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Abstract: The main purpose of this master thesis is to study the information 

support by the head office of the Swedish social insurance office to 
its administrators. The thesis only focuses on information that 
concerns laws, regulations and instructions. The study is based on 
an interview with the head of the division of law at the social 
insurance head office and a questionnaire answered by 
administrators in four different counties. The purpose with the 
interview was to find out about the information strategy of the 
head office and in the questionnaire the administrators could 
describe their opinion of their information support. Our special 
interest was the information channels and how the administrators 
were able to absorb the essential information. The result of the 
research was that the administrators were quite satisfied with the 
information support but they had difficulties in using the 
information channels. According to the head office the main 
channel is the intranet which the administrators found difficult to 
search and they required a better structure. Another problem was 
the lack of time and to heavy burden of work. The authors mean 
that the Swedish social insurance office should gain a lot by invest 
in an intranet with a proper structure that better could support the 
administrators information need, this would also lead to a great 
saving of time.   
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1 Inledning och bakgrund 
 
”De statliga kvarnarna mal långsamt” har blivit ett uttryck för den frustration många 
människor känt efter kontakt med myndigheter. Den statliga byråkratin har fått ett rykte om 
sig att vara en snårskog omöjlig för gemene man att sätta sig in i. När det gäller behandling av 
ärenden inom statliga myndigheter är det en allmänt vedertagen uppfattning att det inte finns 
några fungerande rutiner som gör att varje ärende får en rättvis bedömning, utan det hänger 
mer på myndighetsutövaren som person hur beslutet tas och vilken information man får. 
Svenska statens målsättning för administrationen inom dess myndigheter är tydlig, alla 
människor som berörs av den ska behandlas rättvist och få den relevanta information de 
behöver. Staten är en enorm organisation med ett stort antal anställda och bara inom 
Försäkringskassan finns ca 16 000 anställda. (www.forsakringskassan.se) En så stor 
organisation kräver en minutiöst utarbetad informationsstrategi och rutiner som alla är 
motiverade att följa. Denna problematik finner vi intressant och har därför valt att titta på en 
liten del av informations försörjningen inom ett specifikt statligt verk Försäkringskassan, för 
att få insikt i möjliga problem och hinder som försvårar för handläggarna att leva upp till de 
mål som staten satt upp. 
 
Alla människor berörs sannolikt många gånger under sin livstid av socialförsäkringens olika 
delar, föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukpenning, bostadsbidrag, pension etc. 
Socialförsäkringens alla delar administreras av Försäkringskassans 240 kontor runt om i 
Sverige. (Ibid.) När en person tar kontakt med Försäkringskassan i något ärende är det en 
handläggare man möter och det är han/hon som har ansvaret för att ärendet behandlas rättvist 
och korrekt enligt de lagar och förordningar som finns. För handläggaren är många 
arbetsuppgifter rutinuppdrag medan andra kräver specialbehandling då människors 
livssituationer, förutsättningar och bakgrund skiljer sig åt och är unika för varje individ. 
Handläggare måste i dessa olika fall ta hänsyn till alla delar i ärendet som ofta inne fattar flera 
aktörer såsom arbetsgivare, olika läkare och rehabiliteringspersonal. Handläggaren måste ha 
kunskap om de lagar och förordningar som finns och göra en bedömning av varje fall. En 
bedömning som kan vara livsavgörande för den individ det gäller och som kräver god 
kompetens och insikt. En del av den kunskap som krävs är tillämpningen av de lagar och 
förordningar som gäller. En förutsättning för detta är att handläggaren kontinuerligt 
uppdateras gällande nya lagar och förordningar och lagändringar. Den kunskap handläggaren 
besitter är beroende av kontinuerlig utbildning och uppdatering. Huvudkontoret i Stockholm 
har ansvaret för att handläggarna får information gällande nya lagar, lagändringar, 
förordningar och direktiv och att den förmedlas så att varje handläggare får den specifika 
information som krävs för dennes arbetsuppgifter. 
 
Vi önskar applicera ämnen inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen såsom 
informationshantering, kommunikation och organisationsteori, på en statlig myndighet för att 
få en verklighetsförankring som står utanför den traditionella biblioteksvärlden. Vi kommer 
att göra en kvantitativ undersökning av informationsförmedlingen från Försäkringskassans 
huvudkontor ut till handläggarna på försäkringskontoren, kombinerat med en intervju med en 
representant från huvudkontoret.
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1.1 Problemformulering 
 
Försäkringskassan är en central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen med uppgift att 
utreda och besluta i ärenden som faller inom socialförsäkringsområdet. Försäkringskassans 
huvudkontor tillhandahåller riktlinjer och information om nya lagar och förordningar ut till 
handläggarna på kontoren. Försäkringskassans handläggare har den praktiska uppgiften att 
handlägga och besluta i de ärenden som rör allmänheten, samt att informera densamma 
beträffande rättigheter och skyldigheter. För detta arbete krävs kvalificerad kunskap och 
kontinuerlig uppdatering beträffande de regler som gäller. Detta gör att en tillfredställande 
informationsförmedling från huvudkontoret till handläggarna är en förutsättning för att 
klienters ärenden behandlas på ett korrekt och rättssäkert sätt. Om Försäkringskassans 
handläggare inte får sitt informationsbehov tillgodosett gällande sina arbetsuppgifter, drabbar 
detta tredje man dvs. allmänheten som riskerar att inte få sitt ärende rättvist och korrekt 
behandlat eller att felaktig information lämnas ut. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur informationsförmedlingen från huvudkontoret till 
Försäkringskassans handläggare fungerar. Anser Försäkringskassans handläggare att de kan 
tillgodogöra sig informationen från huvudkontoret? Vilken informationsstrategi har 
huvudkontoret för informationsförmedlingen till Försäkringskassans handläggare gällande 
nya lagar, lagförändringar, förordningar och direktiv?  

 
1. Vilken informationsstrategi har huvudkontoret för informationsförmedlingen till 

Försäkringskassans handläggare gällande nya lagar, lagförändringar, förordningar och 
direktiv? 

  
2. Vad anser Försäkringskassans handläggare om de informationskanaler som används 

vid återvinningen av relevant information? 
 
