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Abstract  
Denna studie är en magisteruppsats i socialpsykologi inom programmet personal och 

arbetsliv vid Växjö Universitet. Syftet med studien är att undersöka hur förändrings-
processen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt 
undersöka hur personalen upplevt processen. Tidigare forskning, vilken jag tar upp i studien, 
visar att upplevelsen påverkas av faktorer såsom ålder och kön, motivation, social 
gemenskap, egenkontroll, delaktighet, förändringens faser, tilltro till ledningen, datorinter-
aktionen, datorstöd och acceptans för datasystemet.  
Arbetsplatserna i studien är Försäkringskassan i två län, ett i södra Sverige och ett i norra 

Sverige. Anledningen till att jag valde just dem är att de samtidigt införde det nya 
datasystemet som innebar en övergång från manuellt arbete till ett arbete huvudsakligen styrt 
av datorn. Personalens uppfattning av datasystemet i de båda länen, skiljer sig dock åt 
mycket enligt den mätning som genomförs två gånger varje år. Personalen i det södra länet 
uppfattade systemet mest negativt jämfört med övriga landet, medan personalen i det norra 
länet uppfattade systemet mest positivt jämfört med övriga landet.  
För att ta reda på hur utfallen kan blir så olika har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 

med 13 personer i länen. Efter studien kan jag konstatera att datoriseringen till en början 
mötte ett motstånd i båda länen. Motståndet berodde delvis på systemets brister i 
användbarhet och för arbetsmiljön, men även på de negativa konsekvenserna när det gäller 
motivation, social gemenskap, och egenkontroll. Motståndet berodde även på köns och 
åldersfördelningen i länen. I södra länet fanns dessutom ett allmänt missnöje i 
organisationen, vilket gjorde att de hade ett något sämre utgångsläge. I det södra länet har 
personalen inte varit särskilt delaktig i förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak 
datoriserat arbete. Den utbildningsansvariga personen arbetade själv inte i systemet och 
datorstödet var oklart. Eftersom cheferna i södra länet inte kan datasystemet leder det till 
frustration hos handläggarna. Förändringsprocessen har därmed upplevts som på ett relativt 
negativt sätt. I det norra länet har förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak 
datoriserat arbete skett genom delaktighet. Vidare har stöd och utbildning skett via ”lokala 
experter” alltså handläggare som själva arbetar i systemet. Handläggarna har vidare fått 
datorstöd från närmsta chefen. Trots datasystemets brister har handläggarna i det norra länet 
reagerat relativt positivt på datoriseringen. På grund av ovan nämnda satsningar genom 
förändringsprocessen har handläggarna i det norra länet fått acceptans för systemet och en 
tilltro till ledningen.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden på framsidan kommer från Tiofoto, Fotograf: Johan Bergmark  
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Förord 
 
 
 
 

En studie som syftar till att se hur förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak 
datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt undersöka hur personalen upplevt 
förändringsprocessen, är givetvis inte möjlig utan deras egen medverkan. Jag vill därför ge 
ett stort tack till de 17 personer i det södra och norra länet som har tagit sig tid för intervjuer. 
Tack även till de personer på Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket som har varit 
behjälpliga med att lämna information.  

 
Mina handledare Bengt-Åke Gustafsson och Bosse Angelöw har varit till stor hjälp med allt 

från små frågor till att ge en riktning då jag har kört fast. Tack även till min far Gunnar 
Nilsson som har delat med sig av erfarenheter från sin forskning. Sist men inte minst tack till 
min man Kenneth som stöttar i både med och motgång. 

 
 
 
 
 
Holmetorp, Öland september 2006 
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1. BAKGRUND 
Detta kapitel beskriver studiens syfte, problemformulering, bakgrund till studien, tidigare 

studier av systemet, vilka avgränsningar jag gjort samt visar en disposition över studien som 
helhet.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förändringsprocessen från manuellt till ett i 

huvudsak datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt undersöka hur personalen upplevt 
processen. Tidigare forskning, vilken jag tar upp i studien, visar att upplevelsen styrs av 
faktorer såsom ålder och kön, motivation, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet, 
förändringens faser, tilltro till ledningen, datorinteraktionen, datorstöd och acceptans för 
datasystemet.  

1.2 Problemformulering 
Det blir allt viktigare både i arbetet och på fritiden att kunna behärska datorer väl. Samtidigt 

finns det en problematik när det gäller samspelet mellan människan och datorn. Människan 
och datorn har olika egenskaper och utgångspunkter. Datorn har många möjligheter, till 
exempel detaljuppgifter och minne som går långt över en människas. Med det är också så att 
datorn är begränsande. Den kan exempelvis inte omvärdera och vara flexibel, vara empatisk 
eller fundera över sin vardag. Ett datasystem kan bara hanteras på vissa sätt vilket innebär att 
man blir styrd till att arbeta på ett visst sätt. Datorarbetet är också ett statiskt arbete. Det 
krävs alltså mycket för att samspelet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Ju mer tid man 
lägger vid datorn, desto högre blir kraven på att samspelet fungerar väl.  
Mitt intresse för denna problematik väcktes på mitt arbete, Försäkringskassan. Där infördes 

ett nytt datasystem som ändrade innehållet i våra arbetsuppgifter, ändrade arbetsmetoderna 
och ökade arbetstiden vid datorn markant. Från att ha arbetat manuellt fanns nu alla 
uppgifter i datorn och all tänkbar information skulle gå via datorn. Själva datasystemet 
visade dock på många brister. Bristerna konstaterades i en studie gjord av konsultföretaget 
”Enea Redina” och Uppsala universitet 2002. Studien visar att datasystemet leder till att 
arbetstillfredsställelsen minskar, arbetsinnehållet utarmas, egenkontrollen minskar liksom de 
sociala kontakterna och arbetsbelastningen ökar. Samspelet mellan systemet och 
verksamhetens rutiner var ineffektiva och stödet i datasystemet var otillräckligt. Likaså var 
användbarheten inte tillfredsställande. Yrkesrollen förändrades från handläggare till 
knapptryckare och datorn tog mer av beslutsutrymmet. Arbetsmiljömässigt är det också en 
försämring då det datorintensiva arbetet och den ökade stressen ökar risken för besvär. 
Studien visar även att själva införandet präglades av problem. I samma studie konstateras 
också att man borde ha gett större förutsättningar för att få större acceptans för systemet och 
mer stöd i systemet. Problemen i själva datasystemet kunde relativt lätt förbättras men 
faktorer utanför systemet, såsom organisation, rutiner och personlig kunskap, skapade 
problem.  
I och med studien 2002 kan tyckas att problematiken redan är genomgången. Jag började 

dock studera två av Försäkringskassans län där datasystemet införts. Datasystemet i sig var 
identiskt, arbetsuppgifterna identiska och personalen likartad vad gäller ålder, antal 
anställningsår, utbildningsnivå och könsfördelning. Men utfallen av datasystemet var helt 
olika enligt de effektmätningar som genomförs 2 gånger/år (se vidare avsnitt 1.3 Bakgrund 
till studien). I det ena länet, det norra länet, var personalen relativt nöjd med det nya 
systemet och införandet av detsamma. I det södra länet däremot, hade personalen reagerat 
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starkt negativt på systemet. Skillnaden mellan länen fångade mitt intresse, särskilt med tanke 
på att jag arbetar på Försäkringskassan.  
Vad kan bidra till att datorinteraktionen har fallit bättre ut i det norra länet på 

Försäkringskassan än i det södra? Hur har förändringsprocessen i länen sett ut från manuellt 
arbete till datastyrt arbete? Hur har länen arbetat med införandet av systemet? Hur har länen 
arbetat för att ge acceptans för och stöd i systemet? Hur har man i norra länet lyckats vända 
personalens reaktioner på systemet med tanke på att systemet innebär att arbets-
tillfredsställelsen minskar, de sociala kontakterna minskar och likaså egenkontrollen? 

1.3 Bakgrund till studien 
Nedan presenteras de största skillnaderna mellan länen från effektmätningen 2002 och 

2003. Jag har delat in diagrammen i tre kategorier, interaktionen med systemet, 
förutsättningar för arbetet samt handläggarnas reaktioner.  
Frågorna om interaktionen med systemet ställdes på följande sätt;  

• Har du problem med svarstider, driftavbrott eller andra tekniska störningar? 
• Tycker du att datasystemet underlättar i ditt arbete?  
• Upplever du att du har bättre överblick över ditt arbete sedan systemet infördes? 
• Tycker du att systemet hjälper dig så att du har lättare att hinna med dina arbetsuppgifter? 

Värdena i staplarna står för den procentandel av handläggarna som håller med om på-
ståendet till viss eller stor del. S 1 står för första mätningen i det södra länet december 2002, 
S 2 är mätningen i juni 2003, S 3 är mätningen i december 2003 och på samma sätt står N för 
norra länet.  

 
  http://intern.sfa.sfanet.se/verkinf/effekt/html/riket.htm 2004-02-28) 

Staplarna visar ett tydligt mönster, personalen i det södra länet är mest negativ och i det 
norra mest positiv. Handläggarna i det södra länet upplever inte att systemet underlättar i 
samma grad som handläggarna det norra länet gör. Resultaten har dock i stort förbättrats i 
båda länen mellan den första och tredje effektmätningen.  
Till viss del visar effektmätningen att de unga handläggarna på respektive område är mer 

positiva till datasystemet och att de äldre handläggarna är mer negativa. Det är dock 
genomgående så att det norra länets handläggare har ett bättre resultat än samma åldersgrupp 
i det södra. (Källa: RFV) 

Frågorna för förutsättningar för arbetet är;  
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• Upplever du att arbetsbelastningen har blivit jämnare sedan systemet infördes?  
• Har du tillräckliga möjligheter att ta pauser i ditt arbete?  
• Upplever du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för att utnyttja systemet 

effektivt?  
• Har du tillräcklig tillgång till hjälp och stöd om du får problem med systemet? 

  

(http://intern.sfa.sfanet.se/verkinf/effekt/html/riket.htm 2004-02-28) 
Staplarna visar den procentandel som håller med om påståendet till viss eller stor del.  

Datasystemet har, enligt resultaten från effektmätningen inte lett till att arbetsbelastningen 
har blivit jämnare. I det norra länet ser handläggarna större möjligheter till pauser än vad 
handläggarna i det södra länet gör. Kan skillnaderna bero på att det södra länet, enligt årliga 
arbetsmiljömätningar, länge har haft en hög upplevelse av arbetsbelastning? Resultaten för 
kunskap i systemet är lika mellan länen. Tillgången till stöd skiljer sig också åt i länen. 
Upplevelsen av stöd har dock ökat något i det södra länet mellan mätningarna.  

Ytterst få personer anser att arbetsbelastningen har blivit jämnare av datasystemet. En 
åldersindelad mätning visar att av de personer som är yngre än 29 i det södra länet, anser 
ingen att belastningen blivit jämnare. När det gäller pausmöjligheter är förhållandet tvärtom. 
Här är det de äldre handläggarna som ser fler möjligheter till pauser än de yngre. I det norra 
länet upplever handläggarna till större del att de kan ta pauser än handläggarna i det södra. 
Resultaten för kunskap och stöd är relativt lika mellan både länen och åldersgrupperna 
(Källa: RFV) 

Nedan presenteras effektmätningen när det gäller handläggarnas reaktioner. I effekt-
mätningen togs 10 arbetsmiljöområden upp. Dessa var ögon, nacke/axlar, armar/händer, 
rygg, hud, huvudvärk, sömn, oro, trötthet och ”annat”. Jag valde fyra områden av dessa 10. 
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De områden som jag har valt bort har dock samma mönster som de tabeller jag redovisar. 
Staplarna visar de handläggare som har svarat att de har besvär i viss mån eller i stor 
utsträckning av; värk i nacke/axlar, ryggvärk, oro samt trötthet.  
Nästan alla resultat när det gäller arbetsmiljöbesvär visar samma tendens. Arbetsmiljö-

besvären i det södra länet minskade mellan den första och andra mätningen, i den tredje 
mätningen har de ökat igen. Även i det norra länet har besvären minskat mellan de två första 
mätningarna och ökat i den tredje. Det är dock fortfarande så att drygt 60 % av handläggarna 
i det södra länet har besvär med nacke/axlar och drygt 20 % av handläggarna känner oro, 
jämfört med knappt 10 % i det norra länet. Resultaten för såväl oron som tröttheten har 
halverats mellan den första och andra mätningen. Något positivt hände alltså där. Kan den 
ökade kunskapen och vissheten i systemet ha lett till en minskad oro? Tyvärr har dessa 
besvär ökat igen i den tredje mätningen. När man tittar på arbetsmiljöbesvär i den 
åldersindelade mätningen kan man konstatera att en relativt stor del av handläggarna känner 
av belastningsrelaterade besvär och andra psykiska besvär. Vissa arbetsmiljöbesvär ökar 
med åren. De belastningsrelaterade besvären är mer omfattande än de psykosociala, vilket 
betyder att mycket kan åtgärdas med förbättringar i ergonomin. När det gäller rygg och 
nacke/axlar har de yngre lika mycket eller mer besvär än de äldre! 15-25 % av handläggarna 
har besvär i form av oro och trötthet. Handläggarna under 29 år i det södra länet har dock 
genomgående mer besvär än samma åldersgrupp i det norra länet inom alla områden (Källa: 
RFV). 

1.4 Vetenskapen MDI  
Westerholm, Åström (2002) menar att beteendevetenskapen och de tekniskt inriktade 

vetenskaperna tidigare har varit åtskilda men nu börjar utvecklas mot ett tvärvetenskapligt 
angreppssätt. Utvecklingen går mot en integrering där människa, maskin och miljö ses som 
en helhet. Människa-dator interaktionen ses alltmer omfatta en analys av flera aktörer i sam-
verkan, såsom team och grupper där individer samarbetar. Interaktionen pågår även i en 
omvärldskontext av något slag. En avgörande skillnad mellan människa och maskin är att det 
är människan som formulerar målen. Människan har även lättare att identifiera felaktigheter 
som uppstått och korrigera dessa, medan datorn är bättre på att hitta detaljfel. Vidare är 
människor, i jämförelse med datorn, bra på att lösa uppgifter som kräver inlärning av ett 
komplext material, framtagning av relevant material i långtidsminnet, skapande av nya 
begrepp och referensramar samt att hitta mönster i information. Både människan och datorn 
kontrolleras också av de regler, kunskaper, föreställningar och färdigheter de har tillgängliga 
vid interaktionstillfället. Människan och maskinen påverkas båda av egenskaperna hos 
respektive part (Allwood 1998). 

Människans beteende påverkas ofta av omständigheter som man inte har så stor kunskap 
om. I arbetslivet agerar människan i en social omvärld som ger möjligheter och sätter 
begränsningar för aktiviteterna. Därmed är människan både målstyrd och påverkad av 
omständigheter hon inte fullt förstår. Beteendet och verklighetssynen påverkas också till stor 
del av människans känslostämning, om man är deprimerad kan även enkla saker te sig 
omöjliga. Genom att sätta sig in i hur människor uppfattar sin omvärld kan man upptäcka 
många av de problem som datasystemen har. Ofta handlar inte användarna som konstruk-
törerna tänkt sig. Inom studiet kognition finns en mängd frågor kring hur informationen från 
omvärlden behandlas och bearbetas av våra sinnen och vår hjärna (Allwood 1998).  

Carl Åborg, specialist vid MDI- människa datorinteraktion på Uppsala universitet, utförde 
tillsammans med två företag, specialiserade på användbarhet och arbetsmiljö, en studie och 
utvärdering av ärendehanteringssystemet (ÄHS). Studien pekade på fyra bristområden; 
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användbarhet, yrkesrollens förändring, arbetsmiljö och hälsa samt införandet. När det gäller 
användbarheten menar de att förutsägbarheten kan förbättras så att man på förhand vet hur 
systemet reagerar och fungerar. Återkopplingen på utförda handlingar är bristfällig. 
Användargränssnittet (förmåga att bläddra mellan bilder) är osmidigt. Man är tvungen att 
skriva ned information eller hålla den i huvudet när man byter mellan olika bilder. 
Informationen i systemet är även svår att överblicka. Man menar att det är tveksamt om 
samspelet mellan systemet och verksamhetens arbetsrutiner är effektivt. Tillräcklig hjälp 
finns heller inte att få i systemet då frågor uppstår. Rapporten påpekar att systemet idag 
fungerar mer som ”dokumentsystem” än som ärendehanteringssystem. När det gäller 
yrkesrollens förändring menar de att personalen går från handläggarrollen till 
knapptryckarrollen. Datorsystemet tar över mer och mer av beslutsutrymmet och 
handläggaren blir en administratör av själva systemet. Arbetstillfredsställelsen minskar, 
arbetsinnehållet utarmas och blir tråkigare. Kontroll över de egna arbetsuppgifterna minskar. 
Arbetsbelastningen ökar och de eventuella effektivitetsvinsterna kommer först på sikt. 
Motivation och arbetsglädje riskerar att minska. Kompetensbehovet förändras från 
handläggarkompetens till datorkompetens och beroendet av tekniken ökar. Om arbetsmiljö 
och hälsa menar de att förutsättningarna skiljer sig kontoren emellan. På en del arbetsplatser 
finns bra utformade bildskärmar. Det datorintensiva arbetet ökar dock risken för besvär av 
det ensidiga arbetet och den ökade stressituationen. Kraven på den fysiska miljön har ökat 
genom systemets brister. Kraven på flexibel möblering, synmiljön och bildskärmar ökar, 
liksom kraven på regelbundna synundersökningar. Även kraven på utformandet av mus och 
tangentbord ökar, samt behovet av pauser. C Åborg menar att det finns fyra typer av 
negativa hälsoeffekter som man bör vara observant på. Dessa är ögonbesvär, 
belastningsskador, hudbesvär och psykiska besvär (främst i form av stress). 
Vidare har införandet av systemet präglats av tekniska problem som tagit energi från både 

de som infört ÄHS och de som ska arbeta med systemet. Studien visar vidare att man på 
förhand borde ha tittat mer på vad som måste göras på den lokala arbetsplatsen för att 
systemet ska få acceptans och passa in i rutiner och arbetsutrustning. Rapporten konstaterar 
att få personer visat någon entusiasm över det nya systemet och då yrkesrollen förändras 
upplever sig många som förlorare. Tillgången till hjälp och stöd varierar mycket mellan 
kontoren. Detta betyder att organisationen för införandet måste se över dessa rutiner. 
Sammanfattningsvis kom studien fram till att en alltför stor del av användarna anser att 
datasystemet påverkar dem och deras arbete negativt. Problemen inom systemet kan 
sannolikt åtgärdas men faktorer utanför skapar problem. Faktorerna utanför identifieras i 
rapporten som organisation, rutiner och personlig kunskap. En förbättring av den tekniska 
delen i programmet och användbarheten bedöms vara nödvändig. Organisationerna behöver 
också arbeta för en ökad kunskap i systemet samt att utarbetade rutiner accepteras och 
används.1  

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till att beröra personal på Försäkringskassan i två län. Handläggarna 
arbetar i sex olika ärendesslag 2. Jag har genom en kvalitativ studie intervjuat 17 personer. 
Personerna är handläggare, chefer, fackrepresentanter samt ansvariga för införandet av 
ärendehanteringssystemet. Dessa fyra kategorier av personer var nödvändiga för att få en 
helhetsbild av processen från manuellt till datoriserat arbete.  
                                                 
1 ENEA Redina Rapport utvärdering av ÄHS 1.3  Arbetsmiljöresursen 2002. 
 
2 På Försäkringskassan handläggs sammanlagt 48 olika ärendesslag. Ärendesslagen är till exempel sjukpenning, 
vårdbidrag, adoptionsbidrag, rehabiliteringsersättning, bilstöd och sjukersättning.  
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1.6 Disposition 
I det andra kapitlet ger jag en metodisk förklaring till hur jag arbetat. Jag ger en beskrivning 

av val av metod, datainsamling, planering och genomförande av pilotintervjuer. Vidare visar 
jag hur jag planerat, gjort urval, genomfört, bearbetat och analyserat intervjuerna. Jag för 
därefter en diskussion kring validitet, reliabilitet och etik.  
I kapitel tre presenterar jag uppsatsens teori. Den teoretiska infallsvinkeln motiveras i 

inledningen till kapitlet. Jag börjar med en inledning om förändring ur ett övergripande 
perspektiv där jag tar upp tidigare studier kring ålders- och könsperspektiv, socialisation och 
motivation. Därefter tar jag upp begrepp som är viktiga när det gäller förändring på arbetet, 
förändringens faser, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet samt tilltro till ledningen. 
Slutligen för jag en diskussion kring förändringen från manuellt till datorstyrt arbete. Här tar 
jag upp begreppen datorinteraktion, datorstöd och acceptans för systemet.  
I kapitel fyra presenterar jag min empiri/analys utifrån samma kapitelindelning som i 

kapitel tre. Jag för även en diskussion kring länens olika tillvägagångssätt och handläggarnas 
olika upplevelser. Avsnittet innehåller även en del citat från intervjuerna. Jag avslutar med 
avsnitten slutsatser från studien samt återkoppling till syftet. Där kan läsaren lätt överblicka 
de resonemang jag fört.  
Kapitel fem är en sammanfattning av studien.   

