunicera genom 

förkortningar, diagnoser och prov-värden. När repertoaren utvecklas och medlemmarna inom 

en praktikgemenskap hittar nya system och ord för sin praktik, utvecklas även 

praktikgemenskapen och medlemmarnas lärande (Wenger, 1998; Wenger 2000). Förhandling 

innebär en process där medlemmarna i en praktikgemenskap förhandlar om vem som ska göra 

vad. Medlemmarna fastställer sin roll i förhållande till varandra och därmed sin position i 

praktikgemenskapen (Wenger, 1998; Wenger 2000). Den tredje byggstenen, ömsesidighet, 

syftar till att alla medlemmar måste få en chans att vara med och delta i verksamheten. 

Medlemmarna måste samarbeta för att utveckla en gemenskap. Det är viktigt att 

medlemmarna kan interagera på ett produktivt sätt samt vågar fråga varandra om hjälp 

(Wenger, 1998; Wenger 2000). 
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3.2.2 Lärande genom tillhörighet 

En individ kan ingå i ett medlemskap och därigenom lära av en praktikgemenskaps repertoar, 

förhandling och ömsesidighet, detta genom att delta i praktiken och känna tillhörighet. Enligt 

Wenger (1998; 2000) finns det tre olika förhållningsätt som en individ kan använda sig av för 

att delta i en praktikgemenskap; inriktning, fantasi och engagemang. Genom dessa 

förhållningssätt kan individen ”tillhöra en praktikgemenskap”. Olika praktikgemenskaper 

kräver olika typer av deltagande för att individen ska känna tillhörighet, anpassa sig och 

därmed även påverka det sociala lärandet inom praktikgemenskapen. Inriktning innebär att 

det finns en samverkan mellan individens handlande och de ramar och regler som finns inom 

en praktikgemenskap. Genom att individen använder sig av vedertagna system inom en 

praktikgemenskap kan andra förstå och ta del av dennes handlande (Wenger, 2000). 

Exempelvis kan vi som studenter följa vedertagna metoder för forskning för att vår uppsats 

ska ha betydelse i ett större sammanhang, alltså forskningsfältet för vuxnas lärande. Fantasi 

som förhållningssätt innebär att individen kan delta i en praktikgemenskap genom att 

föreställa sig det större sammanhanget och därigenom skapa mening för sina handlingar 

(Wenger, 2000). Genom att fantisera kan individen förstå sin egen identitet i förhållande till 

praktikgemenskapen. Wenger (1998) tar i sin bok upp ett exempel att anställda på ett kontor 

mycket väl vet att många andra i samhället, i andra regioner och på andra företag, utför ett 

liknande arbete som de gör. Genom fantasin kan individer lokalisera sig i världen och därmed 

inkludera sin identitet och känslan av mening (Wenger, 1998) Engagemang är ett 

förhållningssätt som är vanligast inom arbetslivsrelaterade praktikgemenskaper. Engagemang 

handlar om hur individer förhåller sig till sina medmänniskor för att förstå sin omvärld 

(Wenger, 2000). Detta sker genom social interaktion, mellanmänskliga relationer och 

artefakter som hjälper individer att kommunicera för att gemensamt förstå sin omvärld 

(Wenger, 2000). 

 

 

3.2.2 Lärande genom erfarenhet och kompetens  

Individens lärande sker i relation till den egna erfarenheten och kompetensen (Wenger, 1998; 

Wenger, 2000). Alla individer har en egen subjektiv uppfattning av verkligheten. Individer 

samlar på sig erfarenheter genom det som dessa har varit med om i tidigare och nuvarande 

praktikgemenskaper. Därför har alla individer olika uppfattning om vad kunskap och 

kompetens är. Genom att delta i praktikgemenskaper definierar individer tillsammans med 

andra medmänniskor vad som är giltig kunskap och kompetens inom den egna praktiken, 

något som sker genom sociala interaktioner. Den egna erfarenheten interagerar på så vis med 

det som är socialt konstruerat vetande inom gruppen (Wenger, 1998; Wenger, 2000). Inom 

arbetslivet betyder detta att en medarbetare ständigt går igenom en lärprocess när den egna 

erfarenheten brottas med praktikgemenskapens samlade syn på vad kompetens är. Eftersom 

lärande uppstår i interaktionen mellan erfarenhet och kompetens bör det inte vara för långt 

eller kort avstånd mellan dem. Om avståndet är för långt kan individen inte anpassa sin 

erfarenhet och kompetens till praktikgemenskapen. Är avståndet däremot för kort sker inget 

lärande heller eftersom nya erfarenheter uteblir och därmed också utvecklingen av 

kompetensen (Wenger, 2000). Förhållandet mellan erfarenhet och kompetens är något som 

tydliggörs när individ kommer till en ny praktikgemenskap (Wenger, 1998; Wenger, 2000). 
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Individen utmanar sin tidigare erfarenhet och syn på vetande i förhållande till 

praktikgemenskapen för att anpassa sig och bli en i gruppen. Wenger (2000) benämner detta 

som processen att gå från novis till expert. Även de som verkat inom en praktikgemenskap en 

längre tid kan behöva omförhandla och bygga på tidigare erfarenheter då arbetsuppgifterna 

eller arbetsförhållanden i dagens arbetsliv kännetecknas av en snabb förändringstakt. 

Medlemmar inom en praktikgemenskap kan även utmana den rådande synen på kompetens 

genom att ta in ny information utifrån (Wenger, 2000). Detta gör att praktikgemenskapens 

rådande repertoar kan omförhandlas och ny kunskap kan läggas till (Wenger, 2000). Genom 

erfarenheten och kompetensen formar individer också sin identitet (Wenger, 2000). Enligt 

Wenger (2000) är identiteten viktig för lärande eftersom det är individers identitet som avgör 

vad de tycker är värt att lära sig eller inte. Identiteten är avgörande för individers val att ta till 

sig eller avfärda ny kunskap. Vidare påverkar identiteten hur individer identifierar sig med 

olika praktikgemenskaper. Identitetsskapande är inte en isolerad individuell process utan sker 

i relation till praktikgemenskapen (Wenger, 2000). 

 

 

3.2.3 Lärande över gränser 

Wenger (1998; 2000) menar att gränser mellan praktikgemenskaper är av vikt för att förstå en 

del av det lärande som sker i arbetslivet. Gränserna är inte synliga och de går inte att ta på. De 

är outtalade och byggs upp genom människors deltagande. Grunden för att ett lärande ska 

uppstå inom en praktikgemenskap är som tidigare nämnt att det finns en spänning mellan 

erfarenhet och kompetens och att dessa två komponenter försöker att matcha varandra 

(Wenger, 2000). När individer utsätts för ny kunskap utifrån kommer detta att påverka 

interaktionen mellan erfarenhet och kompetens. I samband med att individers erfarenhet 

utsätts för ny kompetens från en annan praktikgemenskap kommer lärande därmed att 

möjliggöras. Kunskap kan överföras mellan praktikgemenskaper med hjälp av mäklare, 

gränsobjekt och relationer över gränser (Wenger 1998; Wenger, 2000). En mäklare är en 

person som rör sig i utkanten av sina egna praktikgemenskaper och andras. En mäklare kan 

även vara en s.k. ”outpost”, d.v.s. en utforskare av nya områden utanför den egna praktiken. 

Mäklaren är således en person som hämtar in ny kunskap utifrån och flyttar runt kunskap 

mellan praktikgemenskaper (Wenger, 1998; Wenger, 2000). Gränsobjekt är de artefakter, 

diskurser och processer som används för att förmedla kunskap mellan olika 

praktikgemenskaper (Wenger, 2000).  Relationer över gränser uppstår i arbetslivet när vi åker 

på kurs, studiebesök, introduktionsutbildningar. Lärande uppstår genom att relationerna över 

gränserna utsätter den egna praktikgemenskapen för ny kunskap (Wenger, 2000). 

 

 

3.3 Sammanfattning av teori 
Med utgångspunkt i Wengers teori om praktikgemenskaper lär sig vuxna i arbetslivet 

genom interaktionen mellan erfarenhet och kompetens. Genom interaktionen mellan 

erfarenhet och kompetens formas även individers identitet, en identitet som är avgörande när 

individer bestämmer sig för vad som är giltig kunskap och faktiskt vetande. Som ny medlem i 

en praktikgemenskap vill individer känna tillhörighet. Individer vill bygga på sin erfarenhet, 
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utveckla kompetens och därmed omforma sin identitet så att dessa kan känna tillhörighet och 

gemenskap. Detta resulterar i att individers identitet anpassar sig efter praktikgemenskapens 

samlade syn på vad som är giltig kunskap. Lärande i en praktikgemenskap kan även uppstå 

när kunskap flyttas mellan olika praktikgemenskaper och gränser. Detta kan ske med hjälp av 

mäklare, gränsöverskridande interaktioner och gränsobjekt. 

 

 

 

4. Metod 
I nedanstående avsnitt presenteras inledningsvis studiens metodansats och insamlingsmetod 

samt motiven bakom de val som har gjorts. Fortsättningsvis beskrivs processen bakom urval, 

förberedelse- och genomförande intervjuer samt databearbetning. Senare diskuteras 

tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet samt forskningsetiska överväganden. 

Avslutningsvis görs en reflektion över metoden.  

 

 

4.1 Metodansats 
Utifrån syftet med denna studie ligger tyngden på att förstå och beskriva enskilda individers 

upplevelser av ett visst fenomen i en viss kontext, d.v.s. hur handläggare upplever lärande i 

arbetet. Därmed är en kvalitativ ansats är lämplig. Denna ansats lägger fokus dels på att 

beskriva den sociala verkligheten på det sätt som undersökningspersonerna upplever den, dels 

på att skapa nyansrikedom genom att ge fylliga beskrivningar av de individer och den kontext 

som berörs i undersökningen (Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 2015). Den kvalitativa 

ansatsen har även ett nära band till studiens epistemologiska utgångspunkt, d.v.s. ett 

fenomenologiskt perspektiv. Detta perspektiv innebär att man som forskare får kunskap om 

den sociala verkligheten genom individernas perspektiv (jfr. Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

  

 

4.1.1 Forskningsdesign 

Den forskningsdesign som har valts i undersökningen är fallstudie. Den grundläggande 

formen för en fallstudie är att detaljerat och ingående undersöka ett specifikt fall (Bryman, 

2011). I aktuell fallstudie undersöks en viss typ av roll i en viss organisation, d.v.s. personliga 

handläggare inom Försäkringskassan. Denna typ av fall är därmed ett ”exemplifierande fall” 

eftersom målet är att beskriva de omständigheter som en vardaglig situation uppvisar 

(Bryman, 2011). 

 

 

4.1.2 Metodval 

Utifrån vad som beskrivs ovan har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervju, detta då 

intervjun är ett bra sätt att på relativt kort tid ta del av flera personers upplevelser och 

reflektioner kring ett fenomen. Genom intervjun får vi även kunskap om sociala förhållanden 

i en specifik kontext och kan genomföra datainsamlingen när det passar deltagarna (jfr. Ahrne 
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& Svensson, 2015; Bryman, 2011). Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad 

intervju. Den semistrukturerade intervjun följer ett på förhand bestämt frågeformulär; en 

intervjuguide, som innehåller en lista över specifika teman som ska beröras under intervjun. 

Dessa teman är kopplade till undersökningens frågeställningar och teori samt innehåller ett 

antal öppna frågor som samtalet kretsar kring (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Metoden har alltså både en bestämd struktur samtidigt som den är flexibel, detta då frågorna 

utgår från en intervjuguide samtidigt som intervjun följer den riktning som intervjudeltagarnas 

svar går mot (Bryman, 2011).  

 

 

4.2 Urval 
Undersökningens syfte och frågeställningar har en tydlig inriktning mot en specifik målgrupp; 

d.v.s. handläggare inom Försäkringskassan. Då vi ville intervjua personer som var relevanta 

för forskningsfrågorna var ett målinriktat urval mest lämpligt (jfr. Bryman, 2011). Målinriktat 

urval rekommenderas ofta vid kvalitativa intervjuer då det just utformas utifrån de frågor som 

undersökningen ska behandla (Bryman, 2011). Eftersom en av oss hade en befintlig kontakt 

inom Försäkringskassans HR-avdelning för sjukförsäkringsprocessen tog vi kontakt med hen 

för att sedan komma i kontakt med handläggare. Vår kontaktperson förmedlade oss vidare till 

två områdeschefer som i sin tur ställde frågan till sina enhetschefer om det fanns möjlighet för 

oss att intervjua handläggare som arbetar inom deras team. Totalt informerades ca 15 

enhetschefer om vår studie. Varje enhetschef ansvarar för ca 20–30 handläggare, handläggare 

som arbetar inom team vars storlek varierar mellan 5–16 personer. De enhetschefer som ansåg 

att de kunde frigöra tid för intervjuer ställde frågan om handläggarna ville ställa upp i vår 

undersökning. Tillfrågade handläggare fick ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1) som 

innehöll information om studiens syfte, samt information om hur studien tar hänsyn till de 

etiska forskningsprinciper som gäller inom svensk forskning (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter ca 3 veckor fick vi bekräftat att totalt 10 handläggare hade tackat ja till att delta i vår 

studie. När man, som i vårt fall, får kontakt med chefer inom en organisation som har tillgång 

till många potentiella intervjudeltagare är det optimalt att som forskare själv få göra ett 

slumpmässigt urval av dessa intervjudeltagare. På så sätt kan man känna sig säkrare på att 

urvalet inte är manipulerat (jfr. Ahrne och Svensson, 2015). I vårt fall var dock detta inte 

möjligt att genomföra, utan vi fick nöja oss med att ledningen hänvisade oss till vissa utvalda 

personer. 