3. Hur väl kan Försäkringskassans handläggare tillgodogöra sig den information från 

huvudkontoret som de behöver i sitt arbete? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Den information som är föremål för granskning och som behandlas i denna uppsats är lagar, 
förordningar, direktiv samt riktlinjer vid tillämpning av dessa, som utgår från regeringen och 
förmedlas till Försäkringskassan via huvudkontoret. Vi kommer endast att studera information 
som utgår från huvudkontoret i Stockholm till de regionala Försäkringskassorna. Eventuell 
information som utgår ifrån Försäkringskassans handläggare till huvudkontoret kommer inte 
att granskas. Uppsatsens fokus ligger på Försäkringskassans handläggare och huruvida deras 
informationsbehov tillgodoses, andra yrkeskategorier inom Försäkringskassan eller 
allmänhetens uppfattning i saken kommer inte att belysas. Vi kommer att konkret beskriva 
huvudkontorets informationsstrategi gällande informationsförmedlingen till handläggarna. 
När vi i uppsatsen diskuterar information från huvudkontoret till Försäkringskassan avser vi 



 3 

information i form av lagar, förordningar, direktiv och riktlinjer för tolkning och tillämpning 
av dessa, inte annan information gällande andra områden. 
 

1.4 Disposition 
 
Efter det inledande kapitlet presenterar vi i kapitel två den forskning vilken har till uppgift att 
skapa grundförståelse i ämnet och hjälpa till att besvara frågeställningarna. Kapitlet inleds 
med den forskning som ligger till grund för kommunikations- och 
informationsspridningsmodeller, därpå följer Tukiainens agendamodell och Rowleys ramverk 
för informationshantering inom organisationer, samt en magisteruppsats i ämnet informatik 
om kunskapsöverföring inom statliga myndigheter. Därefter följer kapitel tre där vi redogör 
för två modeller, KKRs (Statens kvalitets och kompetensråd) ramverk för kunskapshantering 
och Choos Information Management Cycle, som ska appliceras på det empiriska materialet i 
diskussionskapitlet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om organisationskommunikation och 
informationskanaler. För att få en bild av den studerade organisationen presenteras i kapitel 
fyra ett stycke om statliga verk som följs av presentation av Försäkringskassan. Därpå följer 
en SOU-utredning som behandlar Försäkringskassans administrativa organisation, där man 
lämnar förslag på hur socialförsäkringsadministrationen kan förbättras och effektiviseras. I 
kapitel fem beskrivs metoden och tillvägagångssättet som använts för insamlandet och 
hanteringen av empirin, som består av en enkätundersökning och en intervju. Resultat och 
analys av undersökningen presenteras i kapitel sex i form av en skriftlig redogörelse av 
intervjun och diagram bestående av enkätsvaren med kommentarer och analys. Därefter följer 
diskussionen där vi applicerar de valda modellerna på det insamlade materialet och diskuterar 
svaren på uppsatsens frågeställningar.  
 

1.5 Definitioner av begrepp 
 
I denna del kommer vi att klargöra vissa begrepp som är centrala i uppsatsen. 
 
Information 
I uppsatsen använder vi oss av Bucklands definition av information som kunskap där  
mottagaren använder information för att tillägna sig kunskap. Informationen kan vara sann 
eller falsk. Vi använder även Bucklands definition av information som sak eller objekt t.ex. 
data, eller ett dokument som innehåller information, alltså fysisk information som är gripbar. 
(1991, s. 3, 39, 41, 43) 
 
Informationskanal 
I denna uppsats definierar vi informationskanal såsom de medier som används för 
informationsöverföring t.ex. intranät, telefon, E-post, personalmöten, anslagstavla. 
 
Kommunikation  
Vi kommer att använda oss av Flaas definition av kommunikation. Enligt Flaa är 
kommunikation den process varigenom information överförs (1998, s. 132), i denna uppsats 
kommunikation mellan olika hierarkier inom en organisation. 
 
Organisation 
Vi använder oss av Jacobsen & Thorsviks definition av organisation ”ett socialt system som 
är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Ordet social innebär här att de 
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människor som finns inom organisationen samagerar. System står för att en organisation är en 
avskild grupp som samarbetar mot ett mål men är beroende av omvärlden och andra 
organisationer. Organisationen finns för att åstadkomma något bestämt och är utformade för 
att så effektivt som möjligt nå sina mål. (2002, s. 10f) 
 

2 Forskningsöversikt 
 
Claude E Shannon formade tillsammans med Warren Weaver det som senare skulle bli 
grundmodellen för olika utföranden av kommunikations- och 
informationsspridningsmodeller. Vi kan se dessa teorier återkomma i bland annat Choos 
Information Management Cycle (se fig. 2 s. 10), där informationsanvändning handlar om att 
skapa kunskap av information. Vi kan också se det i Statens kvalitets- och kompetensråds 
(KKR) modell, ramverk för kunskapshantering (se fig. 1 s. 9), samt även i avsnitten om 
kommunikation och kanaler (se s. 12-14). 
 

2.1 Grundmodellen för kommunikation- och informationsspridning 
 
Shannons och Weavers idéer om kommunikationsproblem bygger på att det finns tre olika 
nivåer av kommunikationsproblem; 
Nivå A, handlar om tekniska problem; Hur exakt kan meddelanden överföras via 
kommunikation? Ett meddelande kan bestå av skrivna eller muntligt sagda ord, av bilder eller 
musik. När sedan själva överföringen av meddelandet till mottagaren sker kan olika typer av 
problem såsom förvrängningar av meddelandet uppstå. Vilka problem som kan uppstå beror 
på vilket kommunikationssystem som används, t.ex. kan överföring via telefon föra med sig 
att mottagaren uppfa ttar meddelandet på felaktigt sätt, på grund av att mottagningen är dålig 
och denne helt enkelt inte hör vad som exakt sägs. 
Nivå B, behandlar semantiska problem; Hur precist kan dessa meddelanden förmedla 
innebörden? Semantiska problem handlar om att betydelsen av sändarens meddelande 
förändras, det kan handla om ett personalmöte eller en konferens där mottagarna tolkar 
meddelandet var och en på sitt sätt, vilket medför att den verkliga betydelsen av sändarens 
meddelande har förändrats.   
Nivå C, handlar om effektivitetsproblemen; Hur effektivt innebörden i meddelandet leder till 
den avsedda effekten? Effektivitetsproblem handlar om att mottagaren inte får den 
information han förväntar sig och har efterfrågat. (Shannon & Weaver 1949, s. 4ff) 
 