Avslutningsvis redovisar jag den referenslitteratur jag använt mig av i studien.  

Som bilaga finns intervjuguiden.  
 



Människan i fokus 

 11

2. METOD 
I detta kapitel ger jag en metodisk förklaring till hur jag arbetat. Jag ger en beskrivning av 

val av metod, datainsamling, planering och genomförande av pilotintervjuer. Vidare visar jag 
hur jag planerat, gjort urval, genomfört, bearbetat och analyserat intervjuerna. Jag för 
därefter en diskussion kring validitet, reliabilitet och etik.  

2.1 Val av metod 
Innan man påbörjar en studie måste man fråga sig vilken metod som är ett bra sätt att söka 

svar på de frågor man har. Eliasson (1994) menar att en bra metod att utföra en studie på kan 
vara att använda kvantitativa data explorativt. Med hjälp av enkäter och befintlig statistik 
kan vi söka en översiktlig kunskap och finna statistiska samband som vi blir nyfikna på och 
försöker att begripa genom en kvalitativ uppföljning. Hon anser även att vi under hela 
forskningsprocessen har nytta av både kvantitativa och kvalitativa data för att kunna beskriva 
och synliggöra det hittills osynliggjorda. På detta sätt kan vi förstå samband och belysa och 
diskutera tänkbara orsakssamband och kausala mekanismer. Det finns en komplementär 
relation mellan kvantitativ och kvalitativ approach. Genom att den ena metoden inte 
utesluter den andra, utan de används som komplement kan mer långtgående slutsatser dras 
Sjöström (1994).  
Behovet av kvalitativa analyser ökar under perioder av starka förändringar och omvälv-

ningar på arbetsplatser. Då ökar känslan av vilsenhet enligt Starrin (1994). Även min studie 
utfördes efter en genomgripande förändring.  

Eftersom det sedan tidigare fanns en kvantitativ studie över ärendehanteringssystemet, 
framstod kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer som ett gott komplement som kan ge en 
bakgrund till och i att beskriva och tolka individernas svar från den kvantitativa mätningen.   
Målet med en kvalitativ analys är, enligt Starrin (1994) att identifiera ännu okända 

företeelser. Istället för att se hur en objektiv verklighet ser ut frågar man sig i den kvalitativa 
rapporten hur individer tolkar och formar sin verklighet. Människor studeras i det verkliga 
livet och inte i artificiella situationer. Den kvalitativa forskningsprocessen är flexibel och 
dynamisk till sin karaktär. Flera olika moment pågår samtidigt och kan inte separeras från 
varandra. Problemformuleringen sker samtidigt som och fortlöpande med datainsamlingen. 
Backman (1998) menar att man sällan kan skriva en studie för två målgrupper samtidigt. 

Även denna studie har två intressenter, Växjö universitet och Försäkringskassan. Att skriva 
för såväl lekmän som vetenskapligt bevandrade personer innebär stora svårigheter. 
Beslutsfattarnas intresse är inte i huvudsak metodfrågor till exempel. Det har inneburit 
svårigheter och avvägningar. En annan svårighet är att avväga vad som ska rapporteras, vad 
som ska förläggas till bilaga och vad som ska utelämnas. I dessa frågor har jag ofta 
konsulterat mina handledare.  
Jag har använt mig av en hermeneutisk metod i mitt arbete. Den hermeneutiska metoden3 är 

lämplig för förståelsen av mänskliga upplevelser eller de uttrycksformer som återspeglar 
dem. Målet för den hermeneutiska forskningen är att förstå specifika handlingar och 
företeelser och som helhet. För att man, genom denna kunskap ska få bättre möjligheter att 
förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika sammanhang, 
Sjöström (1994).  

                                                 
3 Hermeneutik betyder att tolka, förtydliga, översätta, klargöra, säga eller förklara. 
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I det första kapitlet redovisade jag tre kvantitativa mätningar till vilka jag skrev 
kommentarer och reflektioner. Mätningarna ger en bra bakgrund till mina kvalitativa 
intervjuer.  
Den kvalitativa analysen plockar isär och relaterar genom att se på delarnas interna 

relationer. När det gäller resultatet i den kvalitativa analysen börjar man med att presentera 
helheten för att därefter presentera ingående delar. Med helheten avser jag avsnittet 
förändring ur ett övergripande perspektiv. Som delar avser jag avsnitten förändring på en 
arbetsplats och förändringen från manuellt till datoriserat arbete. Genom att pendla mellan 
helheten (det generella området) och delarna (det specifika för just dessa individer) skapar 
jag en ny förståelse och en möjlighet att dra slutsatser för det generella fenomenet 
förändringsarbete och datorinteraktion.  
Hermeneutiken består av fem grundläggande förutsättningar: 

• Förståelse av mening sker alltid i en kontext/ett sammanhang.  
• I varje tolkning är delar beroende av helheten och vice versa. Samspelet däremellan 

kallas den hermeneutiska cirkeln/spiralen. 
• Varje förståelse bygger på en bestämd förförståelse vilken utgör den referensram 

utan vilken man inte kan tolka något.  
• Varje tolkning föregås av förväntningar eller förutfattade meningar.  
• Det finns en nivå i tolkningsprocessen där man inte kan göra en skiljelinje mellan 

subjekt och objekt. 
 (Barbarosa da Silva och Wahlberg, 1994). 

Enligt Sjöström (1994) är fenomenologi studier av hur människor uppfattar olika företeelser 
i eller aspekter av omvärlden. Fenomenologin intresserar sig för att klargöra det som 
framträder och det sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på 
världen, försöker beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetanden, förstå 
mångfalden hos deras upplevelser och göra deras mening tydlig. En viktig del av 
fenomenologin är begreppet uppfattning. För att förstå och hantera en komplex omvärld 
utvecklar människor kunskap om världen stegvis. Vissa delar av tillvägagångssättet i denna 
studie påminner om fenomenologi, även om jag inte använt det sättet att kategorisera 
intervjusvaren. När jag hävdar att det finns beröringspunkter med fenomenologi menar jag 
att forskaren bör ha en förmåga till distansering. Forskaren bör även vara en engagerad och 
god lyssnare som försöker glömma sig själv och ta respondenten på allvar. Forskaren bör 
dessutom betrakta dialogpartnern som subjekt och inte som objekt.  

”Uppfattningen som tankeprodukt är den innebörd som tillskrivs ett kunskapsobjekt 
genom en meningsskapande aktivitet och som ett resultat av en interaktion med objektet.” 

(Starrin och Svensson 1994, s. 117).  
Erfarenheten som växer fram ur mötet med en människa, hanteras systematiskt och 

underkastas kritisk prövning samt ger en kunskap som ökar möjligheterna att förstå. Ständigt 
måste forskaren underkastas en kritisk prövning i form av ifrågasättande av rimligheten samt 
om andra tolkningar är möjliga (Kvale 1997). Så har jag alltså även gått tillväga under 
arbetet med uppsatsen.  

2.2 Datainsamling 
För att få data som specifikt berör handläggarna på arbetsplatserna har Försäkringskassans 

intranät har varit en stor informationskälla. Där har bland annat resultaten från 
effektmätningarna funnits. Jag har kontaktat Riksförsäkringsverket för att få information om 
utvecklingen av ärendehanteringssystemet. Från dem fick jag också effektmätningen från 
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juni 2003 indelad i kön och ålder för Försäkringskassan i länen. Jag har även fått mycket 
information från personalavdelningarna i båda länen. Det har rört sig om policydokument, 
arbetsmiljöundersökningar, årsredovisningar och andra utvärderingar. Jag har tagit andra 
kontakter på Försäkringskassan i länen för att få information om organisationerna, 
verksamhetsområden och arbetsmetoder. Även Arbetslivsinstitutet har haft mycket litteratur 
om förändring på arbetsplatser och samverkan mellan människan och datorn.  

2.3 Intervjuguide 
Syftet med intervjun är som bekant att förstå ämnet ur den intervjuades perspektiv. Den 

som intervjuar måste ha stor kunskap inom det område som studeras, om metodologiska 
alternativ, samt ha insikt i problem som kan uppstå under ett samtal. Den kvalitativa 
intervjun standardiseras i stora drag, på förhand. Det kräver att metodologiska avgöranden 
måste fattas på plats. Den genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa 
teman och som kan omfatta förslag till frågor. Följdfrågorna styrs till stor del av de svar man 
får under intervjun. Det är viktigt att leda den intervjuade till vissa teman men inte till 
bestämda uppfattningar om dessa teman. Intervjuaren registrerar och tolkar vad som sägs 
och hur det sägs. Han/hon måste vara observant på och kunna tolka tonfall, ansiktsuttryck 
och annat kroppsspråk. Eftersom intervjun är en form av mänsklig interaktion reagerar även 
respondenten på beteendet hos den som intervjuar. Intervjuaren bör vara medveten om denna 
mellanmänskliga dynamik och ta hänsyn till den under intervjun samt i analysen av 
intervjun. Dynamiken behöver inte vara en felkälla utan snarare en styrkefaktor. Det gäller 
då att erkänna och utnyttja de insikter som kommer av det mellanmänskliga samspelet. Det 
är nödvändigt att lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna, och det som sägs mellan 
raderna. Intervjuaren ska formulera det underförstådda budskapet och omformulera det för 
att få bekräftelse på om tolkningen är riktig eller inte. Därefter måste intervjuaren ta fram det 
väsentliga inom det studerade området. Intervjuaren bör även vara kritisk mot sina egna 
antaganden och hypoteser under intervjun. Snarare än att komma fram till en fast 
kategorisering är syftet med intervjun att få nyanserade beskrivningar som återger en 
mångfald, alla skillnader och variationer hos ett fenomen. Det är även viktigt att få fram 
motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade ger uttryck för. Motsägelserna behöver 
inte bero på brister i kommunikationen under intervjun, utan kan snarare spegla motsägelser 
i den värld den intervjuade lever i. En väl genomförd intervju kan vara en ovanlig och 
berikande upplevelse för den intervjuade. Det är inte så ofta som en annan person intresserar 
sig för, visar lyhördhet och försöker att förstå ens upplevelser inom ett område (Starrin och 
Svensson 1994).  
Eftersom ingen mätning utfördes innan införandet av det nya datasystemet, finns det inget 

exakt mätinstrument för att jämföra hur situationen såg ut före och efter införandet. Detta 
krävde att jag skapade mig en helhetsbild av situationen i länen både före, under och efter 
införandet av datasystemet. Intervjuerna kunde ge de nyanser som effektmätningarna och 
arbetsmiljömätningarna saknade. Jag förväntade mig att intervjuerna skulle ge kunskap om 
vad som gör att handläggarna på Försäkringskassan i det södra länet upplever införandet av 
datasystemet och datorinteraktionen mer negativt än handläggarna på Försäkringskassan i 
det norra länet. Jag valde att spela in intervjuerna för att kunna vara helt fokuserad på 
respondenten i intervjusituationen. Det ingår även en ekonomisk aspekt i planeringen. 
Eftersom jag har fått vissa ekonomiska medel för denna studie har det också funnits 
möjlighet att göra intervjuerna på plats, vilket har haft en avgörande betydelse för resultatet 
av studien. För att få en helhetsbild ansåg jag det nödvändigt att intervjua såväl handläggare 
som fackpersoner, chefer och ansvariga för införandet. Alla dessa fyra kategorier av 
respondenter har alltså deltagit i intervjuerna.  
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Jag utformade intervjuguiderna till tre typer av intervjuer. Den första kategorin 
respondenter var arbetsmiljöansvariga, chefer och fackligt engagerade personer. Den andra 
kategorin var ansvarig för införandet och den tredje kategorin handläggare. När det gäller 
handläggarna har jag inte varit styrd till några särskilda personer. Några handläggare har 
tackat nej då jag frågat om de kunde medverka. De ansåg sig inte ha tid till intervjuer vilket 
gjort att jag frågat andra handläggare. Intervjuguiden återfinns som bilaga 1.  

2.4 Pilotstudien 
Pilotstudien syftar till för att förbättra intervjuinstrumentet. Samtidigt undersöks om 

frågorna i intervjuerna belyser själva studieområdet (Kvale 1997).  
Jag genomförde fyra pilotintervjuer. Av praktiska skäl genomfördes pilotintervjuerna i det 

södra länet. Respondenterna bestod av en person som arbetar med arbetsmiljöfrågor, en 
ansvarig för införandet, samt två handläggare inom olika ärendesslag. På detta sätt täckte jag 
in de tre intervjukategorierna som jag bedömde vara nödvändiga. Intervjuerna med de 
ansvariga för införandet och arbetsmiljöansvariga klarlägger hur de har arbetat med 
införandet av datasystemet och hur de praktiskt arbetar med förbättring av arbetsmiljön. 
Intervjuerna med handläggarna ger en bild av hur handläggarna upplever processen från 
manuellt till datoriserat arbete och datorinteraktionen. När det gällde handläggarna ville jag 
sprida dem så att inte alla kom från samma geografiska område. Jag valde då två av 
områdeskontoren. Jag kontaktade områdeschefen för att höra om det var möjligt att 
genomföra intervjuerna. Jag frågade även efter personer som kan tänkas ha mycket 
synpunkter och som har arbetat olika lång tid inom organisationen och inom olika 
ärendesslag. Jag ringde handläggarna, presenterade mitt ärende och frågade om vi kunde 
boka in en intervju på ca 45-60 minuter.  
Pilotstudien visade att frågorna var felriktade eftersom de behandlande själva systemet och 

dess funktion, snarare än införandet av datasystemet och datorinteraktionen. Pilotstudien 
ledde till att jag ändrade intervjuguiden till att mindre beröra detaljerade frågor kring 
tekniken i datasystemet. Istället ställde jag frågor kring handläggarnas interaktion med 
systemet. Jag ställde även frågor inom de områden där den tidigare utförda kvantitativa 
mätningen visade såväl stora likheter som skillnader mellan länen, hur länen har arbetat med 
införandet av systemet samt hur det upplevdes av handläggarna.  
Efter omarbetningen såg frågorna i stora drag ut enligt följande4:  

• Hur upplever personalen införandet av systemet? 
• Hur upplever handläggarna interaktionen med systemet? 
• Hur upplever de att den sociala gemenskapen och egenkontrollen påverkats av den 

ökade datorinteraktionen? 

2.5 Planering av intervjuerna 
Jag behövde lika många respondenter i båda länen. Det blev totalt 13 intervjuer, sju 

personer i det södra länet och sex på kontoret i det norra länet. Det var ett rimligt antal att 
bearbeta och gav tillräckligt med material för att resonera och analysera kring. Nedan visas 
fördelningen av respondenterna.  

                                                 
4 Intervjumallarna återfinns som bilaga. 



Människan i fokus 

 15

Chef/stab
ÄHS handl.
Fack
ÄHS ansv

 

2.6 Urval av respondenterna  
Även om inte generalisering är målet med en kvalitativ intervju är det viktigt att få ”rätt” 

intervjupersoner, alltså personer som reflekterar över sin arbetssituation och antas ha mycket 
kunskap om företeelserna. Deltagandet måste vara frivilligt och de som medverkar får 
information om vad de medverkar i (Kvale 1997).  
I det södra länet har jag gått tillväga så att jag ringt chefer, fackrepresentanter och 

handläggare för att fråga om deltagande i intervjuer. Några av handläggarna har 
rekommenderats av sina medarbetare, andra har rekommenderats av sina chefer. 
Rekommendationen har skett utifrån att handläggarna har mycket synpunkter och tankar 
kring interaktionen med datorn. För att få med så många aspekter som möjligt har jag försökt 
att få en spridning på ålder, kön, ärendesslag och anställningsår. De personer som har arbetat 
länge i organisationen har sett förändringen över tid, medan mer nyanställd personal till viss 
del ser organisationen utifrån eftersom de har aktuell erfarenhet från andra arbetsplatser. Av 
respondenterna i det södra länet är tre personer män, tyvärr finns bara en av dem bland 
handläggarna. De övriga männen har chefspositioner eller arbetar fackligt. Det är en nackdel 
att jag intervjuat så få män i handläggarposition men det är en återspegling av den ojämna 
könsfördelning som råder inom Försäkringskassan. I det södra länet genomförde jag 
intervjuerna på tre områdeskontor. Av respondenterna är fyra personer handläggare, delvis 
från olika ärendesslag, två respondenter är chefer och en respondent är fackrepresentant.  
I det norra länet kontaktade en personalkonsulent, presenterade mitt ärende och frågade 

efter information om organisationen, arbetsmiljöundersökningar och tid för intervjuer. 
Frågan togs upp i ledningen innan de fattade beslut om att medverka i studien. Jag har efter 
det haft kontinuerlig kontakt och utbytt information, främst med personalkonsulenten och en 
av de ansvariga för införandet. Såväl ledningen som de ansvariga för införandet ansåg att det 
var intressant att någon utifrån tittade på hur datasystemet implementerats och vilka effekter 
det fått. Jag berättade hur jag hade organiserat intervjuerna och att jag önskade intervjua 
ansvariga för införandet, fackrepresentanter samt handläggare. Vi bokade in två dagar i 
oktober 2003 som jag skulle besöka kontoret och genomföra intervjuerna. Av praktiska skäl 
var intervjuerna inbokade på ett områdeskontor. En av mina kontaktpersoner hade bokat in 
sex intervjuer på dessa dagar.  
Då jag kom till Försäkringskassan i det norra länet fick jag ett mycket trevligt bemötande. 

Den första dagen under mitt besök gick vi en rundvandring på kontoret och jag blev 
presenterad för personalkonsulenten, personalchefen och fackliga representanter. Jag blev 
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också presenterad för de tre handläggare som jag skulle intervjua. Handläggarna arbetade 
inom olika ärendesslag Jag mötte även andra personer som inte var inbokade för intervjuer 
men som jag bestämde träff med för att ställa ytterligare frågor. Jag intervjuade en av de 
ansvariga för införandet, en chef och en facklig företrädare. I intervjun med chefen och den 
ansvariga för införandet, visade de hur de lagt upp implementeringen av datasystemet. Den 
dagen intervjuade jag också en person som arbetar fackligt. Den andra dagen intervjuade jag 
handläggarna. Handläggarna var kvinnor som har arbetat många år inom Försäkringskassan. 
Jag ser en brist i att målgruppen blev ensidig, men tyvärr var urvalet inte självvalt.  

2.7 Genomförande av intervjuerna  
Jag har fått respondenternas samtycke till inspelning av intervjuerna och användande av 

materialet i efterhand. Jag har säkrat konfidentialiteten genom att noga påtala att ingen annan 
kommer att ta del av inspelningarna samt att kommentarer och synpunkter kommer att 
skrivas anonymt. 
Innan intervjuerna påbörjades gav jag respondenterna information om bakgrunden till 

studien och dess syfte. För många av respondenterna var jag helt obekant, varför det var 
viktigt att etablera en god och förtroendeingivande kontakt. Jag har lyssnat aktivt på 
respondenterna under intervjuerna. Jag började intervjuerna med frågor som hur länge de 
arbetat på Försäkringskassan och inom vilka ärendesslag. Jag har ställt korta och enkla 
frågor och följde upp deras svar med följdfrågor. Dessa följdfrågor skiljde sig åt beroende på 
svaren från respondenterna. Då jag ansåg att jag hade fått en helhetsbild av ett område gick 
jag vidare till nästa. Därigenom anser jag att jag skapade förutsättningar för att få ett bra 
samtal. Jag berättade även hur respondenternas synpunkter skulle användas. Jag avslutade 
intervjuerna med att fråga om de ville lägga till något ytterligare.  
I kvalitativa intervjuer försöker forskaren att sätta sig in i den undersöktes situation och se 

världen från hans/hennes perspektiv. Med utgångspunkt från detta försöker man skapa en 
djupare och mer fullständig uppfattning av området man studerar. Man måste hela tiden 
kunna växla mellan ett yttre och inre perspektiv, mellan att förstå och att förklara ett 
fenomen. John Lofland (1991) menar att fyra principer av metodisk karaktär bör prägla sättet 
att gripa sig an en frågeställning.  