  

 

4.2.1 Intervjudeltagare 

Hur många som bör intervjuas för att få en bra kvalité i en kvalitativ studie råder det delade 

meningar om. Kvale och Brinkmann (2014) anser att antalet intervjuer bör vara mellan 5–15 

stycken.  Ahrne och Svensson (2015) menar att sex till åtta intervjudeltagare ur en studerad 

grupp bör räcka för att uppnå en mättnad i svaren. Mättnad innebär att forskaren börjar känna 

igen svaren och att samma svarsmönster återkommer i flera intervjuer. Vi hade, som beskrivet 

ovan, fått kontakt med tio intervjudeltagare som ville delta i studien. Vid själva genomförandet 

av intervjuerna var dock två av deltagarna tvungna att tacka nej på grund av vård av sjukt barn, 
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varför enbart åtta intervjuer genomfördes. Det interna bortfallet visade sig dock inte vara något 

problem för själva representationen av empirin eftersom vi började uppleva en viss mättnad i 

svaren redan vid den sjätte intervjun i ordningen. 

  

De åtta personer som har intervjuats arbetar som personliga handläggare på Försäkringskassan, 

mer specifikt inom sjukförsäkringsprocessen. Handläggarna kommer från två olika kontor och 

arbetar i team som är specialiserade inom kundflöde K2 (längre ärenden utan behov av stöd) 

och- eller kundflöde K3 (längre ärenden i behov av stöd och samordningsinsatser). Ett sätt att 

skapa större nyansrikedom i undersökningen hade kunnat vara att även inkludera de tjänstemän 

som arbetar inom kundflöde K1 (korta eller mindre komplexa ärenden) i urvalet. Dock har de 

enhetschefer som har förmedlat kontakt till intervjuadeltagarna inga K1-handläggare, s.k. 

försäkringsutredare, i sina team. Vidare ställer vi oss också frågande till om ett sådant brett urval 

av både försäkringsutredare och personliga handläggare hade bidragit positivt till 

undersökningen. Det finns en risk att urvalet istället hade blivit alltför heterogent och ”spretigt” 

då försäkringsutredare och personliga handläggare arbetar med så pass olika typer av ärenden. Vi 

anser istället att studiens befintliga urval är positivt ur den aspekt att det är relativt homogent. 

Genom denna homogenitet finns det möjlighet att göra jämförelser mellan intervjudeltagarnas 

svar och på så sätt identifiera både likheter och olikheter i dessa.   

 

Utifrån urvalsförfarandet har vi inte haft möjlighet att påverka fördelningen av kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet i gruppen. Trots detta har urvalet en god spridning av dessa egenskaper. Av 

de åtta intervjuade handläggarna är sex kvinnor och två män. Åldern på handläggarna varierar 

från 25 till 57 år. Arbetslivserfarenheten hos handläggarna varierar från 2 månader upp till 15 år. 

I avsnittet resultat och analys kommer intervjupersonerna att benämnas som IP1, IP2, IP3, IP4, 

IP5, IP6, IP7 samt IP8. IP betyder ”intervjuperson”. 

 

 

4.3 Förförståelse 
Eftersom vi är två personalvetarstudenter som läser en utbildning med inriktning mot 

pedagogik i arbetslivet kommer detta att påverka vårt val av forskningsområde; lärande i 

arbetslivet. Vi har tidigare även skrivit ett projektarbete om handledare som arbetar med 

Försäkringskassans introduktionsutbildning av handläggare. Det innebär alltså att vi har en 

viss förförståelse över hur Försäkringskassans organisation ser ut samt hur organisationens 

introduktionsutbildningar är utformade. Däremot har vi ingen förkunskap om hur handläggare 

inom Försäkringskassan upplever lärande i det dagliga arbetet, varför vi har valt att inrikta 

denna studie mot detta område. Ytterligare en aspekt som är präglat av vår förförståelse är 

valet av det teoretiska perspektivet, ett perspektiv som sätter ramarna för vad som kan 

studeras samt hur studieobjektet sedan ska tolkas (Ahrne och Svensson, 2015; Bjereld et al., 

2009).  
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4.4 Förberedelse av intervjuer 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide där fokus legat på att skapa en viss ordning av 

teman med frågor. Frågorna har formulerats på ett sätt som underlättar svar på studiens 

frågeställningar (jfr. Bryman, 2011 Kvale & Brinkmann, 2014). En annan utgångspunkt har 

varit att använda ett begripligt språk som passar intervjupersonerna samt att frågorna ska vara 

korta och lätta att förstå (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011).  Vidare har målet 

varit att många frågor ska vara öppna, detta för att ge intervjudeltagaren möjlighet svara så 

fritt som möjligt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Vi formulerade också vissa direkta 

intervjufrågor. Genom dessa frågor kunde vi få ett ja eller nej som svar för att sedan ha 

möjlighet att ställa sonderande frågor utifrån svaret (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden (se bilaga 3) har utformats efter tre teman; att lära sig av varandra, lärande 

över gränser, styrande rutiners inverkan på lärande. Dessa teman utgår till stor del från 

studiens syfte och frågeställningar men har även inslag från Wengers (1998, 2000) teori om 

praktikgemenskaper. Ett exempel på hur teman och frågeställningar berör teorin syns i figuren 

nedan: 

        Figur 1. (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014) 

 

Efter sammanställning av intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en handläggare 

inom Försäkringskassan. Denna handläggare arbetar inom en annan avdelning än 

sjukförsäkringsprocessen och medverkar inte heller i studien för övrigt. Vi fick kontakt med 

handläggaren genom en enhetschef inom Försäkringskassan som en av oss känner sedan 

tidigare. Genom pilotintervjun fick vi möjlighet att testa hur intervjufrågorna speglade 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv. Intervjun inverkade därmed positivt 

till studiens tillförlitlighet (jfr. Bryman, 2011). Efter pilotintervjun uppmärksammades vissa 

förbättringsåtgärder. Dels överlappade vissa frågor varandra varför några frågor togs bort. 

Dels upplevde handläggaren att vissa frågor var svåra att förstå varför dessa omformulerades. 

Vi bytte även plats på vissa frågor så att ordningen blev mer följsam. 

  

 

4.5 Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes på handläggarnas arbetsplatser. Varje intervju tog mellan 25–45 

minuter att genomföra. Då handläggarna arbetar på två olika kontor genomfördes fyra 

intervjuer under en dag och fyra intervjuer under nästkommande dag. I båda fallen hade 

enhetscheferna bokat mötesrum så att vi kunde sitta ostört under intervjun. Just att sitta i en 

ostörd miljö är viktigt ur två aspekter, dels för att intervjupersonerna inte ska behöva vara 

oroliga för att någon hör vad som sägs, dels för att buller och oljud påverkar kvaliteten på 

inspelningen av intervjun (jfr. Bryman, 2011). I början av varje intervju fick deltagarna ta del 

av samtyckesformulär med information om att intervjun skulle spelas in (se bilaga 2). 

Inspelningarna gjordes på mobiltelefonutrustning. 

Forskningsfråga Intervjufråga   Teoretiskt perspektiv 

Hur upplever handläggare På vilket sätt utbyter du kunskap  Genom social interaktion  

att de lär sig av sina och erfarenheter med dina kollegor? definiera vad giltig kunskap är. 

kollegor? 
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En aspekt av själva intervjusituationen är att det kan råda en ojämlik maktfördelning mellan 

oss som intervjuar och den som intervjuas (jfr. Ahrne och Svensson, 2015). Eftersom 

intervjuerna genomfördes i en miljö där handläggarna känner sig trygga, på sin arbetsplats, är 

vår uppfattning att den ojämlika maktfördelningen jämnades ut. Vi som intervjuare upplevde 

under intervjuernas gång att en avslappnad och positiv stämning rådde rummet varför vi antar 

att intervjudeltagarna kände sig bekväma i att bli intervjuade. Att vi var två som intervjuade 

underlättade genomförandet på många sätt. Dels kunde vi turas om att hålla i intervjuerna, där 

en av oss intervjuade och den andra kunde föra stödanteckningar. Dels hade personen som 

antecknade möjlighet att flika in med intressanta följdfrågor eller sonderande frågor under 

intervjuns gång. Vi kunde dessutom efter varje intervju stämma av om vi hade uppfattat 

svaren på samma sätt, d.v.s. om vi ”hade hört” samma saker. 

 

 

4.6 Databearbetning  
Efter genomförandet av intervjuerna fördes ljudfilerna från mobiltelefonerna över till våra 

datorer för att vi lätt skulle kunna lyssna och pausa vid transkribering av intervjuerna. 

Utskrifterna gjordes med hjälp av ett vanligt ordbehandlingsprogram där talat språk 

omvandlades till skriftspråk. För att säkerställa att vi transkriberade intervjuerna likadant 

började vi med att båda skriva ut samma avsnitt ur en intervju för att sedan jämföra om där 

fanns någon skillnad. Därefter bestämdes vad som skulle utelämnas i det talade språket samt 

vad som skulle behållas, detta för att säkerställa att samma förfaringssätt användes av oss 

båda (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Ljud som ”ehh”, ”hmm”, ”mm”, togs bort medan 

tystnad mellan ord och meningar markerades med tre punkter.  

  

Efter transkribering av intervjuerna har en tematisk analys använts för att analysera det 

insamlade materialet. Den tematiska analysen är en flexibel analysmetod som är oberoende av 

vilket teoretiskt eller epistemologiskt perspektiv som forskaren utgår ifrån i sin studie (Braun 

& Clarke, 2006). Genom den tematiska analysen kan man identifiera, analysera och 

rapportera mönster, så kallade ”teman”, i den data som analyseras. Analysmetoden ger 

därmed ett rikt och detaljerat material (Braun & Clarke, 2006). I vår analys har vi letat efter 

semantiska teman. Ett semantiskt tillvägagångssätt innebär att teman identifieras utifrån vad 

som uttryckligen står i intervjutranskriptet. Vi har alltså inte letat efter underliggande 

antaganden utan enbart utgått från vad deltagarna ordagrant har sagt (jfr. Braun & Clarke, 

2006).   

  

Inledningsvis lästes materialet igenom översiktligt varvid vissa tankar och idéer för kodning 

noterades i ett separat dokument. Idéerna noterades i form av korta fraser eller enstaka 

begrepp (jfr. Braun & Clarke, 2006). Kodning innebär att ”sammanfatta” vissa textfragment i 

utskriften till begrepp, detta för att göra materialet överskådligt. Koderna kan senare i fasen 

bilda teman (Ahrne & Svensson, 2015). Vi skrev ned koder såsom exempelvis:  diskutera, 

rutiner, vägledningar, processer, beslutsstöd, inhämta information, tolka, göra lika, 

kvalitetssäkring, teammöte, samverkanspartner, språk, inhämta information, ärendedragning, 

informationsutbyte, feedback, riktlinjer, gemensamt arbetssätt, bedömningsutrymme.  
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Nästa fas inleddes med att läsa igenom anteckningarna med de initiala koder som hade 

skapats. Därefter läste vi igenom transkriberat material en gång till på ett mer systematiskt 

sätt, detta för att se om vi kunde hitta ett mönster utifrån de koder som hade skapats vid första 

genomläsningen. Under denna fas hade vi en tydligare utgångspunkt från det teoretiska 

perspektivet, varvid tidigare framtagna koder sorterades och reviderades. Relevanta koder 

noterades i sidmarginalen bredvid tillhörande textavsnitt. Vi använde även 

överstrykningspennor i olika färger för att på ett tydligt sätt koppla samman koder med 

textavsnitt (jfr. Braun & Clarke, 2006). Exempel på koder som noterades var: informella 

diskussioner, olika språk, gemensamt språk, formella möten, rutiner, system, identitet, 

verktyg, lära av samarbetspartner, mäklare, social interaktion, lära av andras erfarenheter, 

göra lika, samsyn, gemensam repertoar, roller, förhandla, gemensam syn på kompetens, 

inhämta kunskap. Nedan visas ett exempel på kodning. 

 

 Figur 2. Exempel på kodningsprocessen 

 

I den tematiska analysen fokuserade vi på att hitta en bredare nivå av teman snarare än 

enskilda koder. Därmed slogs olika koder samman till potentiella teman (jfr. Braun & Clarke, 

2006). Vissa av koderna bildade huvudteman medan andra koder bildade underteman till 

dessa huvudteman (jfr.  Braun & Clarke, 2006). Genom att organisera koderna i en ”tematisk 

karta” kunde vi skapa en översiktlig skiss av framtagna teman. Den initiala versionen av 

denna ”tematiska” karta illustreras nedan: 

 

 

  Figur 3. Initial tematiska karta 
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I nästa fas granskades framtagna teman ytterligare, detta utifrån både det teoretiska 

perspektivet men också utifrån våra forskningsfrågor (jfr. Braun & Clarke, 2006; Ahrne och 

Svensson, 2015). Genom att återigen läsa igenom materialet blev det tydligt att vissa av 

framtagna teman överlappade varandra. Det blev tydligt att vissa huvudteman kunde slås 

ihop. Några koder visade sig inte vara egna teman då de rymdes tillsammans med andra 

liknande koder inom andra teman. Efter att ha läst alla kodade utdrag för varje tema samt 

förankrat dessa i både det teoretiska perspektivet samt undersökningens frågeställningar 

kunde vi revidera den initiala tematiska kartan till viss del och därmed skapa en andra 

version.  I den slutgiltiga fasen definierades och namngavs framtagna teman inför det 

kommande resultat- och analysavsnittet. Braun & Clarke (2006) menar att det är viktigt att 

överväga hur slutgiltiga teman relaterar till forskningsfrågorna. En illustration av den 

slutgiltiga ”tematiska kartan” visas i Figur 4.  