2.2 Agendamodellen 
 
För att få en djupare insikt i och förståelse för problematiken inom kommunikation och 
informationshantering i organisationer har vi studerat två forskare inom ämnet. Tuuli 
Tukiainen som har format en modell utifrån en undersökning gjord inom en stor statlig 
organisation i Finland nämligen Finnish Broadcasting Company och Jennifer Rowley som 
utarbetat ett ramverk för informationshantering inom organisationer. Tukiainens forskning 
blir relevant för vår uppsats då hon i en undersökning inom kommunikation i organisationer 
studerat organisationsmedlemmars uppfattning om kommunikationens värde och betydelse 
för en organisation. Tukiainen har utifrån resultatet av denna studie utarbetat en agendamodell 
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för kommunikation i en organisation som ett redskap för att planera och bygga upp 
kommunikationsstrukturen i en organisation.  
Undersökningen utfördes på det Finska radio och tv-bolaget där sammanlagt över 900 
respondenter fick fylla i ett frågeformulär angående kommunikationskulturen på sin 
arbetsplats, vad som är viktigt vid kommunikation och hur den bör se ut. Formuläret innehöll 
endast två frågor: 1. Vad tycker du fungerar bäst vid kommunikationen på din arbetsplats?   
2. Vad irriterar dig mest vid kommunikationen på din arbetsplats? Åsikterna som uttrycktes i 
svaren delades in i 28 kategorier som fick utgöra basen i agendamodellen, dessa kategorier 
delades sedan in i fyra olika teman eller dimensioner: 
     
Dimension 1: Användandet av kommunikationssystem och hur man använder och söker 
information, fungerar de kanaler som används?  
Dimension 2: Hur fungerar kommunikation mellan chef – anställd. Denna dimension speglar 
hur förhållandet chef – anställd ser ut och hur ledarskap och beslutsfattande fungerar i 
organisationen. Man kan se om kommunikationen är regelbunden och organiserad samt om 
den är auktoritativ eller demokratisk.  
Dimension 3: Hur fungerar kommunikation ansikte mot ansikte, den informella, öppna 
kommunikationen som även innefattar den s.k. djungeltelegrafen som spelar en viktig roll vid 
kontakten mellan människor, hur är arbetsklimatet inom organisationen, är det vänskapligt 
och inbjuder till kommunikation? Om kommunikation mellan chef – anställd (dimension 2) 
inte fungerar tillfredställande frodas djungeltelegrafen.  
Dimension 4: Denna dimension innefattar funktionen av hela kommunikationsprocessen, hur 
kommunikationen fungerar som helhet inom organisationen, kommer relevant information ut 
vid rätt tillfälle till rätt person i rätt mängd?  
 
Kommunikationskulturen har två subkulturer: kommunikationssystem (dimension 1) och 
kommunikationsklimat (dimension 2, 3 och 4).  
Genom att medlemmar i organisationen enligt agendamodellen med egna ord får besvara två 
enkla frågor får man en lista på vad respondenterna tycker är viktigt för att kommunikationen 
ska fungera bättre och hur den bör se ut. Agendamodellen beskriver vad man behöver 
fokusera på och förändra om man vill planera och förbättra kommunikationen inom 
organisationen. (Tukiainen 2001, s. 47ff) 
 

2.3 Ramverk för informationshantering 
 
Rowleys ramverk är intressant då hon delat upp informationshantering dels på individnivå och 
dels på organisationsnivå, detta förfaringssätt motsvarar våra tankebanor gällande 
informationshanteringen i statligt verk som vi studerar. Vi vill både få en insikt om ämnet ur 
ett övergripande organisationsperspektiv, i vårt fall Försäkringskassans huvudkontor ner till 
den enskilda handläggaren.  
 
Rowleys ramverk för informationshantering består av fyra nivåer; individnivån, 
informationssystem, sammanhanget och miljön. 
De två första nivåerna fokuserar på individen, deras användning av information och de 
informationssystem som behövs för att möta detta. De två sista nivåerna vänder sig mot ”det 
stora”, dvs. organisationen. Hon menar att informationshanteringen måste ske på alla dessa 
nivåer. Rowley talar om information som ett fenomen av olika signaler och meddelanden och 
om förvärvet av kunskap, för att förstå informationshantering måste begreppet information 
sättas in i och definieras på följande sätt: 
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• information som subjektiv kunskap 
• information som användbar fakta/sak och information som en tillgång 
• information som en resurs 
• information som en vara/handelsvara 
• information som en väsentlig maktfaktor i samhället 

 
Informationshantering är nödvändigt för att kunna kontrollera informationsmängden och 
innehållet i informationen och därmed också beslutsfattande. Hon talar om information 
processing, dvs. förvandlingen av information från information till kunskap.     
Informationshantering innehåller såväl tekniska som användarperspektiv. 
Informationshanteraren som för Försäkringskassans handläggare främst är huvudkontoret, har 
en central roll med uppgiften att se till att handläggarna i organisationen har den information 
de behöver för att fatta beslut. Informationshanteraren ska även vara väl insatt i hur 
informationssystemet fungerar, dvs. huruvida handläggarna hittar den information som söks 
eller inte.  
 
Forskare och informationshanterare måste  

• definiera informationsbehoven  
• lokalisera källor av potentiellt användbar information 
• förvandla användbar information till intern kunskap 
• lagra fysiska objekt som innehåller användbar information  
• hantera informationslagret, så att användarna lätt kan komma in där och hitta vad de 
behöver, när de behöver det. 