• Närheten till undersökningspersonerna rent fysiskt vilket ger en grund för ömsesidig 
tillit.  

• Återgivningen ska vara sann och riktig.  
• Rapporten bör innehålla deskriptiva beskrivningar om handlingar och människor 
• Den bör också innehålla direkta citat som visar individernas uttryckssätt  

Om ovanstående görs på ett bra sätt kommer inte det mellanmänskliga samspelet att störas. 
Jag anser att jag uppfyller samtliga fyra principer. Intervjuerna gjordes på plats. De spelades 
in så att jag kunde lyssna noga för att kunna återge dem på ett korrekt sätt. Studien innehåller 
beskrivningar om människor och handlingar samt direkta citat.  
Kvale (1997) menar att följande krävs av forskaren för att en kvalitativ studie ska ha en god 
kvalitet. Att han/hon har kunskap i ämnet, är strukturerande under intervjun, är tydlig i sina 
frågor och i sitt språk, är vänlig på det sätt att den låter personen tala färdigt i sin egen takt 
samt tillåter känsliga ämnen. Det kräver också att han/hon är känslig för det som sägs och 
nyanserna i det, öppen och hör vad som är viktigt för den intervjuade, styrande och vet vad 
han/hon är intresserad av och är inte rädd för att avbryta om den intervjuade kommer från 
ämnet. Det kräver också att han/hon är kritisk och ställer frågor om det som sägs för att pröva 
tillförlitligheten, minnesgod, kan erinra sig uttalande den intervjuade gjort under intervjun och 
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slutligen tolkande och förmår klargöra och vidga innebörden av vad den intervjuade sagt så 
att det kan bekräftas eller bestridas. 

2.8 Bearbetningssätt 
Intervjun skrivs ut och utgör, tillsammans med bandinspelningen materialet för tolkning 

(Kvale, 1997).  
Förståelse faller alltid tillbaka på att del måste relateras till helhet för att ge innebörd. Fakta 

är alltid perspektivberoende. Vi har en förförståelse som ständigt förändras i tolknings-
processen. Genom att explicitgöra förförståelsen gör man utgångspunkten för tolkningen 
tydlig. Detta blir ett kvalitetskrav för den kvalitativa metoden. Det kan vara att man 
redovisar sina personliga erfarenheter som är betydelsefulla och relevanta. Antaganden 
tillsammans med empiriska data utgör de centrala delarna när man ska förstå hur ett resultat 
är konstruerat. En tydlig redovisning av de båda har då ett värde. En harmoni ska finnas 
mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik. Kvalitativa ansatser avråder ofta 
från att formulera ett problem som sedan är oförändrat. Genom att lära känna fältet kan 
problemformuleringen finslipas (Starrin och Svensson 1994). 
En forskningsstudie är en process av förförståelse, omvärdering, begreppsbildning och så 

vidare. Processen benämns ”den hermeneutiska cirkeln”. Då jag påbörjade studien hade jag 
en förförståelse grundad på olika referenser. En referens som kommer av att jag är anställd 
på Försäkringskassan och själv arbetar i systemet, en referens kommer av de beteende-
vetenskapliga studier jag har bedrivit. Efter det att jag läste in mig på ämnesområdet fick jag 
svar på vissa frågor och nya frågeställningar framkom. Likaså gav intervjuerna och besöket i 
Gävle delvis en ny syn på problemområdet. På detta sätt utvecklas ständigt frågeställning, 
problemformulering och antaganden under studiens gång.  
I efterhand har jag lyssnat noga på varje inspelad intervju. Analysen är ett stort arbete och 

handlar om att hitta en logisk och lättförståelig metod med vilken resultaten ska presenteras. 
Sammanlagt hade jag 17 timmars intervjuer att lyssna igenom. Utskrifterna från intervjuerna 
blev 33 sidor. Det gäller då att komprimera det som är viktigt och urskilja betydelsefulla 
områden. Jag läste igenom hela materialet så att jag var väl bekant med det.  

2.9 Analys av intervjuerna 
Analysen kräver att interaktionen mellan två eller fler element/företeelser ger upphov till 

något nytt. Uppfattning handlar om kognition. Dahlin (1994) menar att det sker dels i en 
relativt omedveten process där människan tar till sig omgivningens föreställningar. Det sker 
också via tänkandet, alltså reflektion i den konkreta situationen. Redan i intervjusituationen 
sker en första tolkning av intervjuerna. Denna intuitiva tolkning kan finnas med som ett 
raster när de utskrivna intervjuerna ska bearbetas. Bearbetningen innebär att man bekantar 
sig med datamaterialet och skapar ett helhetsintryck. Man uppmärksammar likheter och 
skillnader i intervjuerna, kategoriserar uppfattningar i beskrivningskategorier och studerar 
den underliggande strukturen i kategorisystemet Alexandersson (1994). 
Dokumentationen från intervjuerna är oerhört viktig. Då man ska tolka det sagda måste 

man kunna gå tillbaka för att se i vilket sammanhang kommentaren kom. För att kunna se sin 
egen del och påverkan på intervjun är video eller bandspelare att föredra. Då kan man i 
efterhand fundera över om man avbröt, lade orden i munnen på respondenten och dylikt. På 
ett systematiskt sätt måste man leta fram allt som rör det undersökningen vill ha svar på. 
Först ska intervjuerna gås igenom som en helhet, för att därefter lyssna efter delarna. Är det 
möjligt att kategorisera svaren från intervjuerna under olika huvudrubriker? I resultatet 
måste slutsatserna redovisas så att läsaren kan bedöma tillförlitligheten (Starrin 1994).  
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Det börjar ofta med en vag och intuitiv uppfattning. Utifrån det tolkas de enskilda delarna, 
vilka relateras till helheten och så vidare. Problemet är inte att undgå cirkulariteten utan att 
komma in i cirkeln på rätt sätt. Tolkningen av de enskilda delarna kan förändra synen på 
helheten som i sin tur kan förändra synen på delarna. Det kan bli en oändlig process men den 
upphör då man kommit fram till en rimlig mening, fri från motsägelser. Vid tolkningen av 
intervjuerna lyssnar man för att först få en allmän mening. Sedan går man tillbaka till vissa 
teman och uttryck för att utveckla deras mening och återvänder till helheten i ljuset av 
delarnas fördjupade mening och så vidare (Kvale, 1997).  
I analysfasen ska respondenternas kommentarer tolkas. Jag övervägde att skriva ut och 

skicka tillbaka intervjuutskrifterna till respondenterna för att de skulle kunna korrigera 
eventuella missförstånd. Jag valde dock att inte göra det på grund av att jag ville åt 
respondenternas spontana reaktioner och kommentarer. I efterhand finns en risk att 
respondenterna omformulerar synpunkterna till att bli mer ”politiskt korrekta”.  
Analysen av intervjuerna startar med en rubriksättning av de huvudområden man kan 

urskilja då man lyssnat ett antal gånger på de inspelade intervjuerna. Analysen går inte att 
automatisera. Varje genomläsning leder till en sortering vilket i sin tur leder till en ny aspekt. 
Mönster klarnar efterhand och nya frågor formuleras (Svenning, 1997).  

"Både kvantitativa och kvalitativa studier kodas. Kodningen innebär att man "sätter 
etiketter" och skapar begreppskategorier. Den kvantitativa analysen föregås av kodning, 
medan kodning och analys integreras i den kvalitativa analysen". 

 (Svenning, 1997, s. 151). 
Kvale (1997) menar att kodning av intervjuer kan göras på det sätt att uttalande reduceras 

till kategorier, förekomst eller inte av ett fenomen. Kategorierna kan vara utvecklade på 
förhand alternativt växa fram ad hoc under analysens gång. De kan hämtas från teorin, från 
vardagsspråket eller från intervjupersonernas språk. Att skapa mening ad hoc är ett vanligt 
sätt att analysera kvalitativa intervjuer. Någon standardmetod används alltså inte utan det 
växlas mellan olika tekniker. Efter att ha fått den allmänna bilden från intervjuerna kan 
forskaren gå tillbaka till särskilda avsnitt, räkna kommentarer som står attityder till ett 
fenomen och göra djupare tolkningar av vissa yttranden.  
Jag har under analysen kategoriserat svaren efter vad som särskiljer länen och vilka 

förhållanden som är desamma i båda länen. Jag har även kategoriserat svaren efter 
förändringsarbetets faser. Därefter gjorde jag en modell som knyter samman uppsatsens 
begrepp och hur de förhåller sig till varandra. Den återfinns som sista avsnitt i teorikapitlet, 
”3.4 Begreppsmodell”.  
Vid studiet av människan är det ett subjekt som iakttar och interagerar med ett annat 

subjekt. De påverkar varandra, medvetet eller omedvetet och den som genomför forskningen 
kan därför inte vara objektiv i den meningen att man är fri från värderingar, från subjektiva 
uppfattningar och neutral. Det gäller att komma åt motiv, avsikter, intentioner, innebörder, 
föreställningar, önskningar, tankeassociationer, förnimmelser, upplevelsers affektiva bety-
delse bakom det som kan observeras i form av erfarenheter, beteenden och handlingar. Att 
förstå detta innebär en komplicerad tolkningsprocess där ett subjekt försöker förstå ett annat 
subjekt (Starrin, 1994). 

2.10 Validitet  
Verifiering handlar om att fastställa resultatens generaliserbarhet. Generaliserbarheten är 

inte helt självklar i en kvalitativ studie. De data jag hade att tillgå innan intervjuerna är delvis 
kvantitativ och kan generaliseras på ett helt annat sätt än den kvalitativa intervjun. 
Informationen och kunskapen jag har fått i intervjuerna måste dock verifieras på något sätt.  
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Det faktum att jag själv är anställd på Försäkringskassan blir ett spänningsfält av styrkor 
och svagheter. Styrkan är att jag i intervjuerna har en förståelse för handläggarnas vardag 
samt att jag har erfarenhet av försäkringsfrågor och datasystemet. En svaghet kan vara att jag 
är färgad av mina egna upplevelser i organisationen och därmed inte är fullständigt objektiv, 
i den mening någon nu kan vara det.  
Validiteten i kvalitativa studier är alltid något som kräver en del resonemang och 

funderingar. I valideringen besvaras frågorna vad och varför, före frågan hur.  
”Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon inneboende 

svaghet hos de kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på dess enastående 
förmåga att spegla och sätta i fråga den undersökta sociala verkligheten i all dess 
sammansatthet.” (Kvale, 1999 s. 219) 

Det finns alltid en risk för missuppfattning i en intervjusituation. Jag har gjort den risken så 
liten som möjligt genom att ställa följdfrågor och omformulera respondenternas synpunkter 
för att försäkra mig om att jag har förstått vad de sagt. Jag har sett till att få en bred kunskap 
om hur respondenternas uppfattning av interaktionen med datasystemet, införandet samt 
arbetsmiljön och arbetssituationen efter införandet. Jag har även fått en bred kunskap kring 
hur de upplever sin arbetssituation, arbetsmiljö, ledning, arbetsklimat, delaktighet, kom-
petensutveckling med mera. Under arbetet med en studie är man som forskare ständigt 
kritisk till sin analys och spelar djävulens advokat inför sina egna resultat. 

 ”Det rör sig om att kontrollera de empiriska beläggen för och mot en tolkning, 
undersöka den teoretiska koherensen, och kritiskt bedöma och jämföra den relativa 
rimligheten av de olika tolkningar som givits för samma handling. I allmänhet är det så 
att ju fler försök till falsifiering som en tolkning har överlevt, desto starkare står den sig.” 
(Kvale, 1997 s. 221) 

Det finns också en diskrepans mellan rollen som anställd, kollega och forskare som är 
problematisk. Jag har lagt märke till att intervjuerna har krävt en balans mellan rollen som 
kollega och som forskare. Svårigheter finns också i att genomföra och tolka de intervjuer 
med handläggare som arbetar inom samma ärendesslag som jag gör. Det har hänt att de 
frågar vad jag anser om systemet. Dessa frågor har jag försökt att hålla utanför intervjun. En 
risk då man gör en sådan här studie som anställd är att man är i beroendeställning mot sin 
arbetsgivare. Även här handlar det om att hantera motstridiga roller. Jag har varit medveten 
om detta och konsulterat min handledare då jag haft frågeställningar.  
Validering ska inte enbart göras i slutet utan kontinuerligt. Det är en ständig kontroll av 

forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Verifiering av information 
och tolkningar är en normal och vardaglig syssla. Validitet är inte bara en fråga om vilka 
metoder som använts utan är även beroende av forskarens person samt hennes moraliska 
integritet. Det kan dock finnas en risk i att validera alltför mycket. Ju mer man validerar 
desto större blir behovet av ytterligare validering. En alltför stark och upprepad betoning av 
sanningen i ett påstående kan leda till misstänksamhet och tro att man försöker dölja något 
(Kvale, 1997). 
Lindholm (1997) menar att den hermeneutiska förståelsen består av tre delar: samskapande, 

socialisation och komplementaritet. Med samskapande menas att förståelsen sker i ansikte 
mot ansikte relationer, genom litteratur eller på annat sätt. Med socialisation menas att jag 
delvis måste ha fostrats i den kultur jag vill studera för att förstå de mest subtila nyanserna. 
Med komplementaritet menas att förklaring och förståelse bygger på varandra. Förståelsen 
ger förklaringar vilket i sin tur ger grunder för ny förståelse. Jag anser att jag uppfyller dessa 
delar. Eftersom intervjuerna genomförts ansikte mot ansikte samt att jag arbetat fem år i den 
miljö jag studerar.  
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2.11 Etik 
Forskaren bör vara klar över att forskningsrapporten inte enbart ska ha vetenskapligt värde 

utan även syfta till att förbättra den undersökta situationen. Det bör också reflekteras över 
vilka konsekvenser rapporten kan få för de intervjuade och för den grupp de representerar. 
Forskningsuppgiften kan också kombineras med att göra något för de inblandade, Först 
måste man då fullfölja sin forskning och sedan göra något i hjälpsyfte. Det kan vara att 
planera aktioner, skapa kontaktnät, sätta igång med projekt och sprida information (Kvale, 
1997).  
Ledning och handläggare i länen har sett studien som en möjlighet att få fler synvinklar på 

situationen och hur den kan hanteras. I slutfasen av studien har ledningen i det södra länet 
varit noga med att hitta forum där jag har kunnat föra ut informationen till handläggare, fack 
och chefer. Detta har skett på en arbetsmiljöutbildning för chefer, fack och skyddsombud, en 
informationsdag för handläggarna i det södra länet och vid ett ledningsgruppsmöte.  

En handlingsplan har utformats. Den innebär framförallt att temadagar ska genomföras 
regelbundet i datasystemet. Temat avgör vilka personer som ska kallas, men det är 
nödvändigt att chefer med beslutsrätt medverkar för att kunna ta beslut om viktiga och 
nödvändiga förändringar direkt. Innan införandet av temadagarna ska chefer och 
stödpersoner utbildas. Det är tydligt att det finns ett behov av utbyte av information både 
mellan områden samt mellan handläggare och chefer. De första frågorna att diskutera bör 
vara hur rutinerna fungerar idag samt om de behöver kompletteras eller förändras på något 
sätt.  

Studien har också gjort att de närmsta cheferna ska utbildas i datasystemet, för att kunna ge 
stöd till handläggarna. Behovet av chefer som finns nära handläggarna samt har kunskap i 
systemet är tydligt i hela verksamheten.  

Försäkringskassan i det södra länet har genom studien sett behovet av en tydlig struktur 
kring den länsgemensamma organisationen kring datasystemet. Vi ser idag att användningen 
av nya metoder inte följs upp. Det finns en brist på coacher i organisationen och en ovisshet 
kring vem som driver de framtida frågorna om interaktionen. På länsnivå pågår en 
omorganisering av lednings, försäkrings och administrativa staben. Det är beslutat att man 
ska tillsätta en samordnare för datasystemet i länet, vilken kommer att arbeta med det 
fortsatta omställningsarbetet samt se över dagens metoder och arbetssätt. Samordnaren 
kommer också att företräda frågor om interaktionen inför ledningsstaben samt utgöra stöd till 
cheferna på områdeskontoren i denna fråga. Hur stöttningen ska ske kommer att behandlas i 
ledningsgruppen. Den nya versionen av datasystemet kommer enligt Gertrud Christiansson 
(RFV) att kräva en lika strukturerad införandeprocess som den första versionen.  

Intresset att få ny kunskap ska vägas mot kravet på skydd av individerna som deltagit i 
studien. En rimlig avvägning är ett tecken på god kvalitet. Howe och Eisenhart (1994) menar 
att ett högt etiskt värde ofta reducerar andra kvaliteter i en studie. Vi måste avstå från de 
bästa uppläggningarna och kan inte belägga slutsatserna med full tydlighet. Därmed uppstår 
en konflikt mellan validitet och etik. Man bör vara medveten om i vilken utsträckning man 
dra slutsatser av en studie. Resultaten bör ha en så enkel och klar struktur som möjligt. 
Strukturen söker man i rådata men resultaten ska framhäva och tydliggöra strukturen. 
Kvaliteten handlar om hur väl man kunnat relatera sig till tidigare teori och huruvida 
resultaten kan förändra teorin (Larsson, 1994).  
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3. UPPSATSENS TEORI 
För att på ett bra sätt kunna skapa en förståelse för hur länen kunde få så olika utfall efter 

införandet av datasystemet, har jag valt att ta upp förändring ur tre olika aspekter; förändring 
ur ett övergripande perspektiv, förändring på arbetet och förändring från manuellt till 
datoriserat arbete.  

I avsnittet förändring ur ett övergripande perspektiv för jag en diskussion kring kön och 
åldersperspektiv, socialisation och motivation. Genom att föra en diskussion kring dessa 
begrepp närmar sig läsaren ämnet förändring på ett överblickbart och övergripande sätt. 
Anledningen till att jag valt dessa tre är att de, enligt Wolvén (2000), Johansson (1999) och 
Angelöw (2002) är centrala för vilka utgångspunkter olika människor har, samt hur de 
reagerar och anpassar sig till förändringar. I avsnittet förändring på arbetet för jag en 
diskussion kring faserna i ett förändringsarbete, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet 
och tilltro till ledningen. Dessa områden är avhängiga för vilka förutsättningarna är för 
förändringen, hur förändringen sker och hur den upplevs av personalen, enligt Allwood 
(1998), Kindenberg (2000), Rexed (2003), Jeding & Theorell (1999) mfl. Därefter leder jag 
läsaren vidare på det specifika området, förändring från manuellt till datoriserat arbete. 
Här är begreppen datorinteraktion, datorstöd och acceptans för datasystemet centrala. Med 
rätt sorts datorstöd har personalen lättare för att interagera med systemet och även 
acceptansen för systemet påverkas enligt Westerholm/Åström (2002) och Allwood (1998). 
Det är utifrån dessa begrepp jag sedan kommer att formulera uppsatsens teoretiska 
sammanhang.  
Syftet är, som jag tidigare nämnt att undersöka hur förändringsprocessen från manuellt till 

ett i huvudsak datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt undersöka hur personalen 
upplevt processen. Enligt tidigare studier påverkas upplevelsen av faktorer såsom ålder och 
kön, motivation, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet, förändringens faser, tilltro till 
ledningen, datorinteraktionen, datorstöd och acceptans för datasystemet.  
Min tanke med det teoretiska avsnittet är att klargöra hur en förändring bör gå till för att 

lägga en god grund för det datorstyrda arbetet, samt identifiera riskerna med systemets 
negativa konsekvenser.  
Min förförståelse är att en väl genomförd förändring, med beaktande av delaktighet och 

egenkontroll, ger ett gott resultat hos personalen, i detta fall i form av en positiv upplevelse 
av systemet och förhållandena kring införandet, tilltro till ledningen, acceptans för systemet 
och datorstöd.  

3.1 Förändring ur ett övergripande perspektiv 
Förändring är något som ständigt återkommer. Ändå kan det vara svårt för oss att hantera 

när väl förändringen är ett faktum. Otaliga författare, till exempel O Granberg och L-E 
Wolvén, har skrivit om förändring, det kan nästintill kännas uttjatat, ändå är det ett ständigt 
debatterat ämne. Trots alla studier verkar vi fortfarande ha mycket att lära om hur vi, på ett 
bättre sätt, kan genomföra och hantera förändringar. Människor reagerar olika på 
förändringar, en del tar dem som en utmaning och skulle bli uttråkade om ingen förändring 
skedde, medan andra förefaller rädda för förändringar. De tidigare erfarenheter personer har 
av förändringar och deras stresskänslighet styr till viss del om de ser förändringar som 
utmaningar eller hot (Angelöw, 1991).  
Jag anser att förändring är intressant ur ett socialpsykologiskt perspektiv och jag har även 

funnit stöd i litteraturen för det. Johansson (1999) menar att Garfinkels entometodologiska 
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experiment visar att samtidigt som den sociala verkligheten är bräcklig och föränderlig finns 
det ett mycket starkt motstånd mot förändring bland oss människor. Det är mellan det stabila 
och det föränderliga som den socialpsykologiska förståelsen verkar.  