  

Figur 4. Slutgiltig tematisk karta 

 

 

 

4.7 Tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet 
Inom kvalitativ forskning finns en diskussion om hur pass tillämpbara kriterierna validitet och 

reliabilitet egentligen är, detta eftersom kriterierna i större grad är anpassade till kvantitativ 

forskning där resultaten ska vara mätbara samt kunna replikeras (Bryman, 2011). Istället finns 

inom kvalitativ forskning alternativa kriterier för bedömning av undersökningens kvalité, 

nämligen tillförlitlighet och äkthet.  Kriteriet tillförlitlighet behandlar många delar av 

undersökningens kvalité. Först och främst måste studien vara trovärdig, detta genom att 

forskningen har utförts enligt de regler som finns samt att undersökningens beskrivningar ska 

vara trovärdiga både för intervjudeltagare och utomstående personer (Bryman, 2011).  Vi har 

dels varit noga med att följa de etiska riktlinjer som finns för svensk forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har också genomfört en pilotintervju för att säkerställa 

trovärdigheten i våra frågor, samt säkerställa att frågorna berör relevanta områden. Ytterligare 

ett kvalitetskriterium är pålitlighet, vilket innebär att forskaren är transparent och ger en 

fullständig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen. Vi har eftersträvat att 

genomgående redogöra för våra val av exempelvis undersökningsdesign, metod, och urval av 

intervjudeltagare. Dessutom beskrivs i rapporten hur vi har kodat, tematiserat och analyserat 

det empiriska materialet för att komma fram till det resultat som redovisas nedan (jfr. 
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Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 2015). Tillförlitlighet innebär också, utöver vad som 

beskrivs ovan, att forskaren måste ha en insikt i att inte går att få någon fullständig 

objektivitet inom samhällelig forskning (Bryman, 2011). Vi har försökt att inte låta personliga 

värderingar påverka utförandet av undersökningen och ständigt reflekterat över våra val 

genom forskningsprocessen. 

 

Kvalitetskriteriet äkthet innebär att undersökningen ska ge en autentisk och rättvis bild, dels 

av undersökningsdeltagarnas uppfattningar, dels av den kontext som undersökningen 

beskriver (Bryman, 2011). Genom att spela in alla intervjuer och transkribera dessa har vi 

säkerställt att det är intervjudeltagarnas egna ord som kommer fram i de intervjuutdrag som 

redovisas i resultat och analysavsnittet. Dessutom har intervjuer genomförts på två olika 

kontor inom Försäkringskassan vilket förhoppningsvis ger en rättvisare bild både av den 

studerade gruppen men även den kontext som undersökningen beskriver. 

 

Generaliserbarhet brukar inom kvalitativ forskning diskuteras som en brist och en svaghet. 

Dock finns det olika aspekter av generaliserbarhet varav överförbarhet är en (Ahrne och 

Svensson; 2015; Bryman, 2011). Överförbarhet handlar om möjligheten att överföra studiens 

resultat till andra personer eller sociala miljöer. Genom att producera fylliga och täta 

beskrivningar av svaren från deltagarna kan man öka möjligheten att överföra svaren till 

liknande sammanhang (Bryman, 2011). I den del av vår studie som behandlar resultat och 

analys redogörs dels citat från intervjuerna, dels beskrivningar av vad flera andra handläggare 

har uttryckt. Vår förhoppning är därmed att vi har återgett en fyllig beskrivning som utgår 

från deltagarnas upplevelser och perspektiv. Eftersom vi har intervjuat deltagare som innehar 

en specifik roll inom en organisation, personliga handläggare inom Försäkringskassan, är det 

möjligt att resultatet skulle kunna överföras till andra personliga handläggare i Sverige. Även 

det faktum att handläggarna arbetar på två olika kontor inverkar positivt på överförbarheten, 

detta då det empiriska materialet blir bredare (jfr. Ahrne och Svensson, 2015). 

Förhoppningsvis finns vissa generella aspekter i lärandet i arbetet som även handläggare inom 

andra avdelningar kan identifiera, detta då hela Försäkringskassan som organisation präglas 

av exempelvis Lean, teambaserat arbetssätt samt likabehandlingsprincip. Det är även möjligt 

att vissa delar av resultatet skulle kunna överföras till rollen som biståndshandläggare inom 

kommunala verksamheter, en roll som på många sätt liknar rollen som personlig handläggare 

inom Försäkringskassan (Dunér & Nordström, 2005). Vi vill dock poängtera att det 

huvudsakliga syftet med en kvalitativ studie som denna inte är att överföra resultatet till andra 

sammanhang (jfr. Bryman, 2011). 

  
 

4.8 Etiska överväganden 
Det finns fyra krav för att säkerställa ett etiskt vetenskapligt arbete som utfärdats av 

vetenskapsrådet (2002). De etiska kraven består av samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). För att uppfylla dessa krav 

har vi dels skickat ut ett missivbrev till samtliga intervjudeltagare. Missivbrevet innehöll 

information om studiens syfte och användningsområde, att deltagandet var frivilligt, rätten att 

när som helst avbryta medverkan i studien, att all insamlad data skulle behandlas 
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konfidentiellt samt kontaktuppgifter till oss studenter och handledare ifall att frågor skulle 

dyka upp. Vid varje intervjutillfälle fick deltagarna skriva under ett samtyckesformulär som 

behandlade samma information som missivbrevet, samt att intervjun skulle komma att spelas 

in (se bilaga 2). Vi var tydliga med att allt som spelades in enbart lagrades på våra 

mobiltelefoner och datorer under en begränsad tid. 

  

För att uppfylla vetenskapsrådets (2002) krav på konfidentialitet avidentifierades 

intervjupersonerna vid transkriberingen av intervjuerna och allt inspelat material raderades 

från vår utrustning när transkriberingen var klar. Intervjupersonerna tillskrevs fiktiva namn 

som sedan användes vid uppsatsskrivandet. Även om närmaste enhetschef vet vilka 

handläggare som har medverkat i studien innebär avidentifieringen att det inte går att urskilja 

vem som har sagt vad. Vi har valt att skriva ut namnet på organisationen samt vilken del av 

organisationens verksamhet som intervjupersonerna jobbar inom, detta för att tydliggöra 

sammanhanget och syftet med studien. Då avdelningen för sjukförsäkring inom 

Försäkringskassan är en stor verksamhet i Sverige anser vi att varken avdelning eller 

organisationsnamn riskerar att avslöja intervjupersonernas identitet. När denna studie är 

genomförd kommer intervjupersonerna och organisationen Försäkringskassan ges möjlighet 

att ta del av den slutliga uppsatsen. Detta förfaringssätt ryms under vetenskapsrådets (2002) 

nyttjandekrav, samtyckeskrav och informationskrav. 

 

 

4.9 Reflektion över metod 
Som beskrivet ovan har vi enbart valt att använda oss av en kvalitativ semistrukturerad 

intervju för datainsamling. För att göra studien mer tillförlitlig hade vi kunnat använda oss av 

metodtriangulering, d.v.s. kombinera olika metoder för att komma fram till en mer bred och 

objektiv beskrivning av verkligheten (Ahrne och Svensson; 2015; Bryman, 2011). I denna 

studie skulle exempelvis enkäter kunna ha använts som komplement till intervjuerna. På så 

sätt hade vi kunnat stämma av om de upplevelser som beskrivs i intervjuerna överensstämmer 

med flertalet andra handläggare inom organisationen. Dock begränsas denna studie, precis 

som all annan forskning, av vissa tidsaspekter (jfr. Bryman, 2011).  Redan under 

urvalsprocessen blev medvetna om att det skulle ta tid att samla ihop deltagare till studien. 

Trots att vi hade en befintlig kontaktväg inom Försäkringskassan som förmedlade oss vidare 

till områdeschefer, enhetschefer och handläggare tog det tre veckor innan vi hade fått 

klartecken att intervjua tio handläggare. Utifrån denna insikt valde vi att inte använda oss 

metodtriangulering. 

  

Vi är medvetna om problematiken i vårt urvalsförfarande, d.v.s. att vi inte själva har gjort ett 

slumpmässigt urval av intervjudeltagare utan att enhetschefer istället har tillfrågat 

handläggare inom sina team, enhetschefer som ansåg att det fanns tid att frigöra för intervjuer. 

Om vi istället hade fått en lista över de handläggare som ingår i tillfrågade enhetschefers team 

hade vi utifrån en sådan lista kunnat göra ett slumpmässigt urval av intervjudeltagare. Därmed 

hade vi kunnat öka förutsättningarna för tillgång till olikartade uppfattningar och såväl 

positiva som negativa uppfattningar (jfr. Ahrne och Svensson, 2015). Samtidigt har flera olika 
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team med handläggare blivit tillfrågade av flera olika enhetschefer. Handläggarna har sedan 

själv tagit ställning till om de vill delta i studien eller inte, detta utifrån informationen i det 

missivbrev som skickades ut. Vår förhoppning är därmed att intervjudeltagarna kan ge en 

representativ bild av det fenomen som undersöks. Vi har också, enligt forskningsetiska 

principer (jfr. Vetenskapsrådet 2002), avidentifierat handläggarna och gjort det omöjligt för 

utomstående att koppla varken ålder, kön eller arbetslivserfarenhet till någon specifik 

interdeltagare. Att handläggarna har haft vetskap om detta förfarande för att bevara 

konfidentialitet bör ha minskat risken för att de inte skulle ha vågat berätta ärligt vad de 

tycker och känner. 

 

För att säkerställa undersökningens trovärdighet ytterligare hade vi kunnat använt oss av 

respondentvalidering. Detta tillvägagångssätt innebär att man låter intervjudeltagarna ta del av 

transkriberingen av intervjun, detta för att få bekräftat att man som forskare har uppfattat 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 2015). Vår förhoppning är dock 

att vi trots denna brist har lyckats framställa intervjudeltagarnas upplevelser på ett så korrekt 

sätt som möjligt. Vi har även haft som mål att skapa en fullständig och transparent 

beskrivning av alla steg i vår forskningsprocess samt motivera de val som har gjorts genom 

undersökning. På detta sätt hoppas vi kunna styrka att vi har agerat i god tro och inte medvetet 

låtit personliga värderingar påverka utförandet av undersökningen.  

  

 

  

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt redogörs för det resultat som har sin grund i det empiriska materialet, d.v.s. 

intervjuer med personliga handläggare inom Försäkringskassan. Resultatet analyseras i 

förhållande till det teoretiska perspektiv som har presenterats i teoriavsnittet. För att på ett 

strukturerat sätt redogöra för handläggarnas utsagor samt analysera dessa har vi disponerat 

texten nedan efter tre olika huvudteman med tillhörande underteman. Samtliga teman har 

tagits fram med hänsyn till undersökningens frågeställningar samt teoretiska perspektiv. De 

tre huvudteman som kommer att behandlas är ”Lärande genom gemensamma rutiner”, ”Lära 

av varandra genom social interaktion” samt ”Lärande över gränser”. Resultat och analys av 

det empiriska materialet kommer att redovisas omlott i löpande text. Denna text varvas även 

med citat från intervjuerna, detta för att förstärka de resonemang som förs.  

 

 

5.1 Lärande genom gemensamma rutiner 
I detta första huvudtema med tillhörande undertema behandlas frågeställningen ”Hur 

upplever handläggare att styrande rutiner för arbetets utförande inverkar på deras lärande i 

det dagliga arbetet?”. Utifrån det empiriska materialet framkommer att de personliga 

handläggarna har en hel del gemensamma rutiner som är till stöd i det dagliga arbetet. Genom 

gemensamma rutiner kan handläggarna inhämta ny information och därigenom lära sig mer 

om olika processer och regelverk. Nedan beskrivs även undertemat “gemensam identitet”. De 

aspekter som vi har valt att definiera som en gemensam identitet är teamets gemensamma 
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arbetssätt och handläggarnas uppfattning av sina roller i arbetsgrupper som strävar mot att ha 

ett “likatänk” och en samsyn.   

 

Vid intervjuerna framkommer det att handläggarna har flera rutiner i form av bl.a. 

gemensamma regelverk, system och processbeskrivningar som är till hjälp för det dagliga 

lärandet. Vissa av handläggarna beskriver att det finns ett intranät som de använder sig av för 

att uppdatera sig på förändringar som har skett i riktlinjer och lagar. Om handläggarna, i sitt 

dagliga arbete, däremot är osäkra på hur de ska bedöma ett visst ärende så finns bl.a. 