 
Tillträde till information beror på faktorer som förmåga att betala, lämplig teknologisk 
infrastruktur och en bra blandning av passande databaser för att kunna möta individens och 
organisationens behov. (Rowley 1998, s. 359ff) 
 

2.4 Studie i kunskapsöverföring inom statliga myndigheter 
 
År 2004 skrev Tommy Gustavsson och Benjamin W Printz en magisteruppsats på 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping i ämnet informatik. Den heter 
Kunskapsöverföring inom statliga myndigheter – riktlinjer för systematisk 
kunskapsöverföring. Man har i uppsatsen använt litteraturstudier, intervjuer och enkäter för att 
studera hur kunskap överförs inom statliga myndigheter. Uppsatsen blir intressant för vår 
undersökning då den dels fokuserar på statliga verk och dels behandlar kunskapsöverföring 
inom organisationer. I vår enkät tillfrågas handläggarna huruvida de kan tillägna sig den 
information som man får från huvudkontoret, om de har fungerande kanaler, bra 
sökmöjligheter, tid och tillräcklig utbildning för att tillgodogöra sig informationen de behöver 
och omvandla den till kunskap. Gustavssons och Printz menar att organisationer måste arbeta 
med kunskapsöverföringen för att få verktyg till att hantera kunskap och bli effektivare och 
kunna erbjuda mer kvalitativa tjänster. (Gustavsson & Printz 2004, s. 7f) Några frågor som 
ställs är hur statliga myndigheter arbetar med kunskapsöverföring och vilka kanaler som 
används för att sprida kunskap. Författarna studerar tre olika myndigheter, Högskoleverket, 
Domstolsverket och Statskontoret och har även gjort en intervju med en person på KKR. 
Några av de slutsatser som kunde dras av de 199 enkätsvaren och intervjuerna av personal på 
de tre undersökta myndigheterna (och som är av intresse för denna uppsats) var att: 
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”Myndigheterna har redan många tekniska och sociala kanaler för kunskapsöverföring men 
dessa utnyttjas ofta på ett ad hoc mässigt vis. Myndigheterna skulle tjäna på att börja se dem 
ur ett kunskapsperspektiv i stället för ett informations eller kompetensperspektiv. Detta skulle 
ge dem en bättre överblick och möjlighet att systematisera arbetet med 
kunskapsöverföringen”. (Gustavsson & Printz 2004. s. 82)  
 
”Det finns ingen person med helhetsansvar för kunskapsfrågorna. Utan en person med 
helhetsbilden och helhetsansvaret för myndighetens kunskapshantering är det svårt att uppnå 
synergieffekten mellan olika initiativ för att öka kunskapsöverföringen. Vi uppfattar det även 
som att frågorna har svårt att få ordentligt utrymme i det dagliga ledningsarbetet”.  
(Ibid., s. 82) 
 
”Avdelningsindelning försvårar kunskapsöverföringen. Avdelningsindelning är oftast 
nödvändig men aktiva åtgärder behövs för att underhålla ett bra samarbete mellan avdelningar 
så att kunskapsutbytet kan bedrivas systematiskt snarare än sporadiskt”. (Ibid., s. 82f) 
 
Intressant att notera är också att bristande tid verkar vara en faktor som påverkar 
möjligheterna till kunskaps och kompetensutveckling, författarna drar slutsatsen att den ökade 
pressen som personalen känner inte tillåter andra aktiviteter än de primära arbetsuppgifterna. 
Man ser också organisationskulturen och bristen på samordning och samlade åtgärdsplaner 
som en orsak till att kunskapsöverföringen inte fungerar. (Ibid., s.79ff) 
 

3 Teori 
 
Här presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Först två modeller som kommer 
att appliceras på det empiriska undersökningen och presenteras i diskussionen. Dels KKR – 
modellen ”Hantera kunskap strategiskt” som speglar informationsaktivitet på individnivå, och 
dels Choos modell ”Information management cycle”som behandlar informationsaktivitet på 
organisationsnivå. Därefter redogörs för grundläggande faktorer inom 
organisationskommunikation och informationskanaler. 
 

3.1 Ramverk för kunskapshantering 
 
Försäkringskassan har i egenskap av statligt verk stöd från Statens kvalitets- och 
kompetensråd (KKR) rörande områden såsom kompetensförsörjning och kunskapshantering. 
KKR inrättades 1999 som en stabsmyndighet åt regeringen och är en myndighet med uppgift 
att ”Stödja och stimulera arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom den statliga 
förvaltningen”. (KKR - Hantera kunskap strategiskt 2005, s. 3) 
 
Man har från KKR gett ut en skrift, Hantera kunskap strategiskt- om kunskapshantering i 
stadsförvaltningen, till alla myndighetsledningar där man för att nå verksamhetens mål dels 
motiverar en effektivare kunskapshantering och dels erbjuder en mall för självutvärdering. 
Denna kan berörd myndighet använda för att få en uppfattning om vilken 
kunskapshanteringsnivå man befinner sig på. KKR har utarbetat nio olika områden som är 
särskilt prioriterade för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning och ett av dessa 
områden är kunskapshantering. Man har på KKR utarbetat en modell för kunskapshantering 
bestående av fem delar: identifiera kunskap, dela kunskap, lagra kunskap, använda kunskap 
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och utveckla kunskap. Denna modell blir intressant då den behandlar områden som är 
relevanta för uppsatsen, vår avsikt är att i diskussionen relatera och jämföra enkätsvaren med 
de fem delar som KKRs modell består av och vi kommer här att beskriva modellen och de 
delar av skriften som berör uppsatsens fokus. 
 
KKR gjorde under våren 2004 en utvärdering av alla myndigheters 
kompetensförsörjningsredovisning där man konstaterade att förbättringar inom 
kompetensförsörjningsområdet gjorts men mycket arbete kvarstår att utföra. (KKR - Hantera 
kunskap strategiskt 2005, s. 3) 
I skriftens inledning förklaras begreppet kunskapshantering, vad det praktiskt innebär och 
varför det behövs med utgångspunkt i vad lagen faktiskt kräver av förvaltningen gällande 
kunskap och information: 
 

• Regeringsformens 1 kap. 9 § säger att myndigheter ska iaktta saklighet och 
opartiskhet. 

• I enlighet med Tryckfrihetsförordningen skall varje svensk medborgare ha rätt att ta 
del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig 
upplysning. 

• Förvaltningslagens 4 § ställer krav på myndigheten ”att lämna upplysningar, 
vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde”.  

• Verkförordningen 7 § anger att chefen ska se till att allmänhetens och andras kontakter 
med myndigheten underlättas genom god service och tillgänglighet, genom 
information och genom ett klart begripligt språk i myndighetens skrivelser och beslut. 