3.1.1 Ålders- och könsperspektiv 
Innan jag går in på de socialpsykologiska begreppen jag valt ut, skall jag kort kommentera 

några för studien relevanta aspekter. Det handlar för det första om frågan om könsfördelning 
i den studerade organisationen och för det andra om ålderssammansättningen.  
Om man ser på förändring utifrån ett könsperspektiv uppger kvinnor en högre grad av oro 

och stress vid påfrestande förändringar. En förklaring kan vara att kvinnor ofta har lägre 
befattningar än män. Gonäs (1991) menar att kvinnor har mindre handlingsutrymme på 
arbetsmarknaden jämfört med män. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden är enligt honom 
alltid svagare och mer sårbar än mannens. Män kanske också talar mindre om upplevelser av 
ohälsa, menar han. Angelöw (1991) menar att äldre personer är mer utsatta än de yngre i 
samband med påfrestande förändringsarbete. 50-60 åringar uppvisar hög stress vid 
påfrestande förändringar. Forskning visar att de till och med mår bättre av att inte arbeta än 
att vara föremål för påfrestande förändringar. Han menar vidare att en låg utbildningsnivå, i 
form av enbart grundskola, tillsammans med en snäv yrkeskompetens är ett gemensamt 
kännetecken för människor som har svårt för förändringar. 
På Försäkringskassan i länen är 77-80 % är kvinnor, den genomsnittliga anställningstiden 

20-24 år, 50-60 % av den anställda har enbart gymnasiekompetens, endast 11-18 % har 
akademisk utbildning och medelåldern är 47-49 år. Med hänsyn till personalstrukturen 
lämpar sig arbetsplatserna väl för en studie om förändring.5 Den torde även visa på tydliga 
reaktioner efter förändringen.   

3.1.2 Socialisation 
Johansson (1999) menar att yrkessocialisation dels handlar om att införliva formella och 

manifesta kunskaper och dels om att tillägna sig informella (öppna) och latenta (dolda) 
kunskaper. Symboliska interaktionister, till exempel H Blumer, undersökte på 1950-talet vad 
som händer när man socialiseras in i en yrkesroll. De byggde sin studie på läkarstudenter 
men jag anser att principerna för yrkessocialisation är desamma för personerna i min studie. 
De kom fram till att studenterna började utbildningen med avsikten att hjälpa människor och 
att ta till sig allt som utbildningen förmedlade. Då de upptäckte att det, trots stora 
ansträngningar, var omöjligt att ta till sig allt började de att välja vilka kunskaper de skulle 
satsa på inför en tenta, för att sedan intensivt läsa in ett annat område till nästa tenta. 
Innebörden blev därmed att studenterna hade mer begränsade kunskaper än de tidigare avsett 
(Angelöw, Jonsson, 1991).  
Wolvén (2000) skriver om hur olika människotyper anpassar sig till/socialiseras in i 

organisationer. Han menar att en byråkrati kännetecknas av tydlig hierarki, utveckling av 
expertvälde, formella regler där lydandet av reglerna är centralt, kommunikation enligt 
tjänstevägens princip det vill säga utifrån den formella hierarkin, samt ett förutsägbart 
belöningssystem. Han menar vidare att det är rimligt att anta att de ”människotyper” som 
söker sig till byråkratiska organisationer har starkt behov av säkerhet, trygghet, stabilitet, 
förutsägbarhet och rättvisa. De har också behov av klart avgränsade arbetsuppgifter, är 
noggranna och tålmodiga. De föredrar struktur och ordning samt har lätt att underordna sig. 
Han menar vidare att den byråkratiska organisationen mindre väl passar de ”typer” som vill 
förstå och arbeta med helheter, har stark empati, är kreativa och förändringsbenägna samt 
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söker nya utmaningar. Riskerna med regler, kontroll och skarpa gränser inom byråkratiska 
organisationer har länge debatterats. Arbetet i en sådan här organisation kan upplevas som 
rutinmässigt och långtråkigt samt leda till brist på stimulans i arbetet, vilket kan göra att 
personalen presterar minimalt istället för att göra sitt bästa. Det medför givetvis också att 
motivationen sjunker liksom att kreativiteten hämmas. Å andra sidan förväntas inte 
byråkratiska organisationer ha uppgiften att ”lyfta och utveckla människor” (Morgan, 1986). 
Wolvén (2000) menar att en byråkratisk organisation som ställs inför förändringar istället 
borde formulera frågan ”Hur uppnås stabilitet, trygghet, rättvisa, förutsägbarhet och 
effektivitet i organisationen”? 
I den här studien gör jag antagandet att socialisationen sker på samma sätt på 

Försäkringskassan, det vill säga då man som nyanställd börjar arbeta och vidare en ständig 
socialisation även i den förändringsprocess som studien beskriver. Då det nya datasystemet 
implementerades förändrades arbetets innehåll, yrkesrollen och arbetsuppgifterna. Arbetet 
innebär dagliga möten med människor som hamnat i svåra situationer och livskriser. Risken 
kan då bli att de personer som började arbeta på Försäkringskassan för att kunna hjälpa andra 
har socialiserats in i en roll där de måste värna mer om regler, rutiner och struktur än om de 
människor de möter. Det medför också en rädsla för förändringar. 
Wolvéns syn på byråkratin, såsom jag tolkat den, förefaller i denna studie något förenklad. 

Komplexiteten för handläggarna i min studie är att arbetet å ena sidan präglas av regler och 
lagar och å andra sidan att de dagligen möter människor av vilka många befinner sig i 
livskris där andra egenskaper krävs i bemötandet. Därmed finns en paradox som innebär att 
båda Wolvéns ”typer” av människor torde lockas av arbetet. Kanske är det i fallet för denna 
uppsats istället så att beroende på vilken av dessa typer man är, så anpassar man sig till 
organisationen på olika sätt?  

3.1.3 Motivation  
Det sätt på vilket organisationerna har arbetat för att motivera personalen inför 

förändringen kan ha stor påverkan på upplevelsen av införandeprocessen. När man kommer 
in på motivationsdiskursen är det oundvikligt att inte nämna Abraham Maslow (1954) och 
dennes tankar kring motivation. Hans teori beskriver individens behov på ett enkelt och 
överskådligt sätt. Enligt Maslow kan individens behov beskrivas och ordnas utifrån fem 
olika behovsnivåer, från ”lägre” till ”högre” behov. Ju högre behovet är, desto senare visar 
det sig i utvecklingen, desto lättare slås det också ut eller undertrycks. Först då man 
tillfredsställt ett ”lägre” behov känner man de ”högre behoven”. De fem nivåerna är följande; 

1. Fysiologiska behov; sömn, mat, värme och vätska.  
2. Trygghetsbehov; säkerhet, stabilitet, trygghet, struktur och skydd från rädsla och 

oro.  
3. Sociala behov; kärlek, nära relationer med partner, barn och vänner. 
4. Behov av uppskattning; självkänsla, prestation, tillit, respekt, status.  
5. Behov av självförverkligande; kontinuerlig utveckling av de egna förmågorna.  

En annan forskare som också fokuserat på motivationsfrågan är Mc Gregor (1967). Främst 
har han blivit känd för sin teori om människosyn utifrån ”teori X” och ”teori Y”. I den menar 
han att ”X teorin” står för den negativa människosynen, att människan är lat, passiv, 
oförmögen att ta ansvar och behöver kontrolleras och styras. I ”teori Y” är människosynen 
den motsatta. Människan anses vara ansvarsvillig, initiativrik och aktiv. Hon anses också 
vara angelägen om att arbeta om arbetet ger stimulans. En byråkrati, som i min studie 
Försäkringskassan, är präglad av formella regler, stark specialisering och ansvarsfördelning, 
kontroll och disciplin samt ekonomiska belöningar. Den förefaller därför ha sin 
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utgångspunkt i den mer negativa människosynen ”teori X”. Dessa människotyper liknar i 
stort de jag tog upp under rubriken ”3.1.2 Socialisation” eftersom de mestadels behandlar 
hur människotyperna anpassar sig till/socialiseras in i olika organisationer. Jag har dock valt 
att ta upp Mc Gregors människotyper under rubriken ”3.1.3 Motivation” eftersom 
betoningen är hur dessa människotyper styrs och motiveras i arbetet.  
Ytterligare en infallsvinkel på motivation jag önskar framhålla är den syn som Wolvén 

(2000) har på motivationens relation till organisationer. Han menar att en organisation måste 
använda sig av olika faktorer för att motivera olika individer, eftersom de ofta befinner sig 
på olika nivåer i behovshierarkin. Han menar vidare att empiriska studier visar att chefer på 
högre nivåer värdesätter behovet av självförverkligande mer än de på lägre nivåer. 
Rutinjobben blir därmed också svårare att tillfredsställa utvecklingsmässigt.  
En annan infallsvinkel på relationen mellan motivation och organisation ges av Pousette 

(2002) Pousette har gjort jämförelser mellan organisationer såsom försäkringskassa, 
kommunal omsorg, psykiatri och industriarbete. Studien visar att personal i sociala yrken får 
lite feedback från sina chefer. Detta har en indirekt betydelse för arbetstillfredsställelsen. För 
arbetstillfredsställelsen är det viktigt att ha ett stödjande och uppmuntrande ledarskap som 
innebär tillfälle till samtal om svårigheter i arbetet, uppskattning, fyllig information om mål 
och utvecklingsbehov samt tydlig feedback på hur man utför arbetet och hur man kommer 
vidare i sin kompetensutveckling.  
Allwood (1998) menar att olika individer har också olika motivation för att interagera med 

datorn. Såväl för låg som för hög motivation inverkar negativt på individens prestation. En 
individ kan få motivation genom att belönas för att utföra aktiviteten. Likaså kan en individ 
få motivation genom att aktiviteten i sig känns belönande att utföra. Det senare ger mer 
långtgående effekt och resultat då individen själv känner att aktiviteten känns belönande. Ett 
sätt att få personer att uppleva aktiviteten belönande kan vara att öka individens förståelse 
för innehållet i aktiviteten.  
När det gäller utbildning av datasystem finns det fyra viktiga komponenter; användarna, 

dataprogrammet de ska utbildas i, informationstexter i utbildningen samt det sätt på vilket 
utbildningen bedrivs. Likaså är det viktigt att informera sig om hur stora skillnaderna är 
mellan användarna i gruppen. Motivationen antas påverka användarens villighet till att 
anstränga sig i utbildningssituationen. Allwood (1998) menar att användare som är mer 
positiva löser uppgifter snabbare än de som har en negativ inställning. De gör även färre fel. 
En låg motivation kan bero på att användaren känner sig hotad av datoriseringen, till 
exempel att han/hon befarar att anställningen kan upphöra då datoriseringen blir mer 
utbredd. Det finns också personer som känner en ängslan för att arbeta med datorer.  

Wolvén (2000) menar att utifrån ett human-relation perspektiv, anses motivationen även 
komma av den sociala gemenskapen. Jag skriver mer om social gemenskap längre fram.  

3.2 Förändring på arbetet 
3.2.1 Faserna i ett förändringsarbete 

Angelöw (1991) menar att det är viktigt att de som är föremål för förändringen inte är 
passiva mottagare utan spelar en aktiv roll. Genom socialiseringen införlivas de nya 
normerna och värderingarna. Innebörden av förändringen avgör hur stor del av de tidigare 
normerna och värderingarna som kommer att bestå och hur stor del som utvecklas eller 
tappar sin tyngd. Förändringsarbetet är ständigt ett dynamiskt förlopp. Under hela processen 
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är det viktigt att ställa sig frågor om hur förändringsarbetet kan bedrivas så genomtänkt som 
möjligt. Angelöw talar om fyra faser i ett förändringsarbete.6 

1. Initieringsfasen; introduktion, information, förankring hos personalen 
2. Förberedelsefasen; utbildningsinsatser 
3. Genomförandefasen; införande, stödfunktion för personalen 
4. Stabiliseringsfasen; uppföljning 

En toppstyrd förändringsstrategi möter motstånd. Personalen upplever då att de inte bemöts 
med respekt. Missnöjet kvarstår och anpassningen bli endast ytlig. För att förankra 
förändringen hos personalen krävs en samsyn om behovet och nödvändigheten av 
förändringen mellan ledning och medarbetare. En förutsättning för att gå vidare är 
motivation och öppenhet till nya förändringsmetoder. Det är ett stort arbete påverka och 
förändra etablerade attityder, normer och föreställningar om hur förändringen ska 
genomföras. Struktur i förändringen är viktig, mötesplatser för diskussion, stöd, tid, 
legitimitet och förankring är viktiga delar. Det goda förändringsarbetet bygger på att 
förändringen initieras, planeras, genomförs och följs upp.  

”Den stora utmaningen ligger i att konkretisera och praktisera det goda förändrings-
arbetet i verkligheten.”  
(Angelöw, 1991) 

Allwood, 1998 menar att ett annat vanligt problem är att man underskattar den tid det tar att 
förankra en kraftigt utökad datorisering hos personalen. De som utvecklar systemet har inte 
anknytning till de personer som ska arbeta i systemet till vardags. De användare som inte 
känner att de är engagerade i något utvecklingsarbete känner att de saknar inflytande över 
processen. Tyvärr görs det sällan systematiska utvärderingar av effektiviteten i använd-
ningen och hur stor del av systemets funktioner som utnyttjas.  
Utbildningen av systemet kan ske på olika sätt. Det kan ske genom att användaren får 

instruktioner av läraren och att användaren sedan får utföra specificerade övningar på datorn. 
På det sättet tränas kopplingen mellan programfunktioner och speciella knapptryckningar. 
Lite senare i utbildningsfasen sitter användaren på sin arbetsplats och ska utföra delar av sina 
arbetsuppgifter med hjälp av datorn. Här måste användaren lära sig vilka arbetsuppgifter 
systemet passar för och vilka det inte passar för. Han/hon måste också veta vilka 
systemfunktioner som är relevanta för den aktuella uppgiften och i vilken ordning 
systemfunktionerna ska användas. Dessutom måste användaren påminna sig om vilka 
knapptryckningar som åstadkommer en viss systemfunktion. Allteftersom fulländas 
användarens effektivitet i systemanvändningen. Det sker genom att användaren dels blir 
snabbare i att planera och utföra kommandon. Användaren blir också bättre på att utnyttja 
systemets möjligheter i sina arbetsuppgifter. På detta sätt kommer användare att utnyttja 
alltfler av systemets olika funktioner (Westerholm, Åström, 2002). Allwood, 1998 menar att 
intensivutbildning inte är den som är mest effektiv. Den inlärning som sprids över olika 
tillfällen ger bättre resultat än den som sker vid ett tillfälle, trots att den tar samma totala tid.  
Användarnas självförtroende påverkar också sannolikt utbildningens effektivitet. En positiv 

självvärdering verkar hänga ihop med goda prestationer. Likaså gör en låg självvärdering att 
användaren ger upp fort ”Jag visste ju att jag inte kunde”. För att undvika effekterna av lågt 
självförtroende är det viktigt att alla redan från början känner att de har förutsättningar att 
klara utbildningen. Äldre personer och personer med en lägre utbildningsnivå kan vara mer 
betjänta av en mer strukturerad undervisning jämfört med yngre personer och personer med 
en längre utbildning. Det är viktigt att läraren följer upp och stöttar de personer som har 
svårigheter med inlärningen av systemet (Westerholm, Åström, 2002).  

                                                 
6 Personlig kommunikation B Angelöw 040303 
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När det gäller datorstöd är det viktigt att användarna från början tränas i att använda olika 
hjälpresurser när de löser uppgifter med datorns hjälp. Det kan handla om att hitta 
information i manualer och programmets hjälpfunktion. Likaså att de får information om 
möjligheterna till hjälp av kollegor och rådgivningscentraler. Inlärningen i yrkessituationen 
kräver att användaren har tillgång till användbar dokumentation eller till någon person att 
fråga. Allwood (1998) menar också att nybörjare inte gärna läser manualer, de har svårt att 
hitta den önskade informationen. Ett sätt att möta detta problem kan vara att utse särskilda 
handledare som kan hjälpa till vid frågor. Handledarna kan också själva ta kontakt med 
användaren och förhöra sig om eventuella svårigheter. Efter en tid avstannar användarnas 
läroprocess. Det är vanligt att de inte lär sig utnyttja systemets fulla repertoar av 
kommandon.  
Han påtalar även vikten av en anpassning till den nya organisationen då ett datasystem 

införs i en organisation. Det finns en risk att den tid och de resurser som krävs för en sådan 
anpassning underskattas. Det är viktigt att beakta att alla inblandade parter i en organisation 
har många olika intressen att bevaka. Ofta byggs nya system på strukturen av gamla 
datasystem. Vid utvecklandet av dataprogram bör man tänka på den komplexitet användarna 
möter i verkligheten. Därför går det inte att utveckla användbara system genom att enbart 
sitta vid sitt skrivbord och fundera ut vilka systemegenskaper som blir de bästa. Uppföljning 
och vidareutbildning kan ge användarna en ökad möjlighet till att bättre kunna utnyttja 
systemets möjligheter. Det kan dock vara svårt att motivera användarna till vidareutbildning. 
Ofta beror detta på tidsbrist och kan avhjälpas med att de blir erbjudna en vikarie för att 
sköta det ordinarie arbetet.  

3.2.2 Social gemenskap 
Ser vi till studier som fokuserar på arbetsplatser med positivt arbetsklimat (t ex Kaufmann 

1998) betonas vikten av arbetsglädjens betydelse. Samarbetet underlättas liksom det sociala 
samspelet. En arbetsplats med ett positivt arbetsklimat är en grundläggande förutsättning för 
en hälsosam arbetsplats. Med arbetsklimat åsyftas arbetsglädje och ett väl fungerande 
samarbete. Om arbetsmiljön påverkas märks det också i det sociala samspelet. Som 
medarbetare märker man dessa skillnader i organisationens ”inre liv”. Konkret sker det i 
atmosfären på raster och möten.  
Tid för reflektion och tankeutbyte är viktigt även under arbetstid. Ett enkelt sätt att hitta 

forum för det är genom kafferaster och pauser. Det måste finnas tid att prata ”strunt”, skratta 
och skvallra på arbetet. Därför är gemensamt kaffedrickande både avkopplande och nyttigt 
för arbetsklimat och kreativitet. Lennart Levi som är stressforskare, menar att personalen 
måste hinna småprata med sina arbetskamrater även om det tar några minuter av arbetstiden. 
Tar man bort dessa stunder mår folk sämre och arbetar sämre. Dessa pauser är givetvis inte 
tillräckliga för att skapa tid för reflektion (Kindenberg, 2000).  

Ett högt arbetstempo ger svårigheter att ta kontakt eftersom personalen inte hinner tala med 
varandra. Detta har en direkt inverkan på såväl vårt välbefinnande som vår prestations-
förmåga (Dahlgren, 1990).  
Baudrillard (1999) menar att infrastrukturen och media i samhället/arbetet bidrar till en 

simulerad fantasimiljö. Enligt honom har det sociala livet i form av det direkta mötet mellan 
människor minskat i och med datoriseringen. Vardagslivet genomsyras istället av 
mediebilder och människans relationer präglas av mer och mer distans och anonymitet. 
Genom att växla mellan olika medier och göra ett successivt urval av program och aktiviteter 
är det möjligt att leva i en medievärld utan kontakt med den sociala verkligheten. Det vi 
kallar information i det samanhanget leder därmed inte automatiskt till mänsklig utveckling 
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och bättre levnadsomständigheter. För att informationen ska ha någon reell betydelse måste 
den omvandlas till sociala resurser.  
Man bör vara med medveten om att även systemutveckling som i detta fall ärende-

hanteringssystemet påverkar människors sociala relationer. Påverkan kan innebära 
förändrade kontaktytor mellan individer och grupper. Den kan också innebära förändrad 
status och maktbalans. Det är också viktigt att se till att systemutvecklingen inte konserverar 
gamla konflikter i en organisation eller bidrar till att skapa nya (Allwood, 1998).  