Socialstyrelsens beslutsstöd till hjälp. Detta beslutsstöd lämnar ändock ett visst 

bedömningsutrymme kvar för handläggarna eftersom det är just ett hjälpmedel och inte enbart 

kan ligga till grund för de beslut som fattas.  Det finns därmed en viss flexibilitet inom ramen 

för bedömningsutrymmet, detta då varje ärende är unikt. Vidare finns även en 

processbeskrivning som handläggarna kan använda sig av som stöd om de är osäkra kring 

vissa aspekter rörande ett ärende. Genom att ta hjälp av olika regelverk, system och 

processbeskrivningar kan handläggarna därmed inhämta helt ny kunskap eller komplettera sin 

befintliga kompetens. Vid intervjuerna framkommer även att det finns en mängd olika 

begrepp och förkortningar som används både i olika system och regelverk men även i den 

dagliga kommunikationen mellan handläggare. Dessa begrepp och förkortningar blir därmed 

en del av handläggarnas gemensamma språk, ett språk som man måste behärska för att kunna 

ta till sig ny kunskap samt utveckla sin befintliga kompetens.  De gemensamma rutinerna 

beskrivs på följande sätt av en handläggare: 

 

IP8: Först så har vi en vägledning, som ungefär sammanfattar vad politiken och lagarna och allting, ja 

vad vår rättspraxis säger om hur vi ska gå tillväga. Sen har vi en process, som är, ja men det är ju lite 

mer ”Så här gör vi. Det här är steg ett, steg två, steg tre, steg fyra”. Sen så finns det…just det…då har vi 

processen som säger exakt hur vi ska gå tillväga innan vi liksom bedömer, för vi har ju ändå ett visst 

bedömningsutrymme, som handläggare…Sen finns det någonting som heter socialstyrelsens 

försäkringsmedicinska beslutsstöd.  Där kan man söka upp de här diagnoskoderna som står på 

läkarintyg. Så vi använder oss av det allihopa liksom. 

 

De olika regelverk, system och processer som beskrivs kan identifieras som en del i en av de 

tre byggstenar som definierar vad som utgör en praktikgemenskap, d.v.s. en gemensam 

repertoar. Repertoaren är ett uppbyggt förråd av artefakter, språk och verktyg som är giltiga 

för den egna praktiken (Wenger, 1998). Inom praktikgemenskapen av handläggare finns 

därmed ett visst arbetssätt samt ett fackspråk som är förhandlat och framtaget för att man ska 

kunna praktisera sin roll som handläggare. De här verktygen är också ett sätt för 

medlemmarna i praktikgemenskapen att gemensamt samverka och förhandla fram vad 

kompetens är. Det interna språket kan vara svårt för en utomstående att förstå. Är man inte en 

del av praktikgemenskapen och insatt i hur alla de olika stödelementen ska förstås så kan man 

därmed inte heller använda dem som stöd (Wenger, 2000). Som ny medlem i 

praktikgemenskapen måste man därmed sätta sig in i det interna språket (Wenger, 2000). 

Verktygen och artefakterna - i det här fallet förkortningar, processen, socialstyrelsens 

beslutstöd och vägledningen - är socialt konstruerade av och för praktikgemenskapens 

medlemmar, för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett liknande sätt, vilken är en del i att 

vara en medlem i den praktikgemenskap som handläggarna utgör. När repertoaren utvecklas 
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och medlemmarna inom en praktikgemenskap hittar nya system och ord för sin praktik, 

utvecklas även medlemmarnas lärande (Wenger, 1998). Detta kan liknas vid den 

informationen som handläggarna tar del av via intranätet. När handläggarna får information 

via intranätet om en ny lagändring tillkommer nya ord och system till repertoaren som 

handläggaren praktiserar. När handläggaren använder sig av denna lagändring och omsätter 

den i praktiken har de lärt sig något nytt i arbetet och utvecklat sin repertoar. 

 

Ytterligare en rutin som finns i teamen är att alla negativa beslut ska kvalitetssäkras innan de 

skickas ut. Med ett negativt beslut menas att den person som söker sjukpenning inte blir 

beviljad några ekonomiska medel från Försäkringskassan. Genom kvalitetssäkring sker ett 

lärande, detta då handläggare och specialister från andra team granskar och ger feedback på 

vad som måste förändras innan det negativa beslutet skickas ut. Därmed sker en dialog mellan 

handläggare om vad som är rätt eller fel och handläggarnas kompetens byggs på.  

En av handläggarna beskriver sin upplevelse av kvalitetssäkring på följande vis:  

 

IP7: Vi har ju kvalitetssäkring av beslut...alltså de beslut som berör negativa beslut för en 

försäkrad…och det…då kvalitetssäkrar ju specialister och andra handläggare…Men ibland så är det ju 

att man har tolkat någonting helt tvärtom eller så…Men det är väl inte lika ofta…för just när det handlar 

om en sån sak så har man ju ofta kollat med någon annan först innan man skickar in det…men jag hade 

en sån för inte så längesedan, för en månad sen, där jag hade diskuterat med en kollega, hur, och 

kommit fram till hur vi trodde att det var. Men då när jag skickade in till kvalitetssäkringen och fick 

tillbaka så var det tvärtom mot vad vi hade tänkt…så det var ju ett väldigt bra lärande på det sättet. 

 

Genom att delta i praktikgemenskaper definierar vi tillsammans med andra genom sociala 

interaktioner vad som är giltig kunskap och kompetens inom den egna praktiken (Wenger, 

1998; Wenger, 2000). Upplevelsen av kvalitetssäkring kan tolkas som en form av 

säkerställande att handläggaren, som medlem inom praktikgemenskapen, har förstått vad 

kompetens och kunnande är. Kvalitetssäkring kan ses som en del i utvecklandet av en 

gemensam repertoar då den bidrar till en ökad samsyn för medlemmarna. Handläggarna får 

hjälp av kvalitetssäkringen som system för att utsätta sin tidigare erfarenhet för ny kompetens. 

Detta i sin tur leder till en lärandesituation, där handläggaren med hjälp av den nya 

kompetensen från kollegor kan bygga på sin erfarenhet.  

 

 

5.1.2 Gemensam identitet 

Under intervjuerna med handläggarna visar det sig att det finns en nyans av upplevelser när 

det kommer till att arbeta med samsyn och ett gemensamt arbetssätt. En av de intervjuade 

handläggarna är relativt nyanställd och beskriver att det, i rollen som ny handläggare i teamet, 

är viktigt att till sig det gemensamma arbetssätt som finns för att kunna utföra sitt arbete på ett 

bra sätt. Många av handläggarna berättar att det är viktigt med ett “likatänk” eftersom man 

ska kunna handlägga varandras ärenden. För kunden ska det inte spela någon roll. 

Handläggarna ska ändå kunna komma fram till ett liknande beslut. Att bedöma liknande 

ärenden på ett liknande sätt är därmed en del av handläggarnas roll. Även förmågan att våga 

fatta beslut och inse tjänstemannarollen i sitt team beskrivs av flera handläggare som en viktig 

del i rollen. Teamets gemensamma identitet blir därmed en viktig förutsättning för lärandet; 
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för att bli bra på sitt arbete måste man alltså förhålla sig till den gemensamma identiteten. 

Trots att det finns utarbetade arbetssätt och rutiner för handläggarna att följa i sitt dagliga 

arbete tycks det ändå pågå en ständig process där en förhandling om gemensamt arbetssätt 

pågår. IP1 berättar: 

  
IP1: Jorå, vi har fått en känsla för teamet men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå. För det tar tid 

utifrån att vi har, vi har en spelplan att förhålla oss till, men vi kan studsa högt och brett och vitt inom 

den spelplanen…och vi håller fortfarande på att krympa den, spelplanen. D.v.s. vi ska fortfarande 

studsa runt inom den men vi ska ju egentligen ha en väldigt liten plan som vi studsar runt emellan. Det 

är bara det att då är vi väldigt nära varandra. Vi började på typ en fotbollsplan och nu är vi kanske nere 

på ett schackbräde. Så det går åt rätt håll. 

 

Denna upplevelse kan ses som en förhandling om gemensam identitet. Spelplanen kan tolkas 

som att praktikgemenskapens samlade syn på vad kompetens är succesivt tydliggjorts genom 

att bli mer konkret genom ett minskat svängrum. Enligt Wenger (1998; 2000) pågår en 

ständig förhandling mellan medlemmar om vad som bör ingå i en praktikgemenskap, vad som 

är giltig kunskap och rätt kompetens i förhållande till det som medlemmarna i 

praktikgemenskapen ämnar utföra. Förhandlingen om vad som bör ingå i praktikgemenskapen 

är på så vis också kopplad till den gemensamma repertoaren. Förhandlingen om gemensam 

identitet leder till en förhandling om legitimiteten i rådande arbetssätt och rutiner som finns på 

arbetsplatsen, alltså artefakter och processer. Därigenom uppstår ett lärande. En annan 

handläggare som beskriver upplevelsen av att sträva efter ett gemensamt arbetssätt är IP 3: 

 

IP 3: Ja, det är ju det vi håller på med egentligen. Det är ju det som håller på att göras…Det 

gemensamma arbetssättet. Vi ska skriva exakt likadant och bedöma sjukpenningrätten och alla saker 

och vad jag bedömer och motiverar så det ska se likadant ut i alla journaler, det ska hållas efter det här 

och du ska inte glömma bort dom här sakerna.  

 

Utsagan kan tolkas som en form av förhandling av vad som ska vara kompetens inom 

praktikgemenskapen som handläggarna utgör. Att skriva likadant och att bedömningar ska se 

likadana ut kan ses som en del i utvecklingen av den gemensamma identiteten och därigenom 

den gemensamma repertoaren. En handläggare som beskriver upplevelsen av hur det var att 

komma som ny till försäkringskassan och sätta sig in i rollen som handläggare och den 

gemensamma identiteten är IP7: 

 

IP7: Ja, dels har vi...Vi får ju, när man börjar så får man utbildning hur vi ska tolka läkarintyg…och 

vissa standardsaker som vi får lära oss, det med standard, det som sitter. Exempelvis DFA, apropå 

förkortningar och interna begrepp…men det betyder ”diagnos, funktionsnedsättning, 

aktivitetsbegränsning”…det är liksom, de här ”tre” ska vi alltid kolla. ”Finns de med i läkarintyget och 

finns det en logisk koppling mellan de här tre?”…Så det blir man ganska inkörd i; att titta på 

läkarintygen på samma sätt… 

 

Upplevelse av att “köras” in på samma spår som de andra mer erfarna i arbetsgruppen kan ses 

som en process där handläggare bygger på sin erfarenhet och utvecklas sin kompetens och 

därmed omformar sin identitet för att känna tillhörighet och gemenskap med arbetsgruppen. 

Handläggarens identitet anpassar sig efter de andra praktikmedlemmarnas rådande syn på vad 
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som är giltig kunskap. Att det finns en strävan efter en gemensam identitet och gemensamt 

arbetssätt mellan handläggare inom försäkringskassan bidrar till lärande, både individuellt och 

kollektivt. Handläggare lär sig genom att anpassa sig till praktikgemenskapens rådande 

identitet och därigenom att använda den rådande repertoaren (Wenger, 2000). Handläggaren 

kan i sin tur delta i förhandlingar med de andra medlemmarna i praktikgemenskapen för att 

utveckla praktikgemenskapens identitet och därigenom utveckla den rådande repertoaren 

(Wenger, 2000). 

 

 

5.2 Lära av varandra genom social interaktion 
I detta andra huvudtema med tillhörande underteman kommer ett resonemang föras kring 

frågeställningen ”Hur upplever handläggare att de lär sig av sina kollegor?”. I de 

gemensamma rutiner som har beskrivits ovan finns många verktyg som är till hjälp i det 

dagliga arbetet och leder till lärande. Komplexiteten i handläggarnas arbete innebär dock att 

enbart system, regelverk och rutinbeskrivningar inte räcker för att ge svar på alla frågor och 

funderingar som handläggarna ställs inför i sitt dagliga arbete. Som ovan nämnt finns alltid ett 

bedömningsutrymme i de ärenden som handläggs. I intervjuerna framkommer dels att det kan 

vara svårt att få en uppfattning om vad ett ärende handlar om. I vissa fall saknas information i 

de läkarintyg som dels ska ligga till grund för ett beslut. Vissa läkarintyg kan också vara svåra 

att tolka och förstå, detta trots att handläggarna har Socialstyrelsens beslutsstöd till hjälp. 

Eftersom varje ärende är unikt innebär det också många gånger att handläggarna ställs inför 

en ny situation och uppgift som de inte har varit med om tidigare. Det finns alltså ett utrymme 

för lärande i dessa situationer. I intervjuerna berättar handläggarna att de dels har spontana 

diskussioner för att utbyta erfarenhet och kompetens. Dels finns det också formella möten där 

handläggarna kan diskutera ärenden av olika slag och olika frågor kring dessa. Vidare 

beskriver även handläggarna att de går till en erfaren kollega för att få hjälp att besvara frågor 

som de behöver svar på för att kunna handlägga ett ärende på ett korrekt sätt. Nedan redogörs 

intervjudeltagarnas utsagor i två underteman; “lärande vid informella diskussioner” samt 

“lärande vid formella möten”. 