• I enlighet med Skadeståndslagen 3 kap. 3 § ska staten eller en kommun ersätta ren 
förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse 
lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna 
finns särskilda skäl. Därvid ska särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras 
samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de 
lämnades. (Ibid., s. 6) 

 
Eftersom uppsatsen behandlar Försäkringskassan som är en statlig myndighet är dessa lagar 
intressanta då informationsförmedlingen i organisationen faktiskt enligt lag måste fungera, 
något som andra former av organisationer inte är bundna av.  
I statliga myndigheter är en god kunskapshantering nödvändig med tanke på den mängd 
information som produceras och finns lagrad. Aspekten ”Information overload” som 
synnerligen berör myndigheter i Sverige föranleder att en strategi för kunskapshantering 
måste utarbetas av ledningen för varje myndighet. KKR formulerar i skriften frågor som 
ledningen bör ställa sig innan man formar sin strategi. (Ibid., s. 5ff) 
Man kan bättre tillgodose allmänhetens behov om man kan ta tillvara den kunskap 
myndigheten besitter och samtidigt få en organisation som utvecklas och stärks som 
arbetsplats och förbättras ur ett ekonomiskt perspektiv. KKR har för detta ändamål använt sig 
av en modell från European Commitee for Standardization och utifrån denna skapat en egen 
modell/ramverk för kunskapshantering. 
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Fig.1 Ramverk för kunskapshantering (KKR - Hantera kunskap strategiskt 2005, s. 13) 
 
 
 

Modellen delar in kunskapshantering i fem delar: 
 
Att identifiera kunskap innebär att kunna hitta rätt information vid rätt tillfälle för att fatta 
rätt beslut ex, lagar förordningar och föreskrifter eller behov och önskemål för brukare. Ett 
sätt är att bygga upp interna databaser där man kan finna den person som har den önskvärda 
kunskapen. (KKR - Hantera kunskap strategiskt 2005, s. 14)  
 
Att dela kunskap pekar på vikten av att ledningen i en organisation uppmuntrar medarbetare 
att dela med sig av den kunskap man besitter, samtidigt som man införlivar andras som en del 
i ett gemensamt lärande. KKR pekar här på brister inom svenska myndigheter. Man har gjort 
en undersökning som visade att 87 % inte hade tillräckligt med tid eller resurser för att dela 
med sig av sin kunskap även om hälften av de utfrågade kände sig motiverade att göra det, 
hela 90 % ansåg att kunskapsspridningen på myndigheten inte var lätt. (Ibid., s. 14f)  
 
Inom myndigheter används databaser, filarkiv, intranät, externa webbplatser och i viss mån 
ärendehanteringssystem för elektronisk lagring. De flesta är endast tillgängliga inom den egna 
organisationen för lagring av kunskap. Den information som stadsförvaltningen publicerar 
på Internet är inte organiserad eller klassificerad och är följaktligen inte lätt att söka eller 
finna och som ett förslag fö r att förbättra sökmöjligheterna föreslår KKR användningen av 
metadata. Mycket kunskap inom en organisation finns hos medarbetare utan att den finns 
nedtecknad någonstans utan följer individen. (Ibid., s. 15f) I SOU-utredningen befarar man ett 
kunskapsgap när den stora gruppen som är födda på 1940-talet går i pension då det saknas en 
naturlig generation som skulle ta över. (SOU 2003:106, s. 51f) 
  
När det gäller att använda kunskap förespråkar KKR evidensbaserat beslutsfattande vilket 
innebär att beslut som fattas ska vara väl underbyggda av forskningen på området i 
kombination med den erfarenhet som beslutsfattaren besitter. Forskning på området har visat 
på brister inom kunskapsanvändningen beroende på bl.a. att kunskap ses som ett hot, att den 
är svår att tillgå eller att kompetens att tillgodogöra sig kunskap inte finns (KKR - Hantera 
kunskap strategiskt 2005, s. 17f) SOU-utredningen visar att kunskapsnivån är låg bland 
handläggarna på Försäkringskassan. (SOU 2003:106, s. 51)  
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För att utveckla kunskap och lärande måste det finnas ett i grunden kritiskt tänkande hos 
individen som i stället för att direkt finna en lösning på ett komplext problem kunna se varför 
det uppstod. Forskning visar att samarbete mellan olika professioner och kompetenser med en 
öppen dialog mellan olika aktörer främjar kunskapsutvecklingen. (KKR - Hantera kunskap 
strategiskt 2005, s. 18f)  
 

3.2 Information Management Cycle 
 
Att överföra information är inte alltid synonymt med att överföra kunskap. För att 
informationen ska generera kunskap behöver mottagaren som i det här fallet är handläggaren 
på Försäkringskassan bearbeta den information som utkommer från huvudkontoret. 
Choo menar att det krävs informationsprocesser för att handlingar ska vara möjliga i 
organisationer och för att beslut ska kunna komma till stånd. Organisationens struktur måste 
vara sådan att den främjar förutsättningarna för beslutsfattande och reducerar osäkerhet.  
(Choo 1998, s. 6) På samma sätt som vi ska använda KKRs modell i kunskapshantering i 
diskussionen kommer vi att applicera Choos modell för informationshantering på det 
empiriska materialet genom jämförelse med enkätsvar och intervju. 
 
Det krävs en process för att informationen ska kunna bearbetas. (Ibid., s. 1) 
Informationshantering är en sådan ständigt pågående process, och den består av sex 
närliggande och återkommande aktiviteter:  
 
 
 

  
 

Fig. 2 Information Management Cycle (Choo 1998, s. 24) 
 
 
 

För att beslutsfattande och problemlösning i en organisation ska fungera på ett 
tillfredställande sätt måste organisationsmedlemmarna ha tillgång till relevant information, 
vilket sker genom identifikation av informationsbehov. För identifikation av 
informationsbehov krävs att frågor som: vad vill användaren/na veta, varför de behöver veta 
det och hur användaren/na kommer att använda informationen. (Ibid., s. 57) 
Informationsbehovet uppstår från det som organisationsmedlemmen uppfattar som 
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otydligheter och som får organisationsmedlemmen att känna sig osäker. För att kunna fatta 
beslut och besvara frågor från allmänheten på rätt grunder måste handläggarna hålla sig 
uppdaterade när det gäller lagar, förordningar och riktlinjer för dessa. Uppsatsen granskar 
huvudkontorets informationsstrategi, vilken information behöver handläggarna och hur 
undersöker man deras informationsbehov?  
  