3.2.3 Egenkontroll 
Jeding och Theorell (1999) har sammanställt forskningsrapporter som visar att egenkontroll 

i arbetet, alltså kontroll av när och hur man utför arbetet, har samband med en ökad 
motivation, psykiskt välmående, trivsel på arbetet, engagemang och förhöjd arbetsprestation. 
Möjligheten till egenkontroll ger också färre fysiska ohälsosymtom, lägre sjukfrånvaro, lägre 
avsikt att sluta arbetet och färre uppsägningar.  
Angelöw (2002) hänvisar till en studie av TCO medlemmar. Studien visar att tjänstemän 

som befann sig i arbeten som förändrats till att innebära mindre kontroll över 
arbetsuppgifterna, var mer frånvarande och åt mer mediciner. De hade även fler fysiska 
sjukdomssymtom såsom värk, yrsel, huvudvärk, mag och andnings besvär, samt tidiga 
tecken på hjärt-kärl sjukdomar. De tjänstemän vars arbete förändrats till att innebära mer 
kontroll över arbetsuppgifterna, uppvisade ett motsatt mönster och förbättrade sin hälsa. 
Sänkt inflytande på arbetet leder alltså till försämrad hälsa på samma sätt som höjt inflytande 
leder till en förbättrad hälsa. Människor som har låg kontroll över sitt arbete tycks förlora 
förmågan att ta personliga initiativ. Likaså stärks initiativförmågan hos personer som får 
ökad kontroll. Detta kan alltså innebära att de anställda inte är intresserade då en 
arbetsgivare föreslår förändringar som innebär ökad kontroll. De har blivit passiviserade och 
vill inte ta eget ansvar eller egna initiativ. Tidigare studier visar dock att människor växer 
med sin uppgift så att de kan återfå sin tidigare förmåga till initiativ.  
Studier av Dahlgren (1990) visar att psykosociala faktorer som höga krav, låg kontroll över 

arbetet, dålig arbetstillfredsställelse, dåliga relationer, statiskt arbete samt torftigt arbets-
innehåll visar samband med ökad risk för nack och skulder värk. Detta samband är starkare 
för kvinnor än för män.  

När det gäller egenkontroll i ett datasystem menar Allwood (1998) att systemet enbart är en 
del av användarens arbetssituation. Det är nödvändigt att de som arbetar med utvecklingen 
av systemet har överblick över och planerar för användarnas totala arbetssituation. En 
önskvärd egenskap är att användaren och inte datorn kontrollerar flödet i arbetsuppgiften till 
exempel avseende i vilken hastighet arbetsuppgiften ska utföras. Många korta upprepade 
moment bör undvikas och användaren måste få veta resultatet av sitt arbete. Användaren bör 
i så hög grad som möjligt välja den ordning i vilken arbetsuppgifterna ska utföras och ha 
möjlighet att använda sina olika kompetenser. Då användarna arbetat en tid med systemet 
kan man utföra en mätning på hur systemet upplevs. På så sätt får man en fingervisning om 
användbarheten.  

3.2.4 Delaktighet 
Ansvaret för en god arbetsplats ligger inte enbart på ledningen. Medarbetarna har också ett 

stort ansvar för trivseln. Johnsson, Lugn, och Rexed (2003) menar att medarbetarna bör vara 
aktiva i sina medarbetarsamtal och underhålla sin kompetens så att de inte blir ”inlåsta” på 
sitt arbete.  
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Även när det gäller delaktigheten har arbetsgivaren ett ansvar och arbetstagaren ett annat. 
Arbetsgivaren kan och bör skapa forum för delaktighet medan arbetstagaren har en 
skyldighet att vara aktiv och säga sin mening i dessa forum. Många personer som arbetar i en 
organisation där det finns en allmän mening att arbetsgivaren inte tar sitt ansvar och där man 
är skeptisk till ledningen, inte säger sin mening när möjligheten finns. Det är som att de 
upplever att ”det inte är någon mening” och redan har gett upp. Om de istället kunde komma 
med konstruktiva förslag på specifika situationer och problem, kanske förslagen skulle 
hörsammas och åtgärdas.  

I AFS 2001:1 regleras kraven på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utföras. Det 
betonas också att lagen är en medbestämmandelag (MBL). Det betyder att arbetsgivare och 
arbetstagare ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö. Åtgärderna i arbetsmiljöarbetet 
ska syfta till att bli en integrerad del av den dagliga verksamheten. Det kan vara utbildning i 
arbetsmiljökunskap, dialog och en aktiv medverkan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
omfatta de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbets-
miljön. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka arbetssituationen för 
den anställda. Exempel på faktorer är arbetsbelastning, arbetstider, ledarskap, sociala 
kontakter, variation och möjlighet till återhämtning. Arbetsgivaren ska vara uppmärksam på 
varningssignaler och riskfaktorer i arbetet. Exempel på varningssignaler är; en hög korttids-
frånvaro, vantrivsel, relationsproblem, ett högt övertidsuttag och hög arbetsbelastning.  

3.2.5 Tilltro till ledningen 
Bucholz och Roth (2002) har tittat på vad som kännetecknar högpresterande team. 

Kännetecknen för teamen är en tydlig gemensam målbild, ett gemensamt ansvarstagande, ett 
stödjande ledarskap, en intensiv kommunikation, framtidsinriktning, förändringsvilja, 
uppgiftsfokus och goda individuella prestationer. Då detta fungerar ger det arbetsglädje och 
positiva effekter för individens hälsa och välbefinnande.  

Perski (2002) redovisar studier över människor som klarar en hårt pressad och föränderlig 
arbetssituation på ett bra sätt. Det har visat sig att de har varit organiserade så att arbetslaget 
har kunnat dela på arbetsuppgifter och stötta varandra. Deras chefer har också varit ett stöd 
som haft möjlighet att ge uppskattning och belöning. Personerna hade även ett rikt socialt liv 
på det privata planet, med familj och vänner. 
I studien ”Villkor i arbete med människor” genomfördes en enkätundersökning av 

personalen på Försäkringskassan i Skåne. Studien visade att ledarna bör utvecklas så att de 
kan stödja, motivera och skapa ett förtroendefullt förhållande till handläggarna. Det är 
nödvändigt för att personalen ska klara av den höga arbetsbelastningen. De kom även fram 
till att det på många håll inte råder en tillräckligt innovativ miljö för medarbetarna. De menar 
att ledarskapet indirekt påverkar kreativiteten genom det organisationsklimat som råder 
(Carlsson, Gullsten, Lindahl, 2003). 
Vikten av en chef som vet vilka medarbetarna är och som medarbetarna kan gå till för att 

prata kan inte nog betonas. Det är såväl en arbetsmiljö som en effektivitetsfråga. Den 
forskning som Härenstam (2000) genomfört visar att en stödjande chef som också har stöd 
uppåt i organisationen, direkt visar sig i att de anställda har färre stresshormoner och är 
mindre sjukskrivna än de arbetsplatser som inte uppfyller dessa villkor.  
Bongers (1993) menar att socialt stöd är en mycket viktig variabel för hälsa och trivsel. 

Stöd från överordnade spelar dock en större roll för arbetsrelaterad trivsel och ohälsosymtom 
än stödet från arbetskamraterna. 
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3.3 Förändring från manuellt till datoriserat arbete 
Medier av olika slag till exempel användandet av datorer, spelar en relativt stor roll på de 

flesta arbetsplatser. På den arbetsplats jag studerat spelar den en avgörande roll, i synnerhet 
efter organisationsförändringen. Det förändringsarbete som jag studerat skulle man kunna 
kalla ett paradigmskifte när det gäller arbetsmetod och innehåll. Från att ha arbetat med 
pappersdokument till att hantera alla uppgifter via datorn, anser jag att det är nödvändigt att 
beröra hur människan interagerar med datorn.  

3.3.1 Datorinteraktion 
Syftet med att använda datorn är att det skall bli lättare att utföra den uppgift vi förutsatt oss 

att utföra. Vi kan koncentrera oss på problemen som har med uppgiften att göra och behöver 
inte använda tid på problem som gäller datorn eller programmet. Förutom att lösa uppgiften 
är syftet ofta även att höja kvalitén på resultatet. Därmed höjer datorn vår produktivitet. I 
traditionen betonas att kunskaper och färdigheter utvecklas som en effekt av individens 
aktivitet i ett socialt sammanhang. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan individens 
aktivitet och det samhälle och den kultur individen lever i. Därför finns det också betydelse 
av att datorns egenskaper stämmer med det sociala sammanhang där användare och datorer 
finns (Allwood, 1998).  
Westerholm/Åström (2002) menar att det tekniska systemets prestanda har ansetts vara 

alltmer beroende av interaktionen mellan människan och systemet. Människan har inte 
samma formbarhet som maskiner och tekniska system. Det anses nu berättigat att betrakta 
människan som en komponent vars egenskaper evalueras på samma sätt som de tekniska 
komponenterna i ett system. Inom denna forskning pågår arbete med att praktiskt applicera 
och implementera teorier kring mänskliga kompetenser, såsom psykiska och fysiska 
förutsättningar och begränsningar vid konstruktionen av tekniska system. För att kunna få 
människa-maskin interaktionen att fungera på ett tillfredsställande sätt utifrån människans 
synvinkel krävs därmed utvidgade kunskaper om människan som en fysisk, evolutionär, 
kognitiv och sociokulturell varelse.   
Ett problem inom kognitionen är att förklara hur vårt tänkande kopplas till vår omvärld, det 

vill säga hur tänkandet bestäms och styrs av informationsbruset i omvärlden. Miller (1956) 
menade att mänsklig kognition har tydliga begränsningar eftersom vi enbart kan hantera sju 
enheter av information. En enhet är till exempel en bokstav eller siffra. Då vi känner igen 
något innefattas en process av anpassning mellan stimuli och en form av intern representation. 
Att känna igen är enklare än att komma ihåg. Att plocka fram information ur minnet kräver en 
större mental belastning. Människans datoranvändning är helt beroende av egenskaper hos 
människans minnessystem. Westerholm/Åström (2002) berör de ständigt pågående 
processerna i vårt minne. Föreställningar, uppfattningar och förhållningssätt till verkligheten 
aktiveras, förs ihop, förändras och lagras. Tänkandet är alltså mer eller mindre medvetna och 
planerade processer i minnet. När sinnesorganen uppfattar omvärlden innebär det även en stor 
aktivitet i minnet.  
Johansson (1999) skriver om den kritiske forskaren Herbert Marcuse (Frankfurterskolan). 

Marcuse menade att den tekniska utvecklingen leder till att arbetet och fritiden kunde 
utformas på ett mer lustfyllt sätt. Kanske skulle det kunna vara så i vissa fall. Jag ser dock 
också en risk i att tekniken tar över mer av handläggarens arbetsuppgift och beslutsutrymme. 
Jag drar paralleller till en parodi i ”Little Britain” (2005). En banktjänsteman sitter framför sin 
dator när kunderna kommer in. Han ställer frågor till dem om vilka tjänster de är intresserade 
av och berättar alla fördelar med de olika tjänsterna. Till slut sätter han sig och knappar in 
uppgifterna på datorn, vänder sig till kunden och säger ”The computer says no”. Kunden 
frågar något igen men får samma svar och får slutligen gå därifrån, nekad till alla bankens 
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tjänster. Detta är visserligen en skruvad parodi, men säger något om varför vi ser det som 
humor. Människor kan känna igen sig i detta som en byråkratisk tjänsteman (eller kvinna) 
med möjlighet och befogenhet att fatta beslut men som inte klarar det utan enbart förlitar sig 
på det system hon arbetar i.  
Det finns stora skillnader mellan hur olika sociala grupper och individer väljer att påverkas 

av medieanvändningen. Det sätt på vilket man väljer att låta medierna strukturera vardagen 
har avgörande betydelse för hur man positionerar sig i det sociala maktfältet. Detta är till stor 
del för strukturerat utifrån klass, status, ålder och etnicitet. Konsekvenserna av media-
liseringen är inte entydiga. De är avhängiga den kamp som förs om vilka som definierar den 
sociala verkligheten och hur vi ska förstå vår egen position i den (Johansson, 1999).  

Westerholm/Åström (2002) menar vidare att skapandet av ny teknik ofta har inneburit ett 
politiskt ställningstagande. I den västerländska världen har kapitalismen ofta låtit eko-
nomiska avväganden gå före användbarhet vid skapandet av produkter. Systemen har i första 
hand skapats för att estetiskt tilltala användarna och användbarheten har ofta försummats. 
Denna utveckling har dock börjat slå tillbaka på dem som konstruerar tekniska system och 
produkter. Ett stort antal konsumenter har problem med att hantera den nya tekniken. Många 
gånger lägger konsumenterna skulden på sig själva då de inte förstår, när det i själva verket 
är konstruktörerna som har misslyckats med att formge en användbar produkt. Detta leder till 
att fler och fler inte använder den nya tekniken eftersom den verkar alltför avancerad, 
svårgripbar och skrämmande. De återgår istället till äldre beprövad teknik. En god 
produktutformning där användaren får den hjälp hon behöver med hänsyn till sina fysiska 
och kognitiva förutsättningar ger en god användbarhet. Systemen måste även innefatta 
begränsningar för användarens möjlighet att handla felaktigt, men även ge vägledning till att 
utföra det som är ”det rätta” i en viss situation. För att skapa interaktion mellan människor 
och maskiner krävs en större öppenhet för ett mer tvärvetenskapligt perspektiv på 
användbarhet och användarvänlig formgivning. Det finns inga genvägar till skapandet av en 
god och säker, och långsiktigt ekonomiskt lönsam, konstruktion och gestaltning av 
datorinteraktion.  

3.3.2 Datorstöd 
Användare behöver olika typer av stöd för att kunna utnyttja ett datasystem så effektivt som 

möjligt. Hjälpresurserna kan se ut på olika sätt. Det rör sig om både datorbaserade hjälp-
resurser och andra typer av hjälpresurser. Viktiga typer av stöd när det gäller den icke-
datorbaserade hjälpresursen är andra människor, kollegor och experter. Likaså är det viktigt 
med pappersdokumentation i form av instruktionsmanualer. Bland datorbaserade hjälp-
resurser finns hjälpfunktion, on-line manual, felmeddelanden och olika typer av system-
funktioner (Allwood, 1998).  
Westerholm/Åström (2002) utvecklar de olika typerna av datorstöd. När det gäller stöd från 

experter är ett problem att de ofta finns på en annan plats än användaren. Ett problem med 
expertstöd är att användaren åtminstone till en början kan ha svårt att förstå experten. Likaså 
är risken stor att användaren inte förstår varför de ska göra på ett visst sätt, eller vad som 
faktiskt händer då de gör som experten rått dem till. Lokala experter skulle kunna vara en 
lösning eftersom datoranvändare föredrar att få stöd från personer i sin närhet. Detta gäller 
särskilt när de ska lösa svårare problem. Vid lättare problem går det bra med telefon-
användning. Det allra lättaste är förstås att kommunicera ansikte mot ansikte. På det sättet 
kan man även peka på felaktigheterna direkt på skärmen. Kollegor i ens närhet har kunskap 
om lokala förhållanden som kan vara viktiga då ett problem ska lösas. De finns ofta lätt 
tillgängliga på arbetsplatsen och det ingår i deras arbetsbeskrivning att vara stöd för 
användare. Om man använder sig av lokala experter är det viktigt att den personen har kvar 
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många av sina tidigare arbetsuppgifter eftersom de då inte riskerar att tappa kontakten med 
användarnas situation. Svårigheter finns dock även med detta sätt. Stödpersonen kan känna 
sig störd i sitt arbete och det kan vara svårt att be om hjälp då man vet hur belastad personen 
är. Allteftersom den lokala experten förkovrar sig i datorn finns en risk att de blir alltmer 
svårbegripliga för användarna. En lösning kan vara att den lokala experten får lära upp en 
efterföljare som kan ta över då den tidigare blivit ”för mycket expert” (Westerholm, Åström, 
2002). 

3.3.3 Acceptans för datasystemet 
Utveckling av teknik i arbetet bör som jag tidigare nämnt ske utifrån människans 

förutsättningar och möjligheter. Det gör att problemen med datorinteraktionen förebyggs och 
det gör också att produkterna blir ekonomiskt gångbara för en större marknad (Allwood, 
1998).  
För att få en god acceptans för systemet är det viktigt att ge ordentlig information. En 

användares acceptans av systemet är beroende av i vilken grad han/hon upplever systemet 
som ett hot eller en tillgång. Systemet kan framstå som ett hot genom att användaren 
upplever att arbetsuppgifterna blir mer enformiga eller att hans/hennes jobb kan gå förlorat 
på grund av datoriseringen. För att undvika att datasystemet upplevs som hotande är det 
väsentligt att datoriseringens konsekvenser utreds. Det är också viktigt att informera 
användarna om hur arbetsinnehållet kommer att påverkas av datoriseringen. Kommer alla 
anställda att få behålla sina jobb? Om inte, vad händer med de vars arbetsuppgifter 
rationaliseras bort? Kommer de att omplaceras eller sägas upp? Innan de anställda har dessa 
svar kan man räkna med svårigheter i att bygga upp en acceptans för systemet. 
Datoriseringen bör vidare bidra till att öka personalens välbefinnande. Ett sätt att göra detta 
på kan vara att ta hänsyn till människors respektive datorers styrkor och brister. Det kan 
också vara så att personen befarar att det blir svårt att klara arbetsmomenten efter att de har 
blivit datoriserade. Det är ofta äldre personer som upplever farhågor av detta slag. Å andra 
sidan kan systemet framstå som en tillgång om det kan göra arbetsuppgifterna enklare och 
roligare att genomföra. Datorarbete i sig kan uppfattas som prestigefullt för vissa grupper, 
medan det för andra kan upplevas som en statussänkning (Allwood, 1998).  
En annan viktig åtgärd för att få god acceptans för systemet är att se över användargruppen. 

Vilka befattningar har användarna? Vilka svårigheter upplever de vid genomförande av 
arbetsuppgifterna? Likaså är det relevant att se över tidigare yrkeserfarenheter, kön, ålder, 
utbildningsnivå, tidigare datorerfarenheter, användningstid per dag och antal använda 
program. Ett datasystems framtid beror mycket på förändringar i miljön runtomkring. 
Användarnas kompetens och egenskaper och den förväntade personalomsättningen är 
områden som påverkar livslängden av datasystemet (Westerholm, Åström, 2002).  
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3.4 Begreppsmodell 
Följande modell visar förändringsprocessen från manuellt till datoriserat arbete.  

  
Länens utgångspunkt är alltså där länen befann sig före införandet. Datasystemet är 

identiskt för länen. Systemet har brister i användbarheten och arbetsmiljön. Den negativa 
påverkan systemet har när det gäller motivation, social gemenskap och egenkontroll var 
också lika i båda länen, likaså fördelningen av ålder och kön. Alla dessa faktorer ledde till ett 
motstånd mot datoriseringen. I det södra länet fanns dock även ett allmänt utbrett missnöje, 
vilket gjorde att de hade ett något sämre utgångsläge. 
Införandeprocessen står för hur länen arbetat med förändringens faser. Var personalen 

delaktig i förändringsprocessen? Vilken typ av datorstöd fick de? Här har länen arbetat på 
olika sätt.  
Länens utfall står för resultatet efter införandeprocessen. Delaktighet och ett gott datorstöd 

under införandet ger acceptans för systemet och tilltro till ledningen. Trots den negativa 
påverkan datasystemet har på motivationen, den sociala gemenskapen och egenkontrollen 
har ändå handläggarna reagerat relativt positivt.  

Länens 
utgångspunkt 
ÄHS; användbarhet 
och arbetsmiljö 
motivation, social 
gemenskap 
egenkontroll 
ålder/kön   
Missnöje i södra 
länet 
 
      
 
      Motstånd 

Socialisations 
processen 
 
Förändringsarbetets 
faser: 
Delaktighet  
 
Datorstöd.          

 
 
 
 
 

Länens utfall  
 
 
 
 
Acceptans för 
datasystemet 
Tilltro till 
ledningen.  
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4. EMPIRI/ANALYS 
I detta avsnitt redogör jag för hur Försäkringskassan i länen har gått tillväga med 

förändringsprocessen från det manuella, till det i huvudsak datoriserade arbetet, samt hur 
personalen har upplevt processen.  
Upplevelsen av förändringen från manuellt till det datoriserat arbetet i länen påverkades av 

det faktum att systemet har en negativ inverkan när det gäller motivation, social gemenskap 
och egenkontroll. Även köns och åldersfördelningen påverkade. Det sätt på vilket länen 
arbetade med förändringens faser, alltså delaktighet samt datorstöd påverkade vidare 
personalens acceptans för systemet och tilltro till ledningen. Det förklarar även hur 
Försäkringskassan i det norra länet har arbetat för att vända personalens reaktioner och ge 
motvikt till de nackdelar som systemet för med sig. 