 

 

5.2.1 Lärande vid informella diskussioner 

Vid intervjuerna framkommer det att många informella diskussioner uppstår i det dagliga 

arbetet. Diskussionerna uppstår genom att handläggare ställer spontana frågor i det 

gemensamma arbetsutrymmet eller riktar frågan till en specifik kollega. Genom 

diskussionerna upplever handläggarna att det sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte.  Just 

att ta upp frågorna till gemensam diskussion i hela gruppen beskrivs av flera handläggare som 

fördelaktigt då det ger ”input” från många olika håll. Det blir alltså ”flera ögon” som tittar på 

ett ärende eller ett läkarintyg varför gruppens samlade kompetens utvecklas genom 

diskussionen. Efter diskussionen kan sedan gruppen ge ett enat svar på frågan som har 

uppkommit. Flera av de intervjuade handläggarna upplever därmed att de förutom att lära sig 

generellt även når en bättre samsyn i teamet. En viktig aspekt att lyfta i detta sammanhang är 

även att det i många intervjuer framkommer att handläggarna känner sig trygga i sitt team. 
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Denna trygghet gestaltas bland annat i att det upplevs som en självklarhet att man kan gå och 

fråga vem som helst om vad som helst, när som helst. Att vara trygg i sitt team är alltså 

indirekt en viktig faktor för att handläggare ska våga initiera spontana och informella 

diskussioner. IP2 beskriver sin upplevelse av informella diskussioner:  

 

IP2: Vi är beroende av att bolla och diskutera och säkerställa att, ja men, hur gör jag nu? Hur går jag 

tillväga?...Och det tycker jag att jag gör i mitt team och jag tycker att mina kollegor gör det också. Har 

man kört fast då måste man vända sig till kollegorna. Antingen så ställer jag en fråga inne i rummet; 

”Kan alla lyssna nu? Eller vilka har tid, kan vi gå ut ur rummet och diskutera om någon annan har ett 

samtal eller så.?” Och då så visar jag läkarintyg eller det som jag har kört fast med och säger, ”Hur 

skulle du göra?” ... Det är väldigt sällan som du hittar ett helt team som är överens om att ett läkarintyg 

är komplett... Det är olika ögon som tittar. Det står i våra processer att medicinska underlag ska vara 

kompletta, men hur? Varje medicinskt underlag är ju unikt. Det finns inte ett läkarintyg som liknar det 

andra… 

 

Här beskrivs olika exempel på informella diskussioner som äger rum i det dagliga arbetet. 

Genom att delta i den sociala gemenskapen och arbetsgruppen och där aktivt använda sin 

kunskap och utveckla denna så leder detta till ökad kunskap (Wenger, 1998). Vi tolkar 

upplevelsen av informella diskussioner som att det uppstår ett glapp mellan erfarenhet och 

kompetens. Glappet bildar en kunskapslucka som måste fyllas för att handläggaren ska gå 

vidare med sina arbetsuppgifter. Genom att fråga kollegor och få nya erfarenheter från den 

sociala omgivningen och tillskriva dessa erfarenheter som meningsfulla så bygger 

handläggaren på sina erfarenheter och ser dem som meningsfulla. Kunskapsluckan fylls då 

den nya erfarenheten genom diskussion med kollega matchas med handläggarens kompetens. 

Den egna erfarenheten interagerar på så vis med det som är socialt konstruerat vetande inom 

gruppen. De informella diskussionerna kan även tolkas som en av byggstenarna i 

praktikgemenskapen som möjliggör ett lärande i arbetet, nämligen ömsesidighet (Wenger, 

1998). IP2 och flera av de andra handläggarna beskriver situationer då de spontant kastat ut en 

fråga i gruppen vilket kan tolkas som ett samarbete för att utveckla gemenskap. 

Medlemmarna i en praktikgemenskap måste känna varandra väl för att interagera på ett 

produktivt sätt (Wenger, 1998). Genom informella diskussioner ökar ömsesidigheten och 

delaktigheten i praktikgemenskapen, vilket i sin tur leder till en förhandling om giltig kunskap 

för att sedan övergå i en påbyggnad av den rådande repertoaren och en ökad kunskap 

(Wenger, 1998). 

 

Det finns även tillfällen i det dagliga arbetet då handläggare lär sig genom att fråga en erfaren 

kollega. Denna erfarna kollega kan enligt intervjuutsagorna vara en försäkringsspecialist eller 

en kollega som jobbat längre än en själv.   

 

IP 1: Vissa frågor går man med till vissa ställen. Dels, för att de har de kompetensen, alltså för att om 

man t.ex. tänker på där vi utreder om SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten, så finns det ju de 

handläggare som har jobbat specifikt med det. Och vet jag att du har jobbat med det här, från 2005 till 

2015, ja men då går jag ju hellre till dig än till dig som aldrig har jobbat med det. För att jag vet ju att du 

har ju kunskapen hos dig... Men det är ju långt ifrån uttalat… 
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Upplevelsen av att fråga en mer erfaren kollega kan ses som ett lärtillfälle då den egna 

erfarenheten byggs på med ny kunskap och därmed utvecklar den egna kompetensen. 

Handläggarens initiativ att fråga en specifik kollega kan tolkas som en förhandling om roller 

inom praktikgemenskapen som handläggarna tillsammans utgör. När vi i en 

praktikgemenskap förstår och fastställer våra roller gentemot varandra så skapas också 

förutsättningar för att lära av varandra (Wenger, 1998). Förhandlingen om roller innebär en 

process där handläggarna inser hur de kompletterar varandra i att utveckla kompetensen och 

därmed gruppen.  

 

 

5.2.2 Lärande vid formella möten 

Handläggarna beskriver i intervjuerna olika typer av formella möten som återkommer 

kontinuerligt. Det finns både likheter och olikheter mellan beskrivningar av vilka möten som 

hålls.  Pulsmöten är något som återkommer i alla intervjuer. Dessa möten hålls varje morgon 

och är ett av många forum där handläggarna kan diskutera frågor som har uppstått kring vissa 

ärenden. Precis som vid spontana diskussioner uppstår här ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

mellan handläggarna. Ytterligare ett moment som beskrivs är att handläggarna gemensamt 

tittar på alla nya ärenden som kommer in och gör en form av första bedömning av dessa, 

något som kallas en initial behovsbedömning. Genom detta moment diskuteras initialt vad 

som står i läkarintyget samt hur ärendet ska behandlas inledningsvis. Frågor som kan komma 

upp är om det behövs någon åtgärd, om läkarintyget är komplett samt vilket flöde (K2 eller 

K3) som ärendet ska hamna i. I mindre team sker den initiala behovsbedömningen gemensamt 

av alla handläggare. I större team sker behovsbedömningen av fyra handläggare, en uppgift 

som roterar i teamet.  

 

Vidare i intervjuerna beskriver handläggarna att dels har “FMR-sittningar”, dels att de har 

planerade möten med försäkringsspecialister, ibland även kallade teammöten. FMR är en 

förkortning av “försäkringsmedicinsk rådgivare”, en roll som innehas av allmänläkare som är 

anställda av Försäkringskassan. Vid FMR-sittningar diskuteras dels läkarintyg, d.v.s. vad som 

måste finnas med och hur de kan tolkas. Dels diskuteras ärenden som av handläggare upplevs 

vara svåra att bedöma. I vissa av intervjuerna framkommer att handläggare genom dessa 

sittningar upplever ett lärande genom att inhämta ny kunskap från försäkringsmedicinska 

rådgivare.  

  

Utöver FMR-sittningar beskriver också handläggare att deras team planerar in möten med 

försäkringsspecialister.  Under dessa möten görs, i likhet med FMR-sittningar, s.k. 

”ärendedragningar” av svårhanterliga ärenden. Vid dessa ärendedragningar går 

försäkringsspecialister igenom ärenden och har en dialog med handläggarna om hur de följer 

riktlinjer, vägledningar och processer. Det uppstår därmed diskussioner vid dessa möten. 

Vissa handläggare beskriver att både de själva och teamet genom dessa ärendedragningar lär 

sig mycket av försäkringsspecialisterna. En av de intervjuade handläggarna, IP6, beskriver sin 

upplevelse av olika formella möten:  
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IP6: Dels så har vi ju puls varje dag där vi går igenom vad som kommit in och vad som ligger i våra 

korgar. Vill man, så kan man ju diskutera saker där. Vi brukar även titta på de nya ärenden som kommit 

in och diskutera de tillsammans, hur gör vi med det här? Som en grovplanering helt enkelt... Sen har vi 

ju våra FMR-sittningar där vi sitter med försäkringsmedicinsk rådgivare och diskuterar ärenden och då 

är vi ju oftast allihopa med, även om det är mitt ärende som jag drar så bli det en diskussion kring det. 

Och det är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Och att på något sätt gruppen, så att vi tänker lika. För att vi 

har alla liknande ärenden och då vet man, det här pratade vi om förra veckan, ja men då gör jag såhär. 

Då gör vi lite mer lika.  

 

Upplevelsen av deltagande i formella möten kan tolkas som en förutsättning för lärande i det 

dagliga arbetet eftersom interaktionen med andra medlemmar i praktikgemenskapen skapar en 

förståelse och mening för den egna praktiken (Wenger, 2000). De formella mötena skapar 

alltså ett planerat utrymme för mellanmänskliga relationer och därmed en kommunikation, 

vilket är en förutsättning för lärande (Wenger, 1998; Wenger, 2000). Genom 

kommunikationen vid möten förhandlas innehållet i praktikgemenskapen.  Interaktionen med 

kollegor och specialister vid de formella mötena kan ses som ett lärande genom att 

erfarenheten uppdateras för att matcha praktiken, d.v.s. nya förhållningsätt och uppdateringar 

i regelverk (Wenger, 1998; Wenger, 2000). De formella mötena kan även ses som ett forum 

för utvecklingen av den repertoar och verktygslåda som handläggare använder för att 

praktisera sin kompetens. En planerad social interaktion via formella möten kan ses som ett 

tillfälle där handläggare lär sig av varandra och specialister via kommunikation och nya 

erfarenheter i form av uppdateringar på regelverk och processer. Lärandet kommer till uttryck 

genom att handläggarens erfarenhet och verktygslåda byggs på och därmed utvecklar både 

den egna kompetensen men även praktikgemenskapens kompetens i sin helhet.  

 

 

5.3 Lärande över gränser  
I det tredje huvudtemat med tillhörande underteman kommer vi att behandla frågeställningen 

“I vilken utsträckning upplever handläggare att lärande sker över det egna teamets 

gränser?” Förutom att handläggarna beskriver ett lärande inom teamet framkommer också 

olika typer av lärande över teamets gränser, dels genom de försäkringsspecialister som 

inhämtar ny information utifrån, dels genom att vissa handläggare samverkar och interagerar 

med andra aktörer utanför det egna teamet. Dessa aktörer kan dels befinna sig i andra delar av 

organisationen men även utanför Försäkringskassan som myndighet. Handläggarnas bild av 

lärande i samband med samverkan med aktörer utanför Försäkringskassan skiljer sig dock åt. 

Underteman som kommer behandlas är “samverkan med andra aktörer utanför 

försäkringskassan” samt ”0roller som rör sig över teamets gränser”. 

 

 

5.3.1 Samverkan med aktörer utanför Försäkringskassan 

I rollen som personlig handläggare inom K3-flödet finns ett samordningsansvar över 

rehabiliteringsinsatser. Detta samordningsansvar innebär bland annat att handläggarna 

samverkar med aktörer utanför Försäkringskassan, exempelvis Arbetsförmedlingen, 

arbetsgivare samt sjukvård. De intervjuade handläggare som arbetar inom K3-flödet ger olika 

beskrivningar av om- och hur denna samverkan bidrar till ett lärande samt kunskapsutbyte. 
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Vissa handläggare upplever samverkan med andra aktörer som väldigt lärorikt medan andra 

handläggare ger en mer dyster bild. Det finns helt enkelt en nyansrikedom i beskrivningar 

som ges. IP5 beskriver sin upplevelse av samverkan på följande vis: 

 

IP5: Ja, jag tycker att jag lär mig av andra aktörer. De perioder då man inte samordnar i vårt jobb, när 

de har dragit ner på möten, för det gör man ju periodvis i organisationen, man säger att nej nu har vi inte 

tid att vi går på möten. Då upplever ju jag som handläggare att vi tappar massor, just för det att vi… Det 

är ju där vi egentligen kan lära av varandras myndigheter... 

  

Handläggaren rör sig i periferin av sin egen praktikgemenskap vid möten med andra 

myndigheter och blir på så vis mer mottaglig för att tolka och ta till sig den andra 

praktikgemenskapens språk- och kunskapssyn. Genom att interagera med andra 

praktikgemenskaper och ta till sig en del av deras kompetens och kunnande så skapas ett 

lärtillfälle för handläggaren i det dagliga arbetet (Wenger 1998; Wenger, 2000). Handläggaren 

gör ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte över gränser mellan praktikgemenskaper med grund i 

de gränsöverskridande interaktionerna som ingår i det dagliga arbetet. Upplevelsen av lärande 

genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte vid gränsöverskridande interaktioner är dock något 

som skiljer sig åt mellan handläggare. En handläggare beskriver sin upplevelse av samverkan 

med aktörer utanför Försäkringskassan på följande sätt: 

 

IP1: Arbetsförmedlingen är jag hos en del, för det är ju dom som är samverkanspartner vid omställning, 

alternativt att utreda en arbetsförmåga som kan finnas i en annan typ av arbete. Det är även dom som tar 

över de ärenden där vi (Försäkringskassan) säger att du inte längre har rätt till sjukpenning...Alltså vi 

(Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) spretar…Vi har ju inget informationsutbyte sinsemellan 

utifrån sekretess. Och vi pratar inte samma språk... 