Insamling av information är en förlängning av identifikation av informationsbehovet och 
urvalet av information, vilka kanaler och källor som används bör kontinuerligt ses över för att 
säkra att informationsresurserna överensstämmer med informationsbehoven. Vikten av att 
vara medveten om det som inte behövs bör även poängteras, då det förenklar sorteringen och 
gallringen av information. (Choo 1998, s. 24ff) På Försäkringskassan är det viktigt att rätt 
information når ut till handläggarna, någon som arbetar med föräldraförsäkringar har inte 
något behov av information angående pensioner eller rehabilitering. Hur sorteras den 
information som ska ut till handläggarna? 
 
För att det ska vara möjligt för organisationsmedlemmarna att hitta den information och den 
kunskap som finns inom organisationen, måste den organiseras och lagras systematiskt.  
Syftet med detta är att skapa ett organisatoriskt minne som motsvarar 
organisationsmedlemmarnas informationsbehov. Organisering och lagring av information 
innebär strukturering av information och informationsteknologin kan öka effektiviteten och 
reliabiliteten av organisationens operativa aktiviteter. (Ibid., s. 24f) Information som 
handläggarna behöver måste finnas lätt tillgänglig. 
 
Information som samlas in och som finns lagrad i organisationen ska förpackas i produkter 
och tjänster vilket i praktiken innebär att informationen bearbetas, anpassas och görs 
tillgänglig för medarbetarna och de informationsbehov organisationen har. (Ibid., s. 25) 
Medarbetarna kan då själva hitta den information de behöver för att lösa sina problem, (Ibid., 
s. 58) Choo menar att organisationer måste sträva efter att öka värdet av produkter och 
tjänster genom höjning av informationskvaliteten och genom bättre matchning av information 
med informationsbehov. Anpassas informationen till det som den ska användas till? Flera av 
frågorna till handläggarna handlar om huruvida de kan tillgodogöra sig informationen från 
huvudkontoret och om de kan förstå och tolka den.  
 
Spridning av information syftar till att öka utbytet av information dvs. öka flödet och 
återanvändningen av information inom organisationen vilket bidrar till att kunskapsnivån i 
organisationen höjs. Om organisationsmedlemmarna i högre grad delar med sig av 
information till varandra, för det med sig att informationen bearbetas fortare till kunskap. 
Spridning av information handlar främst om att rätt information ska nå rätt person vid rätt tid, 
rätt plats och i rätt format. (Ibid., s. 42ff) Ju snabbare ny information sprids och 
kommuniceras handläggare emellan, desto snabbare förvandlas informationen till kunskap. 
 
Informationsanvändning har som mål att skapa och tillämpa kunskap genom tolknings- och 
beslutsfattandeprocesser. I en organisation med många organisationsmedlemmar med olika 
uppgifter, tolkas information på olika sätt, och informationen bör anpassas och spridas så att 
samspelet mellan organisationsmedlemmarna gynnas. Vid beslutsfattandeprocesser krävs det 
att beslutsfattaren vet vilken typ av information som krävs för att rätt beslut ska kunna tas. 
(Ibid., s. 24ff)  
 



 12 

3.3 Organisationskommunikation  
 
En grundläggande faktor för att en organisation ska nå sina uppsatta mål är att den har en 
fungerande kommunikation inom organisationen, både mellan ledning - anställd och anställd - 
anställd.  
 
En förutsättning för att de anställda i en organisation ska sträva efter att nå de mål som 
organisationen har satt upp är att målen tydligt kommuniceras ut till medarbetarna. En 
anställd behöver inte endast få veta vad hon/han ska göra utan varför han/hon ska göra det för 
att på så sätt få en förståelse för helheten. Viktigt är också att den anställde får veta hur andra 
inom organisationen arbetar för att nå de gemensamma målen och på så sätt kunna värdera sin 
egen prestation och del i arbetet. En väl fungerande kommunikation är också en förutsättning 
för effektiv samordning och ett effektivt samarbete mellan anställda på olika avdelningar 
inom organisationen. Därigenom kan man undvika missförstånd och merarbete. Vid 
beslutsfattande är det viktigt att först kunna inhämta så mycket information som möjligt för 
att sedan kunna fatta rätt beslut. (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 339) 
 
Enligt Larsson inbegriper begreppet organisationskommunikation ett ”företags myndighets 
och intresseorgans alla kommunikativa handlingar och interaktioner” (Larsson 1997, 2001, s. 
66) 
Kommunikation i organisation kan struktureras på olika sätt: 
Intern – Extern 
Formell – Informell 
Verbal – Ickeverbal 
(Ibid., s. 66ff) 
 
Gränsen mellan intern och extern kommunikation i en organisation är svår att definiera då 
det är svårt att fastställa var gränsen mellan organisationen och omvärlden går. Strid menar att 
syftet med informationen det gäller får sätta gränsen för den interna och den externa 
kommunikationen. (1999, s. 15) Den kommunikation mellan Försäkringskassans huvudkontor 
och handläggare som denna uppsats fokuserar på är intern kommunikation.  
 