4.1 Förändring ur ett övergripande perspektiv 
4.1.1 Ålder och köns perspektiv 

I teoriavsnittet tog jag upp problematiken kring förändringar för kvinnor och äldre personer. 
Problematiken förstärks av faktorer såsom låg utbildning enligt Angelöw (1991). Det torde 
även vara logiskt att den långa anställningstiden är en faktor som gör problematiken kring 
förändringen än mer komplex. Troligen leder den även till ett än mindre handlingsutrymme 
på arbetsmarknaden. Detta gör att förutsättningarna för förändringen försvårades ytterligare, 
vilket gjorde att kraven på hur förändringen skulle gå till, för att falla väl ut, var höga.  
Ålders och könsperspektivet har haft en betydande inverkan på hur personalen har sett på 

såväl förändringsarbetet som interaktionen med datorn. Jag menar därmed att 
personalstrukturen på försäkringskassan, har bidragit till en mer negativ upplevelse av 
datasystemet och införandet av detsamma, än om personalen varit yngre och med en större 
andel män.  
I båda länen talar handläggarna om att ÄHS inte riktigt blev den radikala förändring de 

fasat för. När det gäller socialisationen mot det nya datasystemet ser jag faktiskt större 
skillnader mellan yngre och äldre medarbetare än jag gör mellan länen. Även om jag inte 
intervjuade några unga handläggare i det norra länet, fick jag en bild av deras upplevelser 
från fackligt engagerade personer och från cheferna. Båda länen kännetecknas av att 
övervägande delen av personalen arbetat i minst 20 år, har en hög medelålder (47-49 år) och 
låg utbildningsnivå. Den resterande delen av personalen har arbetat i mindre än fem år, är 
unga och har högskole/universitetsutbildning. När jag skriver ”ung handläggare” är det alltså 
lika med välutbildad, likaså när jag skriver ”äldre handläggare” så är det lika med 
lågutbildad. 

Allwood menar att äldre personal kan ha farhågor om att det blir svårt att klara 
arbetsmomenten efter datoriseringen. Även i denna studie har jag upptäckt dessa farhågor. 
De äldre handläggarna beskriver införandet av ÄHS som en oerhört stor förändring, vilket 
inte de yngre handläggarna gör.  
En äldre handläggare i det norra länet säger om införandet av ÄHS: 

”Det var en oerhört stor förändring och det var otroligt jobbigt i början, men det går ju 
faktiskt, det gör det.” 

Något som blir tydligt under intervjuerna är att de yngre handläggarna inte anser sig behöva 
särskilt mycket stöd i datasystemet. Problemen som uppstår är inte särskilt stora, på ena eller 
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andra sättet löser man det. De äldre handläggarna däremot, visar en större osäkerhet och har 
ett större behov av stöd.  
Något som slog mig under intervjuerna är att de yngre handläggarna fortfarande verkar vara 

i den första socialiseringsprocessen, yrkessocialisationen eftersom de fortfarande reflekterar 
över en organisationskultur i vilken de inte känner sig riktigt hemma. 
En ung handläggare i det södra länet säger:  

”Jag upplevde när jag kom hit att folk är så negativa, att man ser problem före 
möjligheter, många gör det. Stämningen är på något vis negativ, man behöver inte se 
problemen förrän de har kommit och det tror jag många gjorde med det här, det kommer 
aldrig att gå!” 

En annan ung handläggare i det södra länet säger: 
”När det känns för djävligt brukar jag tackla det med att tänka att jag är ung och 

högutbildad. Så fort arbetsmarknaden öppnar sig lite och 40-talisterna börjar pensionera 
sig så kan jag dra, så tänker jag när det känns för djävligt.” 

Även de äldre handläggarna ser skillnader mellan dem själva och de yngre handläggarna.  
En äldre handläggare i det norra länet menar att de yngre är mer positiva till nyheter och 
uppgifter som ska utföras. Även de yngre handläggarna talar om skillnaderna. En ung 
handläggare i det södra länet menar att inställningen till datasystemet beror på i vilken ålder 
man är.  

Samma person säger:  
”Jag skulle nog uppleva systemet och arbetssituationen som värre om jag jobbat i 30 år 

och visste att det är här jag ska stanna om jag ska ha jobb. Ekonomin är ju så dålig att 
någon förstärkning är de inte tal om och folk har ju inte slutat bli sjukskrivna.” 

Jag nämner ju ovan att de yngre handläggarna fortfarande förefaller reflektera mer över 
organisationen och kulturen än de äldre handläggarna. Något som är märkbart i alla 
intervjuer med de yngre handläggarna är beskrivningen av organisationen. De yngre 
medarbetarna menar att det är svårt att komma med synpunkter som relativt nyanställd (de 
har arbetat i 1-3 år). De upplever också att organisationen är stelbent och präglad av revir-
tänkande. De äldre handläggarna beskriver organisationen på ett diametralt motsatt sätt. De 
beskriver att det är högt till tak i organisationen och man är fri att uttrycka sin mening. En 
äldre handläggare menar att de som har arbetat i många år får många frågor från de 
nyanställda vilket tar mycket tid från arbetet. Det finns alltså en tydlig konflikt mellan yngre 
och äldre handläggare som delvis visar sig i hur man upplevt införandet av datasystemet. 
Med anledning av att ett flertal av de yngre anställda påtalar svårigheter att komma till tals 
och att de upplever organisationen som präglad av revirtänkande kan man anta att kulturen 
på Försäkringskassan är väl etablerad.  
Jag är medveten om att läsaren kan reagera på att jag verkar subjektiv när det gäller 

åldersfrågan eftersom jag själv arbetar på Försäkringskassan och tillhör den grupp som 
kommit in relativt nyligen och har akademisk utbildning. Visst är det så att jag till stor del 
känner mig hemma i beskrivningarna hos de yngre handläggarna jag intervjuar. Samtidigt 
tycker jag att frågan är oerhört intressant eftersom de stora glappen i ålder, könsindelning, 
antal anställningsår, utbildning, då även status och klass, ger olika kulturer som skapar stora 
motsättningar och diametralt olika inställning till arbetet. Jag ser en likhet med Wolvéns 
människotyper. Han menar att de anpassar sig till organisationen på olika sätt. Kan de olika 
förklaringsmodellerna av organisationen vara ett exempel på olika anpassning/socialisation? 
Jag fortsätter denna diskussion under avsnitt ”4.1.3 Motivation”.  

I kapitel ”3. Uppsatsens teori”, skriver jag att äldre personer utan utbildning och kvinnor är 
de som har lägst självkänsla. Utifrån den litteratur jag läst menar man även att äldre personer 
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utan utbildning och kvinnor är de som är mest negativa till förändringar. Som jag skrivit 
innan representerar den allra största delen av personalen på Försäkringskassan denna grupp. 
De äldre handläggarnas självkritik märks i intervjuerna. Flera av de äldre handläggarna i det 
södra länet nämner i intervjuerna att ”de inte vet om de gör rätt i systemet”. Jag kan även se 
att den låga självkänslan har lett till motstånd och osäkerhet inför systemet. Flera av de äldre 
handläggarna talar om hur svårt de har att lära om och att tvingas till ett mer datorintensivt 
arbete. Ingen av de yngre handläggarna talar om det som ett problem. Det verkar som att de 
yngre handläggarna har en större motivation för att interagera med datorn. De äldre 
handläggarna beskriver att det är omständligt och att de inte förstår datorn. Jag upplever det 
som att de yngre handläggarna ser interaktionen med datorn som en naturlig del i arbetet.  
Även de chefer jag intervjuar, i båda länen, talar om hur erfarna handläggare som arbetat 

länge sett systemet som personlig kritik, att de inte skulle ha klarat av sitt arbete.  
En äldre handläggare i det norra länet säger;  

”Jag tycker det har gått bra, över förväntan faktiskt. Jag tänkte, jag kommer aldrig att 
kunna lära mig det här, jag tyckte det verkade jättekrångligt men det går ju”. 

En annan äldre handläggare i det norra länet säger: 
”Jag hade svårt att tro att det skulle fungera i början, så det har faktiskt fungerat 

mycket bättre än jag trodde.” 

4.1.2 Socialisation 
En chef i det södra länet säger såhär om de olika reaktionerna i länen efter införandet av det 

nya datasystemet: 
”Det är samma verksamhetsidé, samma arbetsinnehåll, metoder, rutiner och 

arbetsgivare. Det borde forma ungefär samma attityd till införandet. Det är mer som 
förenar än som särskiljer.” 

Med detta som bakgrund torde reaktionerna efter förändringsprocessen i de båda länen vara 
likartade. Det norra länet har dock haft en helt annan struktur för datorstöd och delaktighet 
genom förändringsprocessen, vilket har lett till de olika utfallen i länen. 
En chef i det södra länet menar att organisationen varit utsatt för många förändringar under 

årens lopp, att personalen blivit luttrad över satsningar som inte blir något. Därmed har även 
personalen gjort motstånd i förändringsprocessen. Ett exempel på motståndet är att flera 
äldre handläggare i det södra länet fortfarande använder sig av manuella ”sjukkort” samtidigt 
som de fyller i exakt samma uppgifter i datasystemet. Detta medför givetvis dubbelarbete 
och är ett tydligt exempel på det motstånd mot nya normer och värderingar som visar sig hos 
en stor del av personalen.  
I det södra länet verkar också andra faktorer ha påverkat handläggarna negativt. En ung 

handläggare säger såhär om reaktionerna på ÄHS: 
”Jag tror det handlar om en allmän upplevelse av arbetssituationen. Det har varit 

allmänt turbulent en tid, ingen direktör och lite problem i högsta ledningen och det 
smittar av sig. Det har säkert varit en bidragande faktor till en allmän känsla av 
hopplöshet.” 

En annan ung handläggare säger:  
”Många var arga på att vi blev tvungna att anpassa vårt arbete till systemet och det kan 

jag hålla med om att det inte är bra. Men hur jobbar man optimalt? Var det sätt de 
jobbade innan optimalt, eller är det systemet förespråkar det optimala. Det är ju inte 
säkert att de jobbade på bästa sättet innan heller.”  
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Dessa citat tyder på någon slags inlärd hjälplöshet.7 Personalen har tappat tron på att de kan 
påverka och har till viss del gett upp. Jag tolkar det som att handläggarna i det södra länet 
hade ett sämre utgångsläge när det gäller införandet av nya kunskaper eftersom de delvis 
verkar vara desillusionerade. Om vi därtill lägger ett datasystem med ett flertal brister så 
ställer det än högre krav på införandeprocessen. När inte heller införandet skett på ett 
genomarbetat sätt har det visat sig i negativa reaktioner delvis i form av arbetsmiljöbesvär 
(1.3 ”Bakgrund till studien”) och delvis i form av negativa beskrivningar av införandet. 

4.1.3 Motivation 
Att det var nödvändigt att införa något slags teknikstöd var både handläggare och chefer 

medvetna om.  
En chef i det södra länet säger: 

”Sådana här stora flöden av likartade processer torde vara enkelt att teknikstödja. Att 
inte använda tekniken är oförsvarligt, vi fattar 40 miljoner beslut per år.” 

Då jag relaterar förändringen i länen till Maslows behovshierarki kan jag se att trygghets-
behovet stördes av datasystemet. Likaså var det ovisst om organisationerna skulle dra ner på 
personal med tanke på de effektivitetsvinster systemet medförde. Detta har blivit ett 
orosmoment för personalen i båda länen. Behovet av uppskattning påverkades också, på det 
sättet att arbetets innehåll gått från att vara handläggare till att bli admini-
stratör/knapptryckare, vilket därmed lett till en förändring av yrkesrollen. Det ökade 
datorarbetet och rutinarbetet innebär en statussänkning för handläggarna. Även möjligheten 
till social gemenskap minskade i och med det datorintensiva arbetet, mer om detta skriver 
jag i avsnitt ”4.2.2 Social gemenskap”. Med Maslows teori som utgångspunkt kan man 
därmed se att systemet till och med är ett steg bakåt i flera hänseenden, både när det gäller 
trygghetsbehovet, det sociala behovet och behovet av uppskattning.  

I mitt teoriavsnitt skriver jag om X och Y personligheter. Jag kan se en viss koppling 
mellan dessa personligheter och handläggarnas ålder. Jag menar inte att alla yngre 
handläggare har Y personligheter och alla äldre handläggarna X personligheter, men det 
finns tydliga drag som gör att det kan finnas en viss relevans. Jag drar paralleller till hur jag 
fått beskrivet för mig att Försäkringskassan sett ut som arbetsplats under de senaste 30 åren. 
Då man anställde personal på 1970 talet fanns inga krav på utbildning eller analytiskt 
tänkande. Då ville man att personalen skulle vara snabb på att räkna, kunna kontrollera 
uppgifter på blanketter, kunna skilja rätt från fel och följa tydliga föreskrifter. Man sökte 
alltså X personer, alternativt Wolvéns byråkratiska typer. Under de dryga 30 åren till nu, år 
2006, har det skett ett paradigmskifte. Det har förstärkts av att organisationen präglats av 
nedskärningar under cirka 15-20 år då ingen nyanställts. På 2000 talet krävs plötsligt mycket 
personal varför relativt många anställs på kort tid. Nu är det Y personligheter man 
efterfrågar. Dagens samhälle kräver det i en organisation som hanterar sjuka och 
handikappade människor. I dagens anställningsannonser betonar man därför vikten av 
självständigt arbete, kritiskt tänkande, förmågan att se helheter och dra egna slutsatser. Min 
upplevelse är dock att man fortfarande belönar X personerna i Försäkringskassans 
byråkratiska organisation. Det är de som blir chefer och handledare och därmed ska vara en 
förebild och visa vilka värderingar som finns i organisationen. Det finns alltså fortfarande en 
paradox mellan dessa människotyper varför jag tror att Y personerna har svårt att trivas fullt 
ut i organisationen (se citat under ”4.1.2 Socialisation”).  

                                                 
7 Tidigare ansträngningar har inte gett synligt resultat för personerna och därför väljer de att inte agera 
(Angelöw/Jonsson 1990). 
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4.2 Förändring på arbetet 
4.2.1 Förändringsarbetets faser i länen 

I initieringsfasen gick själva informationen till på samma sätt i länen. Man samlade till 
kontinuerliga personalmöten och informerade via intranätet. Företagshälsovården gick 
igenom arbetsplatserna i båda länen för att förbättra den tekniska utrustningen med 
anledning av det kommande datorintensiva arbetet. En tydlig skillnad mellan länen är dock 
att cheferna i det norra länet därutöver såg till att skapa delaktighet för medarbetarna genom 
ett flertal forum för diskussioner om systemet och vilka metoder som kunde vara lämpligt att 
arbeta utifrån. Det norra länet har även skapat acceptans för systemet hos handläggarna 
genom att använda mycket tid i början till att diskutera för och nackdelar samt val av 
metoder i datasystemet. Därmed var acceptansen för systemet något högre i det norra länet 
än i det södra.  
Under förberedelsefasen arbetade länen till viss del på samma sätt. Man började utbilda 

personalen genom att låta dem åka på studiebesök till andra län som redan infört systemet. 
Handläggarna fick gå igenom en ”demo” på datorn. En viktig skillnad mellan länen finns 
dock, i det södra länet utbildades personalen av en utbildningsansvarig person som inte 
skulle arbeta i systemet. I det norra länet valde ledningen ut handläggare från den operativa 
verksamheten, vilka skulle utbildas i datasystemet och därefter utbilda sina kollegor. De 
medarbetare som genomförde utbildningen blev därmed en ”lokala experter”. Någon enstaka 
handläggare i det södra länet känner till interna experter i systemet, men för de flesta är det 
oklart. Inget av länen informerade om den förändring av arbetets innehåll som datasystemet 
medförde. Inget av länen har heller systematiskt gått igenom användargrupperna för att 
individanpassa utbildningen. 
Allwood (1998) talar om sambandet mellan handläggarnas självförtroende och 

utbildningens effektivitet. Jag kan se att de äldre handläggarna skulle ha varit betjänta av en 
annan utbildningsform. Utbildningsledaren fanns inte nära tillhands i det södra länet efter 
utbildningen. I det norra länet har de lokala experterna fått positiva reaktioner eftersom de 
fanns med och kunde stötta.  
Även under genomförandefasen kunde handläggarna i det norra länet konsultera ”ÄHS 

handledarna” då bekymmer uppstod. I det södra länet får handläggarna gå till kollegor och 
diskutera och prova sig fram i systemet. I det norra länet utbildades även första linjens chefer 
i datasystemet på ett systematiskt sätt. I det södra länet kan inte den närmsta chefen något 
om det praktiska arbetet i systemet. Det har inneburit att tilltron till ledningen var större i det 
norra än i det södra. Handläggarna i det södra, vars chefer inte kan datasystemet ser en stor 
brist i att inte kunna diskutera sin arbetssituation. Chefen ska fatta besluten om rutinerna i 
datasystemet men kan inte systemet själva. 
Under stabiliseringsfasen har det norra länet sett till att införa temadagar två gånger varje 

halvår för all personal som arbetar i datasystemet. Under dessa dagar arbetar handläggarna 
med ärenden, chefer som direkt kan fatta beslut finns med i datasalen och handläggarna kan 
föreslå nya rutiner och metoder. Besluten om metoder fattas därmed under samma dag. 
Temadagarna gör därför att beslut om nya rutiner går snabbt.  På detta sätt har handläggarna 
i det norra länet även möjlighet att vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av metoder i 
systemet. Det södra länet har inget liknande, då nyheter i systemet har kommit samlas 
personalen en stund för att få information om dessa. De handläggare jag intervjuar i det 
södra länet menar att uppdateringarna som kommer i brevform är svåra att ta till sig.  
I det norra länet har det under hela förändringsprocessen funnits personer som varit 

ansvariga för införandet och utvecklingen av systemet. I det södra länet fanns heller ingen 
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”ÄHS samordnare” förrän resultatet av denna studie började ta form. Det norra länet har 
alltså från förberedelsefasen till stabiliseringsfasen haft en tydligare koppling till strukturer 
för förändringsarbete.  
Efter att jag genomfört mina intervjuer kunde jag se att handläggarna i det norra länet har 

fått mycket mer hjälp med att socialiserats från manuellt till datastyrt arbete med hjälp av 
delaktighet och datorstöd från de lokala experterna och chefen. Resultatet hos personalen 
visar sig i att handläggarna i länet upplever systemet mer positivt än i andra län (1.3 
”Bakgrund till studien”). I intervjuerna märks det även att upplevelsen av införandet är mer 
positiv i det norra länet. De beskriver en delaktighet, datorstöd, och tilltro till ledningen. 
Personalen i det norra länet har i och med delaktigheten varit aktiva i införandet, vilket 
Angelöw betonar vikten av. Därmed har de lyckats att vända reaktionerna trots att systemet 
innebär flera nackdelar.   

4.2.2 Social gemenskap 
Både yngre och äldre handläggare i båda länen menar att stödet från kollegorna är positivt. 

Det positiva sociala stödet mellan kollegor påverkar också personalen positivt. Det som 
skiljer sig mellan länen är stödet från cheferna. I det norra länet påverkades stödet positivt av 
att cheferna lärde sig att hantera datasystemet. Med tanke på att stödet från chefen faktiskt är 
viktigare än stödet från kollegorna kan den sociala gemenskapen överlag sägas vara mer 
positiv i det norra länet.  
Som jag tidigare har nämnt, leder datasystemet till en förändrad kontaktyta och färre sociala 

kontakter. Detta, tillsammans med ett högt arbetstempo, leder till än mindre kontakt. 
Handläggarna i båda länen upplever också att de sociala kontakterna påverkats negativt av 
datasystemet på grund av att kontaktytorna minskade då personalen tillbringar fler timmar 
framför datorn än tidigare. I båda länen upplever handläggarna också att de hade mer kontakt 
med sina kollegor före införandet av datasystemet, de pratar heller inte lika mycket om sina 
ärenden. Många menar samtidigt att det är jätteviktigt att kunna ”prata av sig” hos 
kollegorna. Det är dock svårt att få tid att prata med varandra på arbetet.  
En handläggare i det norra länet säger: 

”Det är synd för sedan ähs infördes går vi mindre till varandra och ber om hjälp. Man 
fastnar liksom framför datorn. Meningen är ju att vi ska ha lite pausgympa men det blir 
inte av” 

En handläggare i det södra länet säger: 
”Det märks jättestor skillnad mot innan. Då gick man in till varandra och pratade mer 

om ärenden. Det blir liksom inte nu. Nu skickar man mail till sin kollega fast man sitter 
på samma våning” 

En annan handläggare i det södra länet talar om en kaffemaskin som finns på våningen som 
den självklara samlingsplatsen. En sådan enkel sak stimulerar till att gå ut en stund och tala 
med sina kollegor.  