  

Samverkan med andra aktörer utanför Försäkringskassan behöver inte upplevas som ett 

tillfälle för lärande. Här upplevs interaktionen snarare vara en envägskommunikation. Därmed 

uteblir ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. När medlemmar i en praktikgemenskap rör sig 

långt in i den egna gruppens kärna så kan det vara svårt för dem att ta till sig andra 

praktikgemenskapers syn på kunnande och kompetens, alltså repertoar (Wenger, 2000). De 

gränsöverskridande interaktionerna kan alltså inte agera som kanal för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte när medlemmarna inte upplever att de pratar samma språk. Språket blir ett 

kommunikationsproblem då respektive praktikgemenskaps repertoar och egen syn på vad 

kompetens och kunnande är helt enkelt hindrar ett kunskapsutbyte (Wenger, 2000). Om och 

hur en handläggare lär sig genom samverkan med aktörer utanför Försäkringskassan hänger 

alltså ihop med hur långt in eller hur långt ut handläggaren befinner sig i den egna 

praktikgemenskapen. Om handläggaren befinner sig långt ut i förhållande till 

praktikgemenskapens kärna är chansen större att handläggaren förstår och kan ta till sig andra 

praktikgemenskapers språk- och kunskapssyn. Om handläggaren istället befinner sig långt in i 

kärnan av sin egen praktikgemenskap kan hen ha svårare att lära genom samverkan, detta då 

kommunikationen bryts på grund av man inte förstår varandra. En handläggare som beskriver 

upplevelsen av samverkan och förståelse för en annan praktikgemenskap repertoar är IP7: 

 

 



40 

 

IP7: Man kan få ökad förståelse för t.ex. diagnoser…och samma sak hos arbetsgivare, där man kan få 

ökad förståelse för hur en rehabiliteringsprocess kan se ut eller vad dom måste ta hänsyn till…så att det 

blir någon form av generell förståelse då, som kan underlätta…däremot så är det ju svårt att ta sådana 

saker och implementera i andra enskilda fall…men däremot så kan man ju liksom…i och med den 

förståelsen…det kan ju vara lättare att ställa frågor exempelvis till en läkare eftersom man har en annan 

förståelse för man ska fråga efter…och samma sak mot en arbetsgivare…när man vet hur det kan 

fungera hos någon annan då kan man ju fråga en annan arbetsgivare hur dom har tänkt kring sådana 

saker…så ingen av den kunskapen går att direkt implementera på andra…men däremot får man en ökad 

förståelse som underlättar i handläggningen i alla fall… 

 

Gränsöverskridande interaktioner kan alltså leda till en form av förståelse för den andra 

aktörens arbete eller handlingar (Wenger, 2000). Detta kan tolkas som en ytterligare nyans av 

lärande genom samverkan med aktörer utanför Försäkringskassan. En handläggare kan 

uppleva en större förståelse för andra praktikgemenskapers gemensamma syn på 

kunskapsspråk och repertoar genom gränsöverskridande interaktioner. Den ökade förståelsen 

för samverkansparternas språk gör det i sin tur lättare att lära sig hantera det material som 

kommer som gränsobjekt utifrån och in i den egna praktikgemenskapen såsom ex. läkarintyg 

eller diagnosbeskrivningar. 

 

 

5.3.2 Roller som rör sig över teamets gränser 

Som ovan beskrivet besitter försäkringsspecialister dels en stor erfarenhet och kompetens 

inom ett visst område inom sjukförsäkringen. Vidare framkommer i intervjuerna att 

försäkringsspecialisterna i sin roll även rör sig mellan olika team inom organisationen. 

Försäkringsspecialisterna inhämtar ny information om uppdateringar i regelverk, rutiner och 

lagar, för att sedan sprida vidare denna information till olika team med handläggare. Denna 

kunskapsdelning av information sker främst via de ärendedragningar och teammöten som 

beskrivs ovan. IP1 beskriver försäkringsspecialisterans roll på följande vis: 

 

IP1: …Sen har vi försäkringsspecialister. Dom jobbar ju bara med att ta reda på vilka förändringar som 

har kommit, vilka förändringar som kommer att komma, vilka förändringar resonerar man om. Alltså 

dom är ju åtta steg framåt… 

  

Det går att tolka upplevelsen som att försökringsspecialisten har en roll som mäklare inom 

praktikgemenskapen av handläggare inom försäkringskassan. En mäklare får betydelse för 

lärandet i det dagliga arbetet då detta är en individ som fraktar kunskap mellan olika 

praktikgemenskaper och på så sätt bidrar med ny kunskap (Wenger 1998; Wenger, 2000). 

Försäkringsspecialisten kan utöver en roll som mäklare även tolkas som en “outpost”.  En 

“outpost” är en person som rör sig i periferin av sin egen praktikgemenskap för att hålla koll 

på ny information som kan vara av vikt för den egna praktikgemenskapen (Wenger, 2000). 

Förutom försäkringsmedicinska rådgivare och specialister kan även handläggare agera i rollen 

som mäklare och därigenom lära sig och andra i det dagliga arbetet. Handläggare kan ingå i 

olika former av projekt utanför det egna teamet. På så sätt har handläggaren möjlighet att 

inhämta ny information utifrån och dela med sig av denna information inom sitt team. Det 

sker alltså en uppdatering av teamets samlade kompetens. En av de intervjuade handläggare 

beskriver sin upplevelse av informationsutbyte på följande vis: 
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IP2: …Jag brukar vara med på väldigt många projekt, och det är en kanal för mig att inhämta väldigt 

mycket information…Att etablera kontaktnätverk i varje verksamhet är väldigt viktigt…Men i en så 

stor verksamhet som vår är det ännu viktigare…. och helst vill jag inhämta mer information hos alla 

andra team för att vi ska kunna förankra det här hos oss och försöka hitta arbetssätt som är anpassade 

till de här nya riktlinjerna… Man måste kunna inhämta information. 

 

Handläggaren kan alltså agera som mäklare genom att frakta kunskap över olika 

praktikgemenskapers gränser. Att aktivt söka information hos andra gemenskaper och sedan 

ta med dem tillbaks till den egna praktikgemenskapen leder till en utveckling av den egna 

repertoaren (Wenger 1998; Wenger, 2000). När praktikgemenskapen utsätts för ny 

information och kunskap så sker en förhandling om huruvida denna nya kunskap ska 

accepteras eller förkastas vilket i sin tur leder till en utveckling av den befintliga kunskapen 

(Wenger, 2000, s. 237). Att vara en mäklare eller ta till sig information från mäklare leder till 

en utveckling av den befintliga kunskapen och därmed så sker ett lärande i det dagliga arbetet. 

 

 

5.4 Sammanfattning av slutsatser 
Utifrån handläggarnas upplevelser kan vi dra slutsatsen att gemensamma rutinbeskrivningar 

av arbetets utformning påverkar handläggarnas lärande i det dagliga arbetet positivt. De 

socialt konstruerade rutinerna utgörs av artefakter och verktyg som blir en del av 

handläggarnas gemensamma repertoar. Genom att handledarna använder sig av dessa verktyg 

och artefakter så kan de lära sig att praktisera sin kompetens inom praktikgemenskapen. 

Lärandet genom användning av rutiner sker dels genom att handläggarna kan använda sig av 

t.ex. vägledning och process för att få information om hur de ska gå vidare med ett ärende. 

Lärande genom rutiner sker också när rutinerna omförhandlas och utvecklas. När 

handläggarna diskuterar rådande rutiner och arbetssätt så sker en förhandling om vad som ska 

ingå i deras praktikgemenskap. En utveckling av rutinerna leder i sin tur till en utveckling av 

den gemensamma repertoaren. När repertoaren utvidgas så sker ett lärande eftersom 

handläggarna skapar nya artefakter och verktyg att använda i sitt dagliga arbete. 

Förhandlingen om rutiner går hand i hand med förhandlingen om den gemensamma 

identiteten som sker i relation till handläggarens repertoar. Handläggare lär sig genom att 

anpassa sig till praktikgemenskapens rådande identitet och därigenom att använda den 

rådande repertoaren.  

 

Förutom lärande genom användning och utveckling av rutiner, arbetssätt och en gemensam 

identitet sker lärande i det dagliga arbetet genom informella och formella diskussioner. 

Genom att fråga en erfaren kollega eller en specialist, delta i formella möten eller öppet ställa 

en fråga i arbetsgruppen får handläggarna ta del av sina kollegors erfarenheter. Detta 

erfarenhetsutbyte bidrar till en utveckling av handläggarnas egna erfarenhet genom 

praktikgemenskapens samlade kompetens. Ett lärande uppstår då handläggarens erfarenhet 

uppdaterats för att matcha praktikgemenskapens. Handläggaren har därmed lärt sig något nytt 

att praktisera i sitt arbete. 
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Handläggare kan också lära genom att utbyta kunskap med andra praktikgemenskaper. 

Genom gränsöverskridande interaktioner och samverkan med andra myndigheter kan 

handläggare skapa en ökad förståelse för andra praktikgemenskapers språk och arbetssätt. 

Den ökade förståelsen leder till ett lärande för handläggaren eftersom denne på ett lättare sätt 

kan tolka de gränsobjekt som måste hanteras i det dagliga arbetet som ex läkarintyg. 

Handläggare kan också agera som mäklare genom att frakta in ny kunskap från andra 

praktikgemenskaper in till den egna gruppen. Den nya kunskapen kan bidra till ett lärande 

genom att utmana den egna praktikgemenskapens rådande kunskapssyn. 

 

 

 

6. Diskussion 
I följande avslutande avsnitt kommer de resultat som har framkommit ur studien att 

diskuteras i relation till tidigare forskning. Både likheter och olikheter med tidigare forskning 

kommer att synliggöras. Vidare följer reflektioner över studiens bidrag till forskningsområdet 

lärande i arbetslivet. Avslutningsvis diskuteras förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att belysa personliga handläggares upplevelse av lärande i 

det dagliga arbetet. Detta syfte har sin bakgrund i att arbetet som handläggare både är hårt 

styrt av regler, lagar och rutinbeskrivningar samtidigt som det i finns ett bedömningsutrymme 

i varje ärende som behandlas. Kombinationen av att vara styrd av vissa ramar, ha ett utrymme 

för tolkning men samtidigt sträva efter att bedöma ärenden enligt likabehandlingsprincipen är 

faktorer har gjort det intressant att belysa handläggarna upplevelser av lärande i denna 

kontext. För att svara på studiens syfte har tre frågeställningar formulerats. Då 

frågeställningarna behandlar handläggares upplevelser av vissa fenomen har vi valt att 

använda semistrukturerade intervjuer som metod, detta då metoden är ett bra verktyg för att 

på relativt kort tid ta del av flera personers upplevelser och även få en nyansrikedom i det 

empiriska materialet (jfr. Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). För att tolka det 

empiriska materialet har vi tagit hjälp av Wengers (1998, 2000) teori om praktikgemenskaper. 

 

Utifrån vårt empiriska material framkommer dels att de gemensamma rutiner som finns i det 

dagliga arbetet både är ett stöd samt bidrar till ett lärande hos handläggarna. Utifrån Wenger 

(1998) har dessa rutiner tolkats som en del av praktikgemenskapens gemensamma repertoar, 

d.v.s. gemensamma artefakter och rutiner som är socialt konstruerade för 

praktikgemenskapens medlemmar. Genom att medlemmarna tar del av denna repertoar 

utvecklas även deras kompetens (Wenger, 1998). Mokhtars (2010) studie visar, i likhet med 

vår, att medarbetare som arbetar i en beslutsfattande position ofta har lätt att se när det fattas 

information. De kan då aktivt själva söka upp den informationen informellt. Däremot menar 

Mokhtar (2010) att det viktiga inte är att ha explicita system för kunskap, utan snarare att 

individen är informationssökande. Vår studie visar snarare på båda delarna; d.v.s. att 

handläggarna både upplever det som viktigt att ha förmågan att söka information men även att 

beslutsstödsystem, rutiner och regelverk är viktiga att ha som stöd i arbetet. Själva lärandet 

genom gemensamma rutiner kan beskrivas på många sätt. Illeris (2003) är kritisk till Wengers 
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(1998, 2000) teori och menar att lärande förutom att ske socialt även sker genom kognitiva 

och mentala individuella processer. Ett lärande genom att handläggaren tar del av rutiner och 

regelverk skulle utifrån Illeris (2003) tankegångar kunna beskrivas som en kognitiv aktivitet. 

Lärandet skulle också kunna beskrivas som ett anpassningsinriktat lärande, präglat av att 

individen lär sig något med utgångspunkt från uppgifter och förutsättningar som är givna 

(Ellström, 1996). Även Argyris (2002) beskrivning av ett singleloop-lärande skulle kunna 

förklara denna lärsituation, d.v.s. att individer löser aktuella arbetsuppgifter utifrån de 

grundläggande normer och rutiner som redan finns inom organisationen. Grundläggande 

normer och rutiner ifrågasätts därmed inte. 