Den interna kommunikationen kan sedan delas in i den formella informationen som initieras 
uppifrån och den informella informationen som ”bara finns”. (Ibid., s. 15ff) Formell och 
informell kommunikation fungerar parallellt. Om den formella informationen som ledningen 
förmedlar till de anställda tillgodoser deras behov av information stimuleras inte den 
informella kommunikationen (djungeltelegrafen) och vise versa. Den informella 
informationen existerar dock alltid inom en organisation och är en stark kraft som fungerar 
snabbt och smidigt och behöver inte alltid vara av ondo. (Larsson 1997, 2001, s. 68) 
 
Organisationskommunikation kan sedan delas in i verbal och ickeverbal kommunikation. 
Den verbala kommunikationen förutsätter språkanvändning, alltså det som sägs eller skrivs. 
Den ickeverbala kommunikationen har en rad olika former såsom utseende, olika attribut, 
kroppsspråk, ansiktsuttryck mm. (Ibid., 2001, s. 68f) 
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3.3.1 Kommunikationsproblem 
 
Inte sällan uppkommer problem och svårigheter med den interna kommunikationen i en 
organisation. Anställda kan uppleva att de inte informeras om vad som händer och vad som 
beslutas på arbetsplatsen. Kommunikationsproblemen handlar då om problem mellan ledning 
– anställd eller anställd – anställd. Ett problem som ofta uppstår i större organisationer med 
flera olika hierarkier är att informationen ändrar innebörd och förvanskas allt eftersom den 
passerar olika nivåer. (Larsson 1997, 2001, s. 12f)    
Jacobsen och Thorsvik menar att en kommunikationsprocess har tre kritiska faser: 
 

1. När sändaren kodar meddelandet – Det är då viktigt att välja ord och uttryck som 
verkligen speglar det man vill förmedla, det är lätt att ta till överord, speciellt när det 
finns ett starkt personligt engagemang. Ett problem kan vara de fackuttryck som 
används och som kan ställa till problem när sändaren och mottagaren har olika 
utbildning och/eller erfarenhet, missförstånd kan lätt uppstå. 

2. När meddelandet förmedlas genom den kanal som sändaren har valt – Ett val av 
olämplig kanal kan innebära att information försvinner då olika kanaler ställer olika 
krav på hur meddelandet ska se ut för att kunna förmedlas.  

3. När mottagaren avkodar meddelandet – Många faktorer kan påverka mottagaren vid 
avkodningen såsom utbildning, erfarenhet, förväntningar, arbetsuppgifter och 
inställningen till sändaren. Ett stort problem som kan uppstå är att mottaga ren erhåller 
så mycket information att det blir omöjligt att hantera. (2002, s. 340ff) 

 

3.4 Informationskanaler 
 
I en stor organisation sker informationsförmedlingen till mottagarna ofta via flera personer i 
hierarkin och med hjälp av ett antal olika kanaler. Långa informationsvägar ökar risken för att 
budskapet ska försvinna eller förändras på vägen till mottagarna, eftersom den passerar flera 
personer vilka lägger in sin tolkning i informationen. Daft och Lengel menar att 
informationsförmedlingen ser olika ut på olika nivåer i organisationens hierarki. På den 
högsta hierarkiska nivån använder man sig av informationsrika kanaler där man kan diskutera, 
analysera och lägga upp strategier och mål t.ex. personliga möten eller telefon som berikar 
informationen genom kroppsspråk och tonfall och ger möjlighet till direkt feedback. Den 
information man vill förmedla neråt i hierarkin till den operativa nivån omvandlas till mindre 
informationsrika kanaler för att informationen ska behålla sitt specifika innehåll och inte 
förändras på vägen såsom i dokumentform vilka oftast förmedlas elektroniskt och man 
förväntar sig ingen feedback. (Auster och Choo 1996 s. 176, 190ff). 
    
Man kan skilja mellan direkta (personliga) och indirekta informationskanaler (opersonliga). 
Direkta informationskanaler i en stor organisation som Försäkringskassan är möten mellan 
människor i organisationen såsom chefer, anställda. Indirekta informationskanaler är bl. a. 
anslagstavlor, personaltidningar och IT (Informations teknologi). Det är viktigt att personalen 
känner att den information chefen lämnar är korrekt och trovärdig.  
Information som fås från arbetskamrater kan ses som positiv bl.a. när medarbetare med 
mycket erfarenhet och kunskap kan klargöra information åt, i vårt fall handläggare, som är 
relativt nya på arbetsplatsen. Det kan gälla både såväl ”ny” som ”gammal” information. (Strid 
1999, s. 53ff) 
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IT handlar om informationskanaler som har datorn som verktyg, såsom e-post, intranät och 
Internet. Alla dessa kanaler ger möjlighet att skicka information i form av text och bild. Det 
finns många fördelar med IT, men det som är en fördel för sändaren av information är inte 
alltid en fördel för mottagaren och vise versa. Fördelar med IT är bl.a.: att det är ett snabbt 
medium som är billigt med smidig arkivering, det finns möjlighet att skicka datafiler, det är 
rumsoberoende och informationen håller hög kvalitet när den kommer från originalutskick. 
Mottagaren bestämmer själv när informationen ska tas emot (tidsoberoende) och i vilken 
form, dvs. på skärmen eller i pappersform. Tidsoberoendet kan vara en nackdel för sändaren 
som kanske förväntar sig snabb feedback. Andra nackdelar är att det finns stor risk för 
informationsöverflöd och att det är oklart vem det är som bestämmer vad som får läggas in i 
systemet, varken intranät eller Internet regleras i grundlagen, samt att de personliga 
kontakterna minskar. (Strid 1999, s. 84ff) 
  
Vilken kanal som används beror på vilken typ av information som ska förmedlas. 
Andra kanaler som kan användas för informationsförmedling i organisationer är 
personaltidning, anslagstavla och interna arbetsplatsträffar men dessa kanaler används inte för 
den informationsförmedling som motsvarar syftet med vår undersökning.  
 

4 Statligt verk 
 
Sverige styrs av regeringen som till sin hjälp har en sammanhållen myndighet som kallas 
Regeringskansliet. Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag 
vilka ansvarar för statsförvaltningens löpande verksamhet. Regeringen och den offentliga 
förvaltningen kontrolleras av Riksdagen. (www.regeringen.se, regeringskansliet med 
departementen) Regeringskansliet består av statsrådsberedningen och de olika departementen 
varav ett är Socialdepartementet. På Regeringskansliet utfärdas de regleringsbrev som styr 
målen för myndigheternas verksamhet samt fördelningen av ekonomiska medel, det är också 
på Regeringskansliet man utfärdar förordningar som är generella administrativa bestämmelser 
för hur myndigheternas verksamhet ska bedrivas, dessa förordningar är bindande regler. 
Regeringen fastställer alltså mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas 
verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika 
ärenden.  
 