Min uppfattning är att den sociala gemenskapen påverkas av medarbetarnas ålder, det vill 
säga om de arbetat länge i organisationen och om de har akademisk utbildning. Ett tydligt 
utpräglat arbetsklimat kan vara svårt att påverka som ny medarbetare. Den sociala kontakten 
mellan medarbetare är oerhört stark och kan vara såväl positiv som negativ. Min uppfattning 
är att en positiv social gemenskap till och med kan ge innehåll åt ett arbete som man 
egentligen inte trivs med.   

Allwood (1998) skriver, som jag nämnt, om hur maktstrukturer och status påverkas av 
systemutvecklingen. Under intervjuerna kan jag se att handläggarnas status minskat i och 
med datoriseringen då arbetet blivit mer rutinbetonat och styrt. Handläggarna är oroliga för 
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denna utveckling, såväl för sin egen utvecklings skull som för lönen. Frågan om 
maktstrukturen är intressant eftersom de äldre erfarna handläggarna sedan tidigare har ett 
övertag i organisationen. Med den nya tekniska utvecklingen får de yngre mer inflytande 
eftersom de lätt förstår datorinteraktionen och inte behöver koncentrera sig på inlärningen av 
systemet på samma sätt som de äldre. Kan det vara ytterligare en faktor till motståndet hos 
de äldre, att de tappar mark?  

Allwood (1998) skriver även om huruvida systemutvecklingen konserverar gamla 
konflikter eller skapar nya. Jag kan inte se att de konserverar gamla konflikter, snarare 
tvärtom eftersom maktstrukturen rubbas. Däremot finns en risk att de skilda kulturerna som 
finns på Försäkringskassan kan bli än mer förtydligade och laddade. Med ett genomtänkt 
ledarskap tror jag dock att organisationen istället kan dra fördel av den rubbade 
maktbalansen. De äldre handläggarna har ju talat om att nyanställningarna tar tid från dem. 
Nu kan kunskapsutbytet fungera från båda håll. De yngre kan ge sin tid och kunskap till 
förfogande för att hjälpa de äldre handläggarna i systemet.  

4.2.3 Egenkontroll 
Länen genomför årligen arbetsmiljömätningar. Jag studerade dessa innan jag genomförde 

intervjuerna. Resultaten för både arbetsbelastning och egenkontroll skiljer sig åt mycket. 
Upplevelsen av egenkontroll i det södra länet har, sedan ett flertal år tillbaka, varit under 
riktvärdet för vad som är godtagbart. Låg egenkontroll leder, som jag skrev i teoriavsnittet, 
till sämre arbetsglädje och trivsel. I det norra länet har resultaten för egenkontroll i de årliga 
arbetsmiljömätningarna varit över gränsen för det godtagbara (Arbetsmiljömätningar 1994-
2002).  

Höga krav, låg egenkontroll och statiskt arbete leder till nack/skulder värk, vilket också 
märks i det södra länet. I båda länen är sambandet mellan en pressad arbetsmiljö och 
belastningsskador större för kvinnor än för män. Den minskade egenkontrollen som systemet 
medför motverkar också välmåendet, trivseln, engagemanget och arbetsprestationen. Låg 
egenkontroll leder som jag tidigare nämnt också till förlorad initiativförmåga. Är det detta 
som hänt de äldre handläggarna i det södra länet? Under intervjuerna märker jag att flera av 
de äldre handläggarna inte gärna tar initiativ eller vill vara med och utforma nya metoder. 
Enligt den litteratur jag tagit upp kan man få tillbaka sin tidigare initiativförmåga genom att 
bli tvungen att tycka till i olika sammanhang. Eftersom införandet av datasystemet inte 
stimulerade till eget tyckande har det dock förstärkt oförmågan till initiativ. Min uppfattning 
är att ovilja och eller rädsla att ta initiativ har samband med lågt självförtroende vilket jag 
var inne på tidigare. Jag ser också en risk i det, om det är så att en stor del av personalen har 
lågt självförtroende. Det försvårar vid alla omorganisationer och övriga förändringar. Det 
kan vi även se vid införandet av systemet. Cheferna påtalade att flera äldre handläggare 
bemött den nya tekniken med att deras tidigare arbete var otillräckligt. En sådan uppfattning 
gör att man måste börja med att reda ut begrepp innan man kan påbörja det reella 
förändringsarbetet. Frågan är hur en organisation påverkas i längden om en stor del av 
personalen har lågt självförtroende.  
Det är datasystemet som avgör i vilken ordning handläggaren ska utföra sina arbets-

uppgifter. I båda länen upplever handläggarna att egenkontrollen i arbetet har minskat på 
grund av systemet, eftersom handläggarna är styrda till att använda systemets sätt att 
prioritera. En del av handläggarna har anammat systemets sätt att bevaka och prioritera och 
känner ingen skillnad vad gäller egenkontrollen. Det sätt på vilket handläggarna hanterat 
systemets prioriteringar styr också till viss del uppfattningen av systemet. De som har 
anammat systemets sätt att prioritera är mer nöjda med systemet överlag, medan de som 
upplever sig tvingade att använda systemets prioriteringar är mer negativa. Under 
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intervjuerna talar vi även om överblick eftersom det säger en del om vilken egenkontroll 
handläggarna har.  
En handläggare i det södra länet uttrycker sig så här:  

”Jag tycker inte att systemet ger en överblick. Jag har en kvantitativ överblick på 
antalet ärenden, men ingen kvalitativ, vilka ärendena är och vad som ska göras.” 

Flera av de äldre handläggarna menar också att de varit stressade av förändringen. En äldre 
handläggare i det södra länet säger när vi talar om möjligheten till överblick: 

”I längden mår man inte bra när man inte har full koll och överblick över dagens jobb. 
Ähs har förstört för mig där.” 

Den negativa påverkan som den minskade egenkontrollen har, verkar dock, till viss del ha 
vägts upp av andra faktorer i det norra länet, såsom delaktighet i införandet och datorstöd. 

Som Wolvén (2000) skriver är det svårt att tillfredsställa rutinjobb utvecklingsmässigt. 
ÄHS är ett tydligt sådant exempel. Arbetet har gått från att vara manuellt med möjlighet till 
viss egenkontroll. Datasystemet inskränker egenkontrollen och gör uppgifterna ytterst rutin-
mässiga. Jag ställer mig frågan vad det kommer att göra för utvecklingen av yrkesrollen. 
Yrket kräver att handläggarna har akademisk utbildning bakom sig, är duktiga på bemötande 
av olika människor och att de på ett professionellt sätt kan hantera svårigheter och konflikter 
som dyker upp, att de kan sätta gränser och att de kan se den process de är en del av. 
Människor som har drivkraften att bli duktiga på det mänskliga mötet, kommer de att nöja 
sig med att en maskin styr i vilken takt de ska arbeta och vilka arbetsuppgifter de ska ta sig 
an först? Jag menar inte att datorn inte kan vara ett hjälpmedel i arbetet, det är nödvändigt 
med all den information som handläggarna handskas med. Men eftersom systemet prioriterar 
vilka bevakningsanledningar som är högst prioriterade så finns det en risk att handläggaren 
styrs av systemet och inte tvärtom. Det finns troligen också en risk att yrket urholkas om 
arbetet blir alltför monotont och datoriserat. 

4.2.4 Delaktighet 
Handläggarna i länen har skilda beskrivningar av delaktigheten under införandet.  
En äldre handläggare i det södra länet säger: 

”Jag har jobbat så länge att jag vet vad jag pratar om och kan mitt jobb. Jag vill att de 
ska lyssna på mig, men det gör de inte.”  

En yngre handläggare i det södra länet säger om införandet: 
”Nä, vi har inte kunnat påverka något. Vi har fått veta att vi får gilla läget och om vi 

inte gör det kan vi söka oss någon annanstans, så har de sagt.”  
En äldre handläggare i det södra länet säger: 
”Det kan göra mig förbannad, för jag tycker är det någon som kan det här så är det vi som är i 

”ÄHS´en”. Lyssna på vad vi säger för vi vet, men det gör man inte. Det kan jag känna är en 
frustration för man får stånga sig riktigt blodig.”  
En äldre handläggare i det norra länet säger: 

”Vi har diskuterat metoder mycket med cheferna, sen har de gjort lathundar över dem.” 
En chef i det norra länet säger: 

”Vi måste få folk att tycka att det är skitkul att jobba i ähs. Det kan man bara uppnå 
genom information och diskussion. Har man väl fått tycka till om systemet och haft 
möjlighet att påverka så har man lättare att ta till sig systemet när det väl gäller. Så har 
vi jobbat. Och när väl något har varit bestämt så har ledningen varit stenhård på sitt 
beslut.” 
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En annan chef i det norra länet säger apropå temadagarna: 
”Vi måste ju ha något sätt att ta tillvara synpunkterna. Det är organisationen vi 

utvecklar. Det är inte någon grupp eller projektledare som tar fram smartare lösningar, 
det bara väller synpunkter här inne.” 

Delaktigheten verkar vara ett av de områden där organisationens tillvägagångssätt och 
personalens upplevelse skiljer sig mest åt mellan länen. Kulturen på Försäkringskassan i det 
södra länet tycks enligt citaten vara präglad av att ledningen inte lyssnar på handläggarna. 
Efter denna studies tillkomst, i form av en rapport på Försäkringskassan, skrevs dock en 
handlingsplan för att komma tillrätta med de bekymmer som uppstått i och med ÄHS. 
Ledningen skrev ett antal punkter som skulle uppfyllas varav en av punkterna var införande 
av temadagar. Det är viktigt att detta planeras och genomförs så att handläggarna upplever 
att de är viktiga och att ledningen lyssnar på deras synpunkter. Ledningen och hela 
organisationen går annars miste om en mängd kunskaper som finns i organisationen och som 
kan innebära stora vinster om de anammas.  

4.2.5 Tilltro till ledningen 
I det södra länet påtalar flera handläggare att den närmsta chefen inte kan datasystemet. 

Flera handläggare menar att chefen därför inte förstår handläggarnas arbetssituation. I det 
norra länet har det haft en god inverkan att den närmsta chefen är kunnig i systemet. 
Handläggarna påtalar fördelarna med att chefen förstår de problem handläggarna stöter på i 
sitt dagliga arbete och att de är insatta i handläggarnas arbetssituation.  
En handläggare i det norra länet säger;  

”Vi talar samma språk som cheferna och de vet precis vad problemet är när man 
berättar det, de har full koll.” 

En annan handläggare i det norra länet säger: 
”Visst är cheferna ganska lyhörda. Vi har väldigt aktiva chefer som kan mycket om 

”ÄHS” och förstår gången i det hela. De är väldigt duktiga, gör lathundar och diskuterar 
hur metodiken ska vara när man jobbar i ÄHS och de kommer med nya förslag. Det är 
jättebra faktiskt.” 

En chef i det norra länet säger: 
”Den närmsta chefen måste kunna ähs. Dels för att legitimera och dels för att 

förstå handläggarna. Cheferna måste finnas nära medarbetarna hela tiden.” 
En chef i det norra länet menar att de var mycket noga med att medarbetarna inte skulle 

arbeta som tidigare. Därför beslöt de sig för att ”backlogga” alla ärenden8. En av cheferna 
säger:  

”Vi hade ändrat lite på chefsrollen till så kallad coachroll, alltså att de biträdande 
cheferna hela tiden är i verksamheten, de finns med varje dag ute i livet för att stödja 
både enskilda medarbetare och metodik.”  

En handläggare i det södra länet uttrycker sig så här. 
”Jag tycker att min närmsta chef ska arbeta i samma system som jag så att han eller 

hon vet vad jag pratar om när jag vill ventilera min arbetsmiljö, det skulle jag önska.” 
En annan handläggare säger: 

”Först ska jag gå till min chef och säga vad jag tycker, sen går hon till sin chef och ska 
vidareförmedla vad jag sagt. Halva sanningen är borta och de förstår inte vad jag menar. 
Min chef kommer tillbaka med ett besked om hur de uppfattat problemet, vilket inte alls 
stämmer överens med vad jag egentligen menade, och så håller det på.” 

                                                 
8 De sände alla papper i varje akt för scanning, så att de fanns då datasystemet startade. 
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I det södra länet önskar medarbetarna mer dialog med chefen. En handläggare säger: 

”Jag tycker att min arbetssituation har förändrats radikalt sedan jag började på 1970-
talet till idag 2003, men arbetsledarrollen har inte förändrats. Den som har det har 
samma funktion idag 2003 som då på 1970 talet.” 

Då Försäkringskassan i det södra länet har varit utan direktör en tid under 2002 och 2003 
har de akuta frågorna prioriterats och framtidsfrågorna har kommit i andra hand, enligt flera 
respondenter, både chefer och medarbetare.  

Handläggarna i länen har alltså haft olika förutsättningar när det gäller datorstöd. Resultatet 
syns tydligt i handläggarnas kommentarer.  
Även efter införandet krävs det en struktur för stöd, metoddiskussioner och förmedling av 

kunskap. Detta har ledningen i det norra länet anammat. 

En chef i det norra länet säger:  
”Samtidigt produceras ärenden under temadagen. Cheferna är så insatta att de förstår 

konsekvenserna av besluten och handledarna för ut budskapet. Det är en del av att bry 
sig om, att finnas i verksamheten och att legitimera arbetet, man får gratis auktoritet och 
medarbetarna känner sig sedda när man talar deras språk”.  

I det norra länet fortsätter alltså förändringsprocessen kontinuerligt med utbyte av tankar, 
idéer och direkt respons.  
Tilltron till ledningen skiljer sig alltså åt i länen. Handläggarnas möjlighet till delaktighet 

och tilltron till ledningen är tätt sammanflätade. Upplever man inte att ledningen lyssnar på 
ens synpunkter blir en logisk följd att tilltron till ledningen sjunker. För en organisations 
fortsatta överlevnad ger det många övriga effekter på utveckling och organisationskultur som 
är negativa. En ung handläggare i det södra länet säger till exempel: 

”Ähs´en kanske bara ha blivit en symbol för allmänt missnöje med situationen. Det är 
så jag känner när jag sitter och pratar.” 

I och med denna studie har det dock beslutats att närmaste chefen ska utbildas i datasys-
temet i det södra länet.  

4.3 Förändring från manuellt till datoriserat arbete 

4.3.1 Datorinteraktion 
De handläggare som har den mest positiva bilden av datasystemet verkar vara de som 

arbetar i kundtjänst. Som beskrivs i den litteratur jag tagit upp är också deras arbetslag 
organiserade på det sättet att de relativt lätt kan stötta varandra i arbetet. Det är dock också så 
att deras arbetsuppgifter är snabbt handlagda. Systemet verkar därmed vara väl lämpat för 
denna typ av arbetsuppgifter och sämre för de långdragna invecklade processerna med flera 
parter som till exempel rehabiliteringsarbetet.  
Teknisk utveckling såsom systemutveckling skulle, som Marcuse (1999) skriver, säkerligen 

kunna medföra att arbetet blir mer lustfyllt. Det är en positiv tanke och kan säkerligen 
fungera om datorn gör det den är bra på, lagra detaljuppgifter till exempel. I detta fall är 
dock utfallet tveksamt. Handläggarnas beskrivningar visar att arbetet har blivit mindre 
lustfyllt. Det kan ha sin förklaring i det stora antal timmar handläggarna måste sitta vid 
datorn. Det kan också bero på att systemet inte är fullt utbyggt än. Westerholm/Åström 
menar att försummad användbarhet slår tillbaka på konstruktören av systemet. Såväl ledning 
som medarbetare i båda länen är överens om att systemet i nuläget är ett 
dokumenthanteringssystem och inget ärendehanteringsstöd. En handläggare i det södra länet 
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menar att systemet inte är tillräckligt utbyggt och arbetsbelastningen för hög för att systemet 
ska vara tillfredsställande.  
En av de ansvariga för införandet av systemet i det södra länet säger: 

”Det har inte blivit vad vi har trott. När man började diskutera det här så pratade man 
om ett fullvärdigt tekniksystem och ett fullvärdigt ärendehanteringssystem. Det vi har 
idag är egentligen ett dokumenthanteringssystem. Det vill säga att det inte stödjer 
handläggarna i själva ärendehanteringen, däremot samlar man alla dokument i samma 
tekniska miljö.”  

Samma person säger: 
”När vi får en teknik som är att räkna med, då måste vi se till att vi anpassar rutiner och 

arbetssätt för att optimera tekniken.” 
Kan det vara så att det södra länet har lagt metod och rutinutveckling på framtiden eftersom 

systemet inte är fullt utbyggt? 
En handläggare i det södra länet säger: 

”Jag ser ingen förändring mot tidigare mer än att man hittar sina papper, det är som ett 
nytt arkivskåp. Allt ligger ju i burken men annars har jag svårt att se en förbättring från 
föregående system. Man slipper springa och blir mer stillasittande.” 

I det norra länet påtalade flera av handläggarna att systemet underlättar eftersom ärendena 
tidigare vandrade mellan olika enheter på kontoret vilket innebar dubbelarbete. Även i det 
södra länet upplevs en stor fördel i att inte behöva leta efter pappersakter.  
En handläggare i det norra länet säger: 

”Man ser ju inte arbetsbelastningen på samma sätt idag och det är väl en fördel, fast 
man vet ju indirekt att det ligger där, men man ser inte högarna med papper och 
gummisnoddar som man gjorde innan.” 

Flera handläggare i båda länen påtalar dock hur mycket merarbete datasystemet fört med 
sig. I varje ärende ska statistiska uppgifter och annan information registreras vilket inte 
gjordes tidigare. Handläggarna påtalar också det ökade informationsflödet som kommer i 
och med datorn och stressen som följer därav.   
Ärendehanteringssystemet kräver att man minns/skriver ned uppgifter såsom person-

nummer då man ska bläddra i systemet eller mellan de tre system som används parallellt. 
Handläggarna i båda länen pekar på bristen i att arbeta i flera parallella system, och 
svårigheten att minnas vad som stod i databilden då man bläddrar mellan programmen. 
Miller (1956) menar ju att människan enbart kan minnas sju enheter information. Den 
information som mestadels förekommer i ähs är personnummer. Dessa består som bekant av 
10 enheter. Redan där övergår alltså informationen minneskapaciteten. Det gör att hand-
läggarna måste skriva ner all information de får.  

En handläggare i det södra länet säger: 
”Det vill till att man minns personnummer och så om någon ringt. Skriver man inte upp 

det så försvinner det ut i tomma intet och man har ingen aning om vem man pratat med.” 
Samma person säger: 

”Det märks att systemet inte är färdigt. Vi jobbar parallellt i tre olika system som inte 
är synkade. Det är omständligt och tungarbetat.” 

I intervjuerna ställde jag inga frågor om huruvida beslutsfattandet påverkats av system-
utvecklingen. Det skulle dock vara intressant att undersöka.  
Allwood (1998) skriver ju att datorn kan hjälpa oss att höja produktiviteten så att 

människan kan koncentrera sig på arbetsuppgifterna och låta datorn sköta detaljuppgifterna. 
Det finns säkerligen effektivitetsvinster i systemet men frågan är om inte nackdelarna 
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överväger, iallafall i systemets nuvarande form. Handläggarna i båda länen menar att det är 
en stor nackdel att vara beroende av tekniken. När människor ringer och ställer frågor när 
systemet har driftstopp kan handläggarna inte svara på någonting. De flesta av 
respondenterna i båda länen blir frustrerade då de drabbas av driftstörningar. Vissa hanterar 
det så att de utför ärenden som fortfarande finns i pappersakter. Andra blir störda och får 
svårt att gå tillbaka och arbeta efter driftstörningen. I båda länen påtalas också svårigheter 
med driftstörningar som kommer i samband med utbetalningsdagar. Flera respondenter säger 
dock att driftstörningarna minskat efter hand.  
En handläggare i det södra länet säger: 

”Systemet är faktiskt opålitligt. Jag har varit med om att skriva en hel utredning som jag 
sparade men den försvann bara.” 

En handläggare i det södra länet säger: 
”Det har räckt med att man ska skriva ut ett läkarintyg för att systemet skulle stoppa. 