 

Vidare visar vår studie, i likhet med Ydreborg et al. (2007), att handläggare upplever sig 

begränsade av strikta regelverk, regelverk som sätter ramar för arbetets utförande. Dock 

framställs denna begränsning inte som en negativ aspekt i vår studie, utan mer ett faktum att 

förhålla sig till. Detta kan förklaras i att handläggarna, vilket utvecklas mer nedan, utifrån sitt 

bedömningsutrymme också har möjlighet att diskutera frågor och ärenden tillsammans med 

andra kollegor. Man är alltså inte strikt hänvisad till att söka svar enbart i vissa datasystem 

och rutinbeskrivningar. Därmed skiljer sig vårt resultat även från Lantz et al. (2015), som 

menar att ett standardiserat arbetssätt inom Lean-organisationer minskar medarbetarnas 

arbetsmotivation, kreativitet och välbefinnande. Den stora skillnaden mellan vår studie och 

Lantz et al. (2015) är just att de medarbetare som Lantz et al. (2015) studerade inte gavs 

utrymme att inom teamet diskutera och reflektera över arbetets utförande, något som hade 

kunnat bidragit till ett lärande, samt gett positiva effekter för att utveckla och förbättra de 

rutiner som också var styrande för arbetet. I vår studie ges istället medarbetarna (d.v.s. 

handläggarna) möjlighet att delta i- samt påverka beslutsfattandet genom diskussion och 

reflektion i teamet. Dessa diskussioner inom ramarna för ett standardiserat arbetssätt med 

förutbestämda rutiner och regelverk bidrar alltså till ett lärande inom teamet. 

 

Utifrån empirin beskrivs ytterligare en rutin som bidrar till lärande för handläggarna, 

nämligen kvalitetssäkringen. Genom denna rutin sker en kollegial granskning och 

handläggarna får feedback på de negativa beslut de ska skicka ut. Därmed sker en dialog 

mellan handläggare om vad som är rätt eller fel varvid en lärandesituation uppstår. Utifrån 

Wengers teori (1998; 2000) tolkar vi denna rutin som ett system för handläggarna att utsätta 

sin tidigare erfarenhet för ny kompetens. Detta i sin tur leder till ett lärande där medlemmen 

med hjälp av den nya kompetensen från kollegor kan bygga på sin erfarenhet. Därmed visar 

vår studie, i likhet med Brown och Duguids (1991), Hara och Schwen (2006) samt Milligran 

et al. (2014) att lärande sker på arbetet genom deltagande i aktiviteter med andra på jobbet. 

Genom interaktion med kollegor kan individen alltså utveckla sin egen kompetens. Trots att 

kvalitetssäkringen är en förutbestämd rutin kan den också betraktas som ett informellt lärande, 

detta då ett utbyte och spridning av erfarenhet och kompetens sker genom feedback och 

reflektion. Denna rutin gynnar därmed ett gott lärandeklimat, något som både Kock (2007) 

och Lantz et al. (2015) menar är viktigt för att ett teambaserat arbetssätt ska vara 

framgångsrikt. 
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Fortsättningsvis visar vår studie att teamets gemensamma arbetssätt bidrar till ett ”likatänk” 

och en samsyn, varvid handläggarna måste förhålla sig till detta. Handläggarnas utveckling 

och lärande sker därmed i relation till gruppens samlade kompetens kring handläggning, något 

som indirekt gynnar en likabehandling av ärenden. Utifrån Wengers (1998; 2000) teori pågår 

en ständig förhandling mellan medlemmar om vad som är giltig kunskap och rätt kompetens i 

förhållande till det som medlemmarna i praktikgemenskapen ämnar utföra, något som är 

kopplat till medlemmarnas identiteter i förhållande till praktikgemenskapen identitet. Därmed 

liknar vårt resultat Brown och Duguid (1991) beskrivningar, detta då forskarna menar att 

arbetsplatslärande kan förstås genom att individer deltar, strukturerar och omformaterar sina 

identiteter i förhållande till praktikgemenskapen på arbetsplatsen. Genom att lära sig 

språkbruket som används inom gruppen samt internalisera den kollektiva kompetensen som 

praktikgemenskapen har skapat så lär sig individen. Även Milligram et al. (2014) menar på ett 

liknande sätt att lärande uppstår som en konsekvens av individers deltagande i grupper i 

arbetslivet.            

  

Som beskrivet ovan framkommer det att handläggarna lär sig mycket genom social 

interaktion med varandra. Genom dessa interaktioner och diskussioner upplever handläggarna 

att det sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte. Utifrån Wengers (1998) teori kan vi tolka 

dessa diskussioner som ett sätt för handläggarna att fylla vissa kunskapsluckor för att sedan 

kunna gå vidare med sina arbetsuppgifter. Trots att intervjuade handläggare har olika lång 

arbetslivserfarenhet upplever de alltså att de lär sig av varandra genom diskussioner. Därmed 

skiljer sig vårt resultat och analys från Fuella et al. (2005), som menar att Wengers (1998, 

2000) teori om praktikgemenskaper inte kan användas för att förklara de situationer då 

medarbetare med lång erfarenhet lär sig av kollegor som har kortare erfarenhet än dem själva.  

 

Vårt resultat bekräftar däremot en stor del av tidigare forskning som rör hur informellt lärande 

sker i dagligt arbete. Bond & Middleton (2003), Ellström (1996), Milligran et al. (2014) samt 

Mokhtar (2010) menar alla att detta lärande sker genom sociala, oplanerade och informella 

aktiviteter. Ellström (1996) belyser även att det måste även finnas utrymme för reflektion och 

erfarenhetsutbyte i arbetet, detta då individer främst tar del av kunskap genom att ingå i 

sociala nätverk som t.ex. arbetsplatser.  Detta synsätt överensstämmer även med Kocks (2007) 

och Lantz et al. (2015) resonemang; alltså att det måste finnas utrymme feedback, reflektion, 

diskussioner och möten i arbetet för att möjliggöra utbyte och spridning av erfarenhet och 

kompetens både inom och mellan lag. Dessa slutsatser bekräftar därmed vad som 

framkommer i vår studie; handläggarnas upplevelse av att det finns utrymme för både 

reflektion, diskussioner och möten i arbetet, något som i sin tur bidrar till ett lärande.  

Ytterligare en aspekt i studiens resultat som är viktig att betona är handläggarnas utryck för 

vikten av att vara trygga i sitt team. Att vara trygg i sitt team är indirekt en viktig faktor för att 

handläggare ska våga initiera spontana och informella diskussioner, något som i sin tur alltså 

bidrar till ett lärande. Just denna aspekt av medarbetarens trygghet i sitt team är något som  

betonas i få av de tidigare studier som vi har redogjort för ovan. Dock finner vi, i några 

studier, resonemang som kan sägas tangera till denna trygghetsaspekt. Kock (2007) menar att 

medarbetarnas förmåga att samarbeta i team är av stor vikt för att ett teambaserat arbetssätt i 

en processtyrd organisation ska bidra till ett arbetsplatslärande. Dock nämner inte Kock 
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(2007) explicit något om vikten av medarbetarnas känsla av trygghet. Argyris (2002), i sin tur, 

menar att det är viktigt att medarbetaren, både inför sig själv och inför andra, vågar ifrågasätta 

sig själv och sitt sätt att resonera, detta för att få till en förändring och ett ”double-loop 

lärande. Det är alltså viktigt att det skapas ett klimat där idéer för förbättring kan ventileras 

utan risk för någon påföljd om det skulle visa sig att idéen inte var genomförbar (Argryis, 

2002). Detta resonemang skulle alltså kunna sägas stödja handläggarnas utryck för vikten av 

att vara trygg i teamet för att i sin tur våga initiera diskussioner. Hara och Schwen (2006) 

identifierar i sin studie sex generella principer som verkar gälla för ett arbetsplatslärande, 

varav stöttande kultur och förtroende är en av dessa principer. Denna princip skulle därmed 

kunna liknas vid den trygghetsaspekt som handläggarna i vår studie utrycker.  

 

Ett sätt att förklara det lärande som sker vid de diskussioner som beskrivs av handläggarna 

skulle, utöver Wengers (1998, 2000) teori, kunna göras utifrån Ellströms (1996) begrepp 

”utvecklingsinriktat lärande”. Detta lärande präglas av att uppgiften eller förutsättningarna 

inte är givna. Individen eller gruppen tar därmed själv ansvar för att identifiera, tolka och 

formulera uppgiften. Givetvis finns det rutiner och regelverk som sätter vissa ramar för 

handläggarnas bedömning av ärenden. Ändock är varje ärende unikt och ska identifieras och 

tolkas, varvid de diskussioner som uppstår skulle kunna definieras som ett utvecklingsinriktat 

lärande.  

 

Fortsättningsvis visar vår studie att handläggare genom att ingå i olika former av projekt 

utanför det egna teamet kan inhämta ny information och sedan dela med sig av denna inom 

sitt team. Utifrån Wengers (1998; 2000) teori ser vi att handläggaren agerar i rollen mäklare 

genom att frakta in ny kunskap från andra praktikgemenskaper in till den egna gruppen. I 

likhet med vår studie menar Hara och Schwen (2006) att medarbetare genom sitt deltagande i 

flera olika arbetsgrupper kan inhämta och sedan sprida kunskap vidare.  Detta leder både till 

en utveckling av individerna i gruppen samt gruppen som helhet. Även Kock (2007) och 

Lantz et al. (2015) menar att kommunikation och samarbete över gränserna mellan olika team 

ökar både effektivitet och innovation samt ger input till teamlärande. 

  

I förhållande till de studier som har undersökt handläggares upplevelse av sin arbetssituation 

visar resultatet från vår studie främst på olikheter. Det finns dock vissa likheter. En av dessa 

likheter är att de handläggare som vi har intervjuat upplever att det ofta uppkommer 

situationer där läkarintyg inte är kompletta, d.v.s. att det saknas information för att 

handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning. Vissa läkarintyg kan dessutom vara 

svåra att tolka. Dessa utsagor stämmer därmed överens med vad som framkommer i studier 

genomförda av Hensing et al. (1997) samt Söderberg och Alexandersson (2004). En stor 

skillnad mellan vår studie och dessa två studier är dock handläggarnas beskrivningar av hur 

de gör för att hantera dessa bristfälliga läkarintyg. Hensing et al. (1997) samt Söderberg och 

Alexanderssons (2004) studier visar att handläggarna i hög grad utgår från sjukskrivande 

läkares rekommendationer istället för att använda sin egen bedömning, detta på grund av 

kompetensbrist. I vår studie framkommer istället att handläggarna dels initierar spontana 

diskussioner för att bolla hur de ska gå tillväga med läkarintyget. Handläggarna beskriver 

även att de kan rådgöra och diskutera med både försäkringsspecialister samt 
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försäkringsmedicinska rådgivare för att få svar på sina frågor. Genom dessa diskussioner 

uppstår ett lärande varvid handläggarna bygger på sin kompetens. I Hensing et al. (1997) 

studie framkommer även att handläggarna upplever samarbetsbrister med kollegor, detta på 

grund av dålig kommunikation, olika målbilder och rutiner. Resultatet från vår studie pekar på 

det rakt motsatta; nämligen att handläggare i hög grad kommunicerar och diskuterar med 

varandra för att nå en samsyn och ett ”likatänk”. Handläggarna i vår studie visar att det finns 

en rad olika rutiner som är till hjälp i deras dagliga arbete.   

 

Resultatet från en studie genomförd av Ydreborg et al. (2008) visar att handläggarna upplever 

att de behöver mer tid för att hinna reflektera över sitt arbete samt att teamarbetet behöver 

förbättras. Som beskrivet ovan visar vår studie på att handläggarna snarare upplever det 

motsatta, nämligen att det finns utrymme för både reflektion, diskussioner och möten i 

arbetet. Genom att arbeta i team har handläggarna möjlighet att lära av varandra, något som vi 

tolkar som en positiv beskrivning av teamarbetet. Ydreborg et al. (2008) menar vidare att 

handläggarna upplever en oro och stress då de ständigt måste uppdatera sig på förändringar i 

regelverk och riktlinjer. Även i vår studie framkommer att handläggarna kontinuerligt måste 

uppdatera sig på regelverk och riktlinjer, dock beskriver inte handläggarna någon upplevd 

stress kring detta faktum. Istället beskriver handläggarna att information om uppdateringar 

finns lättillgängligt via interna datasystem samt att även försäkringsspecialister går igenom 

förändringar i regelverk under formella möten. Viktigt att poängtera är dock att vi i vår 

intervjuguide inte hade någon fråga rörande stress eller oro i arbetet, varför vi inte heller har 

något svar på hur handläggarnas upplever kring dessa fenomen. 

 

I vår studie ger handläggare en splittrad bild av samverkan med aktörer utanför 

Försäkringskassan. Vissa handläggare upplever samverkan som lärorikt medan andra 

handläggare inte upplever att något kunskaps- eller erfarenhetsutbyte sker 

alls.  Handläggarnas utsagor i vår studie kan sättas i relation till det som beskrivs i både 

Hensing et al. (1997) samt Söderberg och Alexanderssons (2004) undersökningar; nämligen 

att handläggare inom Försäkringskassan upplever brister i samarbetet mellan olika aktörer 

som är involverade i rehabiliteringsprocessen. På ett liknande sätt menar Ydreborg et al. 

(2007) att handläggare upplever sig begränsade av andra aktörer som de samspelar med. I vår 

undersökning framkommer att vissa handläggare upplever att Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen ”talar olika språk” och har olika samhällsuppdrag, varför inget heller 

något kunskaps- eller erfarenhetsutbyte sker. Dessa upplevelser kan ha ett samband med en 

brist på samarbete mellan aktörerna. Dock är detta antagande inte möjligt att bekräfta utifrån 

vårt empiriska material. Det är långt ifrån alla intervjuade handläggare som beskriver detta 

“icke-lärande”. Det finns alltså en stor nyans i handläggarnas utsagor. 