Det kan ta jättelång tid och är väldigt irriterande när det händer. Det enda man kan göra 
är att avvakta.” 

En handläggare i det norra länet säger: 
”Datorn hänger sig ibland på grund av datasystemet, det är väldigt frustrerande.” 

En chef i det södra länet säger: 
”Det är nödvändigt att anpassa och förändra arbetssätt. Det är inte bara tekniken som 

gör arbetet med effektivt utan det är arbetssätt, förhållningssätt, rutiner och metoder där 
man kan få ut effekten. Där måste vi jobba mycket mer aktivt.”  

Förankringen av systemet har underskattats i det södra länet. I det norra länet gick de mer 
noggrant tillväga. De backloggade sina ärenden. Samtliga handläggare i det norra länet 
menar att det var omständligt men att det var värt besväret eftersom man inte behövde leta 
upp papper i efterhand. Flera av handläggarna i det södra länet däremot påtalar att 
övergången till datasystemet var krånglig.  
En handläggare i det södra länet säger: 

”Så här i efterhand ser man ju poängen med att backlogga. Det hade nog varit mycket 
enklare. Nu har vi varit tvungna att jobba parallellt, i både pappersakter och i 
datasystemet”.  

Tillräcklig hänsyn är inte tagen till människan som en komponent i utvecklingen av 
datasystemet, det har redan konstaterats i Enea Redina. De nackdelar som systemet medför 
som var kända innan denna studie, ger sig tillkänna även i intervjuerna. När det gäller 
arbetsmiljön kontra datasystemet beskrivs det på likartade sätt i länen. Många av de 
handläggare jag intervjuar, såväl yngre som äldre, har redan arbetsmiljöbesvär. Länen gjorde 
vissa investeringar i ergonomisk utrustning och tog därmed viss hänsyn till arbetsmiljön. 
Länen har dock inte tillräckligt tagit hänsyn till vilka effekter förändringen har på 
arbetsmiljön. Denna studie visar hur betydelsefullt det är att ledningen arbetar med 
utveckling av den övriga verksamheten i samband med införandet. En medveten läns-
övergripande satsning med anpassning av verksamheten gör att systemet blir mer införlivat 
med organisationen.  
I båda länen har flera av respondenterna höj- och sänkbara skrivbord. Respondenterna har 

känt ökade besvär av det ökade datorarbetet, som tar sitt uttryck i värk i nacke/axlar, rygg 
samt värk i ögonen. Försämringarna har också lett till känslomässiga reaktioner i form av oro 
och trötthet. Något som är oroväckande är, som jag tog upp i avsnitt ”1.3 Bakgrund till 
studien” att andelen arbetsmiljöbesvär och belastningsskador inte är färre hos de yngre 
anställda, vilket är ett allvarligt tecken på att systemet delvis är ohälsosamt. Utifrån 
intervjuerna finns inget som talar för att handläggare i det södra länet har ökade besvär, 
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jämfört med handläggare i det norra. Alla handläggarna är medvetna om att pausgympan är 
något man bör göra. En handläggare i det södra länet uttrycker sig så här om systemet kontra 
arbetsmiljön;  

”Om man ser det med att jobba med ärenden så tror jag nog att det kan bli bättre, men 
arbetsmiljömässigt skrämmer det mig, eftersom det innebär mer stillasittande.” 

En chef i det södra länet säger om införandet: 
”I efterhand kan vi se att vi hade för bråttom. Vi skulle ha utvecklat rutinerna bättre. Vi 

hann inte heller beakta arbetsmiljön tillräckligt.”  
En annan chef i det södra länet säger: 

”Systemet förutsätter en god arbetsmiljö. Får vi inte en långsiktigt god arbetsmiljö så 
innebär det att hela systemet är förfelat för det är ändå människor som sitter och jobbar 
med systemet. Det går inte att få det långsiktigt hållbart om arbetsmiljön är dålig. En god 
arbetsmiljö är helt enkelt nödvändig för att arbetet med systemet ska fungera.”  

Samma person säger också att det är få områden där det finns ett så stort gemensamt 
intresse mellan handläggare och chefer, som arbetsmiljön kontra datasystemet.  
En handläggare i det norra länet säger om Försäkringskassan som arbetsgivare:  

”De är väl sämst med sina egna anställda när det gäller arbetsmiljön, så har det väl 
alltid varit.” 

4.3.2 Datorstöd 
När handläggarna i det södra länet får problem i systemet är datorstödet oklart. I det norra 

länet har handläggare utbildat sina kollegor i systemet, vilket har inverkat på ett mycket 
positivt sätt när det gäller mottagandet av systemet hos den övriga personalen. Dessa ”ÄHS 
handledare” har varit betydligt mer kunniga i systemet än de övriga handläggarna.  
Alla handläggarna som jag intervjuade i det norra länet, menar att det var en klar fördel att 

handledarna i utbildningen var handläggare som till vardags arbetar med ärenden, de blev 
lokala experter. Handläggarna i det norra länet har därmed även fått mer stöd i sin fortsatta 
arbetssituation än i det södra länet. En handläggare i det norra länet säger: 

”Handledarna var jätteduktiga och insatta i systemet. De fortsatte att lotsa oss då vi fick 
problem på hemmaplan, det var jättebra.” 

En annan handläggare i det norra länet säger: 
”De hade lagt upp utbildningen på ett jättebra sätt. Eftersom det var våra kollegor som 

höll i utbildningen talade vi samma språk. De fanns också på plats när vi kom hem och 
fick problem.” 

En handläggare i det södra länet säger: 
”Vi kunde lika gärna ha varit utan utbildningen. Hon som höll i det visste ju inte vad 

som hände när vi ställde frågor. Jag har en kollega som är jätteduktig i ähs, det hade väl 
varit bättre att hon hade hållit i utbildningen. Då hade alla fattat vad hon pratade om.”  

Detta uttalande beskriver just det som Westerholm/Åström (2002) tar upp angående 
svårigheten att förstå den expert som inte arbetar i den operativa verksamheten.  
En handläggare i det södra länet blir fundersam när jag frågar om stöd i systemet och säger: 

”Det finns säkert en organisation för tekniskt stöd men det är inte känt bland 
handläggarna. Vi ropar på varandra.” 

En handläggare i det södra länet säger: 
”Det är tveksamt vart man ska vända sig med tips och idéer. Jag ska prata med en som 

ska föra vidare det i flera led, jättekrångligt.” 
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4.3.3 Acceptans för datasystemet 
Acceptansen för systemet var högre i det norra länet eftersom de använde mycket tid till 

diskussioner om fördelar, nackdelar samt metoder, innan systemet infördes. Det södra länet 
hade ingen tydligt utarbetad organisation för att fånga upp metoder, arbetssätt och 
synpunkter på systemet, vilket gör att det finns en osäkerhet i organisationen när det gäller 
utveckling av rutiner och metoder. Handläggarna i det södra länet upplever heller inte att de 
hade möjlighet att vara delaktiga i införandet. Det norra länets temadagar där beslut om 
rutiner fattas, har också gett goda resultat i personalens tillfredsställelse med systemet. 
Cheferna påtalar en vinst med dessa dagar eftersom handläggarna dels producerar ärenden, 
samtidigt som de utvecklar verksamheten genom att de kan lyfta sin kunskap och sina 
frågeställningar i ett särskilt forum. Då resultatet av denna studie började komma till 
kännedom anställdes dock en ”ÄHS samordnare” i det södra länet.  

Utvecklingen av datasystemet kan, på grund av alla sina försämringar i arbetsmiljön, inte 
sägas vara utformad utifrån människans förutsättningar, som Allwood (1998) betonar värdet 
av. Allwood talar även om sambandet mellan upplevelsen av teknikstödet och inställningen 
huruvida systemet är ett hot eller en tillgång. Det finns en stor sannolikhet att en stor del av 
personalen såg den som ett hot. Vid införandet talades det om vilka effektivitetsvinster 
systemet skulle medföra. Det talades dock inte tydligt om hur dessa effektivitetsvinster 
skulle hanteras. Personalen var därmed osäker på om det skulle bli nedskärningar i 
verksamheten. Organisationen var efter kort tid tvungen att ta ut dessa beräknade vinster i 
personalkostnader, trots att ingen vinst hade gjorts. 

Allwood (1998) menar också att välbefinnandet borde öka i och med nytt teknikstöd. I detta 
fall kan konstateras att det snarare minskat. Jag tänker då på den försämrade motivationen, 
sociala kontaktytorna och egenkontrollen. Ett datasystem som inte innebar de här negativa 
konsekvenserna skulle öka acceptansen för systemet.  

Westerholm/Åström (2002) poängterar vikten av att se över användargruppen. Befatt-
ningarna hos handläggarna är likartade. Något som skiljer sig i stort är tidigare yrkes-
erfarenheter och datorerfarenheter. En del har enbart arbetat på Försäkringskassan medan 
andra har erfarenheter från andra arbetsplatser, vidare har en del mycket erfarenhet av 
datorarbete och andra mindre. Här krävs att ledningen försöker att ge dessa olika grupper 
vad de behöver. Det sätt på vilket utbildningen skedde, var troligen för långsam takt för en 
del och för snabbt för andra. Här påverkar sannolikt även ålder och utbildningsnivå. 
Användningstiden per dag är övervägande delen av arbetsdagen, varför det inte nog kan 
betonas vikten av ett fullvärdigt system.  

4.4 Slutsatser från studien 
Syftet med studien var, som tidigare nämnt, att undersöka hur förändringsprocessen från 

manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete skett på två arbetsplatser, samt undersöka hur 
personalen upplevt processen. På detta sätt vill jag skapa förståelse för hur en organisation, 
genom förändringsprocessen, kan få positiva reaktioner från personalen, trots att data-
systemet fått mycket kritik.  

4.4.1 Länens utgångspunkt var relativt lika 
• Samma system skulle införas. Systemet har brister i användbarheten och arbets-

miljön. Det har drabbats av driftstörningar och är i vissa fall tungarbetat. Det ökar 
även tiden framför datorn och det statiska arbetet.  
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• Systemet har en negativ påverkan när det gäller motivation, såväl trygghetsbehovet 
som det sociala behovet och behovet av uppskattning påverkas i negativ riktning.  

• Systemet har en negativ påverkan för den sociala gemenskapen eftersom 
handläggarna tillbringar mer längre tid framför datorn.  

•  Systemet har en negativ påverkan för egenkontrollen, eftersom systemet avgör i 
vilken ordning handläggaren ska utföra sina arbetsuppgifter.  

• Fördelningen av ålder och kön ledde till ett motstånd mot förändringen, äldre 
lågutbildade kvinnor är de som har svårast för förändringar.  

• I det södra länet fanns även ett allmänt missnöje redan innan införandet, vilket 
gjorde att handläggarna hade ett något sämre utgångsläge.  

Datoriseringen mötte alltså till en början ett motstånd i båda länen på grund av de 
negativa konsekvenserna. Situationen i länen var, förutom missnöjet i det södra länet, 
relativt lika.  

4.4.2 Förändringsprocessen från manuellt till datoriserat arbete 
• Länen arbetade olika med förändringens faser.  

• Datorstödet, i förberedelsefasen, var mer positivt i det norra länet eftersom en 
handläggare (lokal expert) utbildade sina kollegor i datasystemet. I det södra länet 
var det en person som inte arbetar i systemet. Likaså utbildades närmaste cheferna i 
datasystemet vilket inte skedde i det södra länet. Det faktum att cheferna inte kan 
systemet har gett upphov till frustration. Det har lett till att handläggarna i det södra 
länet är kritiska till datorstödet. Under genomförandefasen fanns, i det norra länet, 
kollegorna som höll i utbildningen, tillhands. Det har lett till en positiv upplevelse 
av datorstödet. I och med denna studie har det dock beslutats att cheferna ska 
utbildas i datasystemet.  

• Under initieringsfasen var handläggarna i det norra länet delaktiga genom metod-
diskussioner, vilket inte skedde i det södra länet. I stabiliseringsfasen har det norra 
länet genomfört temadagar där metoder och rutiner diskuteras, vilket ger en fortsatt 
delaktighet. Handläggarna i det södra länet upplever att de inte lyssnas på medan 
handläggarna i det norra länet menar att de kan föra en dialog med cheferna om 
metoder och rutiner i datasystemet. Det södra länet har dock infört temadagar i och 
med denna studie.  

4.4.3 Länens utfall   
• Delaktigheten under förändringsprocessen har lett till en större acceptans för 

systemet i det norra länet än i det södra.  

• Datorstödet under förändringsprocessen har lett till en större tilltro till ledningen i 
det norra länet än i det södra.  

• Genom delaktighet under hela processen samt datorstöd från kollegor och chefer, 
har det norra länet lyckats att vända handläggarnas reaktioner från de negativa 
faktorerna, såsom användbarheten och arbetsmiljön, den negativa påverkan på 
motivationen, den sociala gemenskapen och egenkontrollen.  
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5. SAMMANFATTNING 
Studien är en magisteruppsats i socialpsykologi inom programmet ”Personal och arbetsliv” 

på Växjö Universitet. Syftet med studien formulerades som att undersöka hur 
förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete skett på två 
arbetsplatser, samt att undersöka hur personalen upplevt processen. Enligt tidigare forskning, 
vilken jag skriver om i studien, påverkas upplevelsen av faktorer såsom ålder och kön, 
motivation, social gemenskap, egenkontroll, delaktighet, förändringens faser, tilltro till 
ledningen, datorinteraktionen, datorstöd och acceptans för datasystemet.  

Studien genomförs med kvalitativa intervjuer.  
Arbetsplatserna är två av Försäkringskassans län. Försäkringskassan i Sverige införde ett 

datasystem som innebar ett paradigmskifte, från manuellt arbete till ett i huvudsak 
datoriserat arbete. Införandet av datasystemet fick skilda utfall i länen, enligt en mätning 
som gjordes över hela landet. Det norra länets uppfattning av systemet var mest positiv i 
jämförelse med hela landet, medan uppfattningen i det södra länet var mest negativ i 
jämförelse med hela landet. Arbetsplatserna föreföll därför intressanta att studera, för att se 
vad som skiljer dem åt.  
För att skapa mig en bild av hur förändringsprocessen skett har jag byggt upp uppsatsens 

teori och intervjuer på delar som, med utgångspunkt i teorier och andras forskning, är viktiga 
i processen. Delarna är köns- och åldersperspektiv, motivation, tillvägagångssättet i för-
ändringsarbetets faser, egenkontroll, social gemenskap, delaktighet och tilltro till ledningen. 
Viktiga för förändringsprocessen när det gäller datorisering är även datorstöd och acceptans 
för systemet. Det sätt på vilket dessa områden hanteras har betydelse för hur förändrings-
processen skett och hur den upplevs av personalen.  
Efter studien kan jag konstatera att datoriseringen till en början mötte ett motstånd i båda 

länen. Motståndet berodde delvis på systemets brister i användbarhet och för arbetsmiljön, 
men även på de negativa konsekvenserna när det gäller motivation, social gemenskap, och 
egenkontroll. Motståndet berodde även på köns- och åldersfördelningen i länen, tidigare 
studier visar nämligen att lågutbildade äldre kvinnor är de som har svårast för förändringar.  
I det södra länet fanns dessutom ett allmänt missnöje i organisationen, vilket gjorde att 

handläggarna hade ett något sämre utgångsläge. I det södra länet har personalen inte varit 
särskilt delaktig i förändringsprocessen från det manuella till det datoriserade arbetet. Den 
utbildningsansvariga personen arbetade själv inte i systemet och datorstödet var oklart. 
Eftersom cheferna i det södra länet inte kunde datasystemet ledde det till frustration hos 
handläggarna. Förändringsprocessen har därmed upplevts som på ett relativt negativt sätt.  
I det norra länet har förändringsprocessen från manuellt till ett i huvudsak datoriserat arbete 

skett genom delaktighet när det gäller rutiner och metoder såväl från början som fortlöpande. 
Vidare har stöd och utbildning skett via ”lokala experter” (alltså handläggare som själva 
arbetar i systemet). Handläggarna har vidare fått datorstöd från närmsta chefen, eftersom de 
är kunniga i datasystemet. Trots datasystemets brister har handläggarna i det norra länet 
reagerat relativt positivt på förändringsprocessen. På grund av ovan nämnda satsningar 
genom förändringsprocessen har handläggarna i det norra länet fått acceptans för systemet 
och en tilltro till ledningen.  
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BILAGA  

Intervjuer i länen  
 

Jag presenterar mig själv som anställd på Försäkringskassan samt att jag ”till vardags” 
arbetar som rehabiliteringssamordnare. Jag presenterar mitt projekt, att det är en jämförande 
studie med anledning av att resultaten när det gäller upplevelsen av ÄHS skiljer sig åt 
markant mellan de respektive länen. Jag berättar vidare att jag genomför ett antal intervjuer 
med såväl handläggare som chefer, fackligt engagerade och ÄHS ansvariga. Jag talar om att 
jag gör studien i form av en magisteruppsats med handledning från Växjö universitet. Jag 
påpekar även att jag är fristående från arbetsgivaren. Det finns ett stort intresse även från 
ledningens sida att få indikationer på vad skillnaderna mellan länen beror på. Det behövs en 
bredare kunskap kring dessa frågor varför de synpunkter som framkommer under 
intervjuerna är mycket viktiga. Jag betonar också att intervjuerna är anonyma och att inga 
namn kommer att skrivas ut. Jag frågar om jag får spela in intervjuerna eftersom jag annars 
inte kan vara fullt uppmärksam på samtalet.  
Jag avslutar intervjuerna med att fråga om jag kan höra av mig i efterhand om frågor dyker 

upp.  

Frågeområden handläggare 
Hur länge har du arbetat inom Försäkringskassan? 
Inom vilka områden har du arbetat och i vilket område arbetar du nu? 
Hur är ni organiserade? Hur ser du på det? 
Hur ser du på ÄHS inträde? 
Hur informerade man om ÄHS/Hur ser du på det? 
Hur utbildade man inom ÄHS/Hur ser du på det? 
Kunde man vara delaktig i implementeringen på något sätt? Hur ser du på det? 
Anser du att ÄHS Underlättar eller försvårar? På vilket sätt? Hur reagerar du på det?  
Avbryts ditt arbete i ÄHS av driftavbrott/andra tekniska störningar? Hur upplever du det?  
Är överblicken bättre eller sämre i ÄHS? På vilket sätt? Hur upplever du det?  
Är ÄHS ett hjälpmedel för dig att hinna med dina ärenden? På vilket sätt? Hur upplever du et?  
Är arbetsbelastningen jämnare i ÄHS än vad det var tidigare? På vilket sätt? Hur upplever du 
det?  
Får du det stöd som krävs i handläggningen av ÄHS? Från ledning, arbetskamrater? På vilket 
sätt? Hur upplever du det? 
Har du den kompetens som krävs för att hantera systemet? Hur upplever du det? 
Hur arbetar man med arbetsmiljöfrågor från ledningens sida? 
Hur är stämningen i ert arbetslag?  
Vad tror du att länens resultat december 2002 och juni 2003 står för? 

Frågor till arbetsgivarrepresentanter, fack och chefer: 
Hur går det systematiska arbetsmiljöarbetet till? 
Vad gör man från ledningens/fackets sida för att skapa en ”lagom” arbetsbelastning? 
Hur arbetar ledning/fack för att uppnå en ökad delaktighet? 
Hur är ledarskapet organiserat? 
Hur arbetar ledning/fack med kompetensutveckling? 
Hur resonerar ledning/fack kring arbete med FHV? 
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Hur resonerar ledning/fack kring förbättringar i arbetsklimatet? 
Hur kopplas personalekonomin till arbetsmiljön? 
Finns en medveten strategi för feedback inom organisationen? 
Vad tror du att länens resultat december 2002 och juni 2003 står för? 

Frågor till ÄHS ansvarig 
Hur har personalen informerats? 
Hur har personalen utbildats innan införandet av ÄHS? 
Hur har ni arbetat med delaktighet från personalens sida vid införandet? 
Hur har ni arbetat med förändring av arbetsmetoder mm i samband med ÄHS? 
Vad görs för att uppmärksamma den fysiska arbetsmiljön vid arbete med ÄHS? 
Vad har gjorts för att uppmärksamma psykosociala faktorer i samband med ÄHS arbetet? 
Hur har formerna byggts upp för att ge stöd och kunskap åt de handläggare som så behöver? 
Hur har formerna byggts upp för att fånga upp konstruktiv kritik? 
Vad tror du att länens resultat december 2002 och juni 2003 står för? 
Hur ser du på ÄHS´en och framtiden?  
 