 

Skillnader i resultaten mellan vår studie och tidigare studier rörande handläggare inom 

Försäkringskassan kan bero på många faktorer. Dels har vår studie fokuserat på 

handläggarnas upplevelser av lärande i det dagliga arbetet medan tidigare forskning om 

handläggare främst har fokuserat på deras upplevelser av sin arbetssituation. Dock berör 

studierna varandra då dessa får fram upplevelser av fenomen inom samma kontext; d.v.s. det 

dagliga arbetet. En annan faktor som är viktig att belysa är att det har skett stora förändringar 
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inom Försäkringskassan under de senaste tio åren. Organisationen dels infört Lean, en ny 

sjukförsäkringsprocess samt en teambaserad organisation (Melander, 2013; 

Försäkringskassan, 2016). Dessa förändringar kan givetvis innebära att handläggare upplever 

arbetssituationen annorlunda idag, 2017, än vid de gjorde då tidigare studier genomfördes. 

Detta är dock enbart antaganden och inget som vi kan ta för givet.  

  

 

6.1 Konklusion 
Våra viktigaste bidrag till forskningen inom lärande i arbetet pekar dels på att handläggare 

inom Försäkringskassan upplever att de styrande rutiner som finns i det dagliga arbetet bidrar 

till ett lärande. Vidare beskriver handläggare att en stor del av lärandet också sker genom 

informella diskussioner samt genom diskussioner på formella möten. Ytterligare en intressant 

insikt är att det bedömningsutrymme som handläggare har i sin roll bidrar till ett lärande. 

Bedömningsutrymmet ger dels handläggare en möjlighet att tolka rutiner och regelverk. Dels 

har handläggarna en möjlighet att diskutera ärenden med kollegor och experter, diskussioner 

som leder till ett lärande, en samsyn och ett ”likatänk” i teamet. Detta i sin tur inverkar 

positivt på handläggarnas förmåga att bedöma liknande ärenden på ett liknande sätt. Denna 

förmåga är viktig och central i handläggarnas roll då handläggning ska ske rättssäkert och 

enligt likabehandlingsprincipen. Slutligen visar studien att det sker ett lärande över teamets 

gränser när handläggare och försäkringsspecialister inhämtar information utifrån och sprider 

denna vidare inom teamet. Däremot skiljer sig handläggarnas uppfattningar när det kommer 

till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med aktörer utanför Försäkringskassan. 

 

En viktig slutsats och lärdom från denna studie som tåls att upprepas är alltså att 

förutbestämda rutiner och regler inom en processtyrd organisation som Försäkringskassan 

bidrar till ett lärande hos medarbetarna, detta utifrån förutsättningen att utrymme ges att 

diskutera och reflektera kring arbetet inom ramarna för dessa förutbestämda rutiner och 

regelverk.  Just detta utrymme för diskussion och reflektion kan alltså ses som nyckeln för att 

ett lärande ska bli möjligt. Med andra ord kan vår studie bidra med viktig kunskap till andra 

verksamheter och företag som har implementerat processtyrning och- eller Lean som modell 

för organisering. Förutbestämda regler, rutiner, processer och standardisering av arbetet 

behöver alltså inte, som Lantz et al (2015) menar, innebära en paradox för kreativitet och 

lärande hos medarbetarna inom teamen.  

 

Något som Försäkringskassan dock skulle kunna bli bättre på, utifrån ett lärandeperspektiv, är 

samverkan med andra aktörer såsom exempelvis Arbetsförmedlingen. I studiens resultat 

framkommer dels att vissa handläggare upplever att de tappar massor av kunskap under de 

perioder då de inte samordnar med andra aktörer, perioder då organisationen har dragit ner på 

möten eftersom inte tid finns. Dels framkommer att vissa handläggare upplever att 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte pratar inte samma språk, varför inget 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte sker. Utifrån resultatet förstår vi därmed att det finns en 

förbättringspotential i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, detta 

utifrån ett lärandeperspektiv. Förhoppningsvis skulle ett ännu tätare samarbete, tätare möten 
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och ett mer gemensamt myndighetsspråk leda till en ökad förståelse för varandras uppdrag 

och dess utmaningar, samt skapa bättre möjligheter en för ett lärande över myndigheternas 

gränser. Detta är dock enbart spekulationer från vårt håll. Viktigt att ta i beaktan är att 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen trots allt har två olika typer av uppdrag i 

samhället.  

 

 

6.1.1. Förslag till vidare forskning 

En intressant aspekt som vi har reflekterat kring är hur resultatet hade sett ut om vi hade 

använt oss av enkätundersökning som metod. Genom en enkätundersökning skulle vi kunna 

ha fått en mer generell bild av ett större antal handläggares uppfattningar om lärandet i det 

dagliga arbetet. För vidare forskning skulle därmed tycka det vara intressant att göra en 

omfattande enkätstudie för att belysa hur personliga handläggare inom Försäkringskassan 

uppfattar lärande i det dagliga arbetet. Framtida forskare skulle kunna hämta inspiration från 

de resultat som har framkommit i vår studie och utforma en del av enkätfrågorna utifrån 

dessa. Genom ett klusterurval skulle forskare slumpmässigt kunna välja ut ett antal kontor för 

att sedan göra ett slumpmässigt urval av personliga handläggare från dessa kontor (jfr. 

Bryman, 2011). Resultatet från enkäterna skulle sedan kunna generaliseras till hela 

populationen, d.v.s. samtliga personliga handläggare inom Försäkringskassan som arbetar 

med sjukförsäkringsprocessen (jfr. Ahrne och Svensson; 2015).  

  

En annan reflektion är teorins inflytande över vilka delar och aspekter av resultatet som vi har 

lyft fram. Teorin ger alltid ett visst perspektiv som empirin tolkas och förstås utifrån, ett 

perspektiv som även styr hur vi forskare analyserar det empiriska materialet (Ahrne och 

Svensson, 2015). Utifrån Wengers (1998; 2000) teori förklaras lärandet som en av social 

process som pågår inom och mellan individer, organisationer och samhällen. Om vi istället 

hade valt en annan teori skulle förmodligen andra aspekter av resultatet varit i större fokus. 

För framtida forskning anser vi det därmed vara intressant att belysa handläggares upplevelser 

av lärande i arbetet utifrån ett annat teoretiskt perspektiv. Exempelvis skulle Ellströms (1996) 

handlingsteoretiska referensram kunna användas som utgångspunkt, varvid det 

anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade lärandet då skulle hamna i fokus.  

 

För vidare forskning skulle det även vara intressant att, genom en större intervjustudie, 

undersöka om handläggares upplevelser av lärande i dagligt arbete skiljer sig mellan olika 

avdelningar inom Försäkringskassan. I bakgrundsbeskrivningen ovan framkommer att 

Försäkringskassan utöver förmåner för sjuka även tillhandahåller förmåner till bl.a. personer 

med funktionsnedsättning, föräldrar samt förmåner såsom bostadsbidrag och aktivitetsstöd. 

Med andra ord är handläggare på Försäkringskassan specialiserade inom många olika 

områden. Dock är Försäkringskassans organisation uppbyggd enligt samma principer inom 

alla avdelningar; d.v.s. enligt Lean samt teambaserat arbetssätt (Melander, 2013; 

Försäkringskassan, 2016). Utifrån ett organisatoriskt perspektiv vore det därmed spännande 

att belysa det teambaserade arbetssättets bidrag till det dagliga lärandet, detta för att sedan 

jämföra om handläggarnas upplevelser skiljer sig mellan olika avdelningar inom 

Försäkringskassan.  
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Slutligen föreslår vi att man inom framtida forskning undersöker likheter och skillnader 

mellan hur biståndshandläggare inom kommunal omsorgsverksamhet upplever lärande i 

dagligt arbete i förhållande till hur handläggare inom Försäkringskassan upplever detta 

lärande. Biståndshandläggare inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen arbetar, i 

likhet med handläggare inom Försäkringskassan, med att utreda, bedöma och besluta kring 

medborgares ansökningar om ekonomiskt stöd (Dunér & Nordström, 2005), detta med prägel 

av rättssäkerhet och likabehandlingsprincip. Vidare måste biståndshandläggaren samverka 

med många olika aktörer i sitt arbete, bl.a. anhöriga, sjukvårdspersonal och Arbetsförmedling 

(Dunér & Nordström, 2005). Eftersom rollerna liknar varandra skulle en undersökning med 

båda roller involverade kunna bidra till ett resultat som kan generaliseras till många olika 

verksamheter inom social omsorg, exempelvis kommuner samt Försäkringskassan. En sådan 

undersökning skulle därmed komma till nytta för många tjänstemän och chefer och bidra med 

kunskap och förståelse för lärandet i arbetet inom dessa verksamheter.  
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Bilaga 1. Missivbrev 
  

Hej! 

Vi är två studenter som går Personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet. Just nu skriver 

vår kandidatuppsats inom kursen ”Pedagogik med inriktning mot vuxna- och arbetsliv C”. 

Syftet med studien som vi genomför är belysa personliga handläggares upplevelse av lärande i 

det dagliga arbetet.  

 

Metoden som kommer att användas för datainsamling är intervju. Intervjun kommer 

genomföras med hjälp av ett frågeformulär som innehåller ett antal öppna frågor. Frågorna är 

relaterade till studiens syfte; d.v.s. att besvara frågan hur handläggare inom Försäkringskassan 

upplever att de lär sig. Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra. 

  

Vi undrar nu om du vill medverka i denna studie? 

Deltagandet är frivilligt vilket innebär att du har rätt att när som helst dra dig ur studien. 

Undersökningen är konfidentiell och dina personuppgifter kommer endast vara tillgängliga 

för oss som genomför undersökningen. Dina svar på frågorna kommer att kodas, vilket 

innebär att ditt namn inte kommer finnas med i den färdiga uppsatsen. Din identitet kommer 

därmed inte att avslöjas utifrån det som sagts under intervjun. Organisationsnamnet 

Försäkringskassan samt Avdelningen för sjukförsäkring kommer att vara synliga i studien 

men varken region, område eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. Det innebär att du 

som intervjudeltagare inte heller kan härledas till varken verksamhetsområde, lokalt område 

eller arbetsplats. De svar som samlas in kommer inte att användas för något annat syfte än för 

forskning. Den slutgiltiga rapporten av denna undersökning kommer att publiceras som en 

kandidatuppsats i DIVA – Sveriges digitala vetenskapliga arkiv. 

  

Ditt deltagande betyder mycket för oss och bidrar till forskningen om vuxnas lärande i 

arbetslivet. Om du har några frågor kring undersökningen är du välkommen att höra av dig till 

oss eller vår handledare. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

Jonas Funseth och Amanda Hansdotter 

  
 

Kontaktuppgifter: 

Jonas Funseth                                                             Amanda Hansdotter 

Mob: 070-4983988                                                   Mob: 076-2519768 

Mail: jonas.funseth@gmail.com   Mail: amandahansdotter@gmail.com 

  

Handledare: 

Esther Hauer, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik 

Mail: esther.hauer@edu.uu.se 

mailto:jonas.funseth@gmail.com
mailto:esther.hauer@edu.uu.se
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Bilaga 2. Samtyckesformulär 

  
Studenter: 

Amanda Hansdotter 

Jonas Funseth 

  

           

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om vuxnas lärande i arbetslivet. 
  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att belysa personliga handläggares upplevelse av lärande i 

det dagliga arbetet.  

  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av tio intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 

  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204). 

  
  
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

  

□               Jag vill medverka i studien. 

□               Jag vill inte medverka i studien. 

  

  

Datum          __________________________________________ 

  

  
Underskrift     __________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

  
Inledande frågor 

Vad heter du? 

 

Hur länge har du arbetat i din roll som handläggare? 

 

Kan du berätta lite kort om vad som ingår i dina arbetsuppgifter i rollen som handläggare? 

  

 

Att lära sig av varandra  

På vilket sätt utbyter du kunskap och erfarenheter med dina kollegor? 

 

I vilka sammanhang sker detta utbyte? 

(Informella sammanhang, t.ex. när man sitter i kontoret och jobbar 

Formella sammanhang, t.ex. teammöten, pulsmöten, tavelmöten, etc…) 

 

Sitter ni tillsammans och jobbar? 

 

Finns det planerade tillfällen då du kan diskutera ditt arbete med dina kollegor? 

 

   

Lärande över gränser 

Finns det några andra miljöer du arbetar i förutom här på kontoret? 

Om ja, vilka miljöer då? 

 

Samarbetar du med andra handläggare på andra avdelningar inom försäkringskassan? 

Om ja, hur ser detta samarbete ut? 

 

Styrande rutiners inverkan på lärande 

Hur uppdaterar du dig på förändringar som sker i verksamheten, tex nya riktlinjer, lagar, 

datasystem? 

 

Har ni något beslutsstödsystem rörande handläggning? 

Om ja, hur är dessa till hjälp vid ärendehantering? 

 

Har ni några utarbetade arbetssätt eller rutiner för att bedöma liknande ärenden på liknande 

sätt? 

Hur ser dessa sätt i så fall ut? 

 

Händer det att du får ärenden som du inte vet hur du ska hantera? 

Om ja, vad gör du då? 