Socialdepartementets ansvar är samhällets välfärd i form av sociala tjäns ter, ekonomisk 
trygghet, hälso- och sjukvård och främjande av hälsa samt barn och funktionshindrades 
rättigheter. (www.regeringen.se, socialdepartementet ansvarsområden) 
Till varje departement hör ett antal myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten 
inom statsförvaltningen, en av dessa myndigheter är Försäkringskassan som administrerar 
socialförsäkringen och som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp, ålderdom och 
till barnfamiljer. (www.regeringen.se, myndigheter) 
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4.1 Presentation av Försäkringskassan 
 
På Regeringskansliet finns Socialdepartementet som har ansvaret för flera olika myndigheter 
däribland Försäkringskassan. Socialdepartementet har bl.a. ansvaret för den ekonomiska 
tryggheten för samhällsmedborgarna med hjälp av socialförsäkringen. Den administreras av 
Försäkringskassan. Socialdepartementet tar fram årliga regleringsbrev som innehåller mål 
som myndigheten ska uppnå med sin verksamhet med hjälp av de beviljade anslagen. Man 
utfärdar också förordningar som är administrativa bestämmelser om de statliga 
myndigheternas arbete. (www.regeringen.se, Socialdepartementet) 
 
Långt innan socialförsäkringens tid fanns fattigvård vars huvudsakliga uppgift var att 
motverka massfattigdom och massdöd. I mitten av 1800-talet började Sverige industrialiseras 
och i och med det blev medborgarna i högre grad beroende av inkomst i form av pengar, 
samtidigt ökade den ekonomiska sårbarheten vid ohälsa, olycksfall i arbetet och hög ålder. 
Kravet på sociala reformer växte och vår tids socialförsäkring började sin framväxt. I slutet av 
1800-talet började människor slå sig samman och bildade föreningar som kallades för 
Sjukhjelpskassor, för att få stöd när nöden stod för dörren. Föreningarna godkändes av staten 
1931, de kallades nu för Sjukkassor vilka fick statligt stöd för sin verksamhet. Dagens 
Försäkringskassa kom till 1955. Socialförsäkringen innebär att avgifter och skatter ger 
rättigheten att få del av den sociala välfärden när vi är i behov av den. Under hela 1900-talet 
har socialförsäkringen ständigt förbättrats, här är några av de viktigaste förändringarna; 1901: 
Lag om ersättning vid olycksfall i arbetet, 1914: Lag om folkpension, 1948: Barnbidrag, 
1955: Allmän sjukförsäkring med inkomstrelaterad sjukersättning och subventionerad 
sjukvård, 1955: Yrkesskadeförsäkring, 1960: Allmän tilläggspension (ATP), 1974: 
Föräldraförsäkring, 1977: Arbetsskadeförsäkring, 1992: Rehabiliteringspenning, 1999: Nytt 
pensionssystem omfattar från och med nu alla som bor eller arbetar i Sverige, 2001: 
socialförsäkringen regleras och omfattar från och med nu alla som bor eller arbetar i Sverige. 
(www.forsakringskassan.se, socialförsäkringen historik) 
 
Försäkringskassan är den myndighet som utreder, beslutar och betalar ut ersättningar från 
socialförsäkringen, vilken innehåller närmare femtio olika förmåner eller bidrag. 
Försäkringskassans uppdragsgivare är Regeringen och det är Regeringen som utser 
Försäkringskassans styrelse och myndigheten leds av Generaldirektören. Försäkringskassan 
har sju Staber; Intern revision, Ledningsstab, Förändringssekretariat, Ekonomistab, 
Informationsstab, Juridisk stab och Personalstab, vilka alla bistår ledningen med sin specifika 
sakkunskap. Försäkringskassan har tre divisioner vilka samtliga finns på huvudkontoret i 
Stockholm; (www.forsakringskassan.se, organisation) 
  
Försäkringsdivisionen ansvarar för utveckling och förvaltning av socialförsäkringen, 
innehållet i försäkringsinformationen och för nödvändig normering och expertkunskaper om 
försäkringen. Försäkringsdivisionen har avdelningar för barn, familj och handikapp, 
sjukförmåner, pension samt utvärdering. Försäkringsdivisionen medverkar också i 
Försäkringskassans stabsuppgifter gentemot regeringen.  
 
Produktionsdivisionen har produktions- och resultatansvar på nationell nivå, för utredning 
och beslut i ärenden som Försäkringskassan ansvarar för, handläggningen utförs inom 
länsorganisationerna, man har också ansvar för kravställning och förvaltning av IT-system 
som berör processer och handläggning med flera system.  
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Utvecklingsdivisionen har det samlade ansvaret för Försäkringskassans IT-verksamhet och 
ska också vara ett stöd i utvecklingsfrågor inom Försäkringskassan. 
 
Försäkringskassan i Sverige består idag av cirka 240 försäkringskontor med 16 000 
medarbetare, myndigheten är uppdelad i 21 länskontor med tillhörande försäkringskontor, 
vidare finns det ett huvudkontor som är beläget i Stockholm. Länskontorens uppgift är att 
arbeta med strategiska ledningsfrågor, uppföljning och utveckling av verksamheten samt att 
ge administrativt stöd till försäkringskontoren. Det finns en Försäkringsdelegation med 
förtroendevalda politiker i varje län som har till uppgift att bevaka Försäkringskassans 
verksamhet ur ett medborgarperspektiv och fatta beslut om samverkan inom rehabiliteringen. 
Delegationernas arbete ligger på strategisk nivå, vilket innebär att man inte hanterar några 
enskilda försäkringsärenden.  
 
Handläggarna på Försäkringskassan beslutar i samtliga försäkringsärenden förutom de som 
avgörs av socialförsäkringsnämnder, dock handläggs ett försäkringsärende alltid först av en 
handläggare som är expert inom just det försäkringsområdet och som skriver ett beslutsförslag 
som presenteras för nämnden. De försäkringsärenden det främst handlar om är: sjuk- och 
aktivitetsersättning, handikappersättning, vårdbidrag, assistansersättning, bilstöd till 
funktionshindrade, arbetsskadeförsäkringen och statligt personskadeskydd. Dessa ärenden har 
stor betydelse för medborgarnas ekonomiska trygghet samtidigt som de omfattar ett stort 
inslag av skälighetsbedömning och avvägning, här ska nämndledamöterna bidra med sina 
erfarenheter och kunskaper om samhället, deras uppgift är att granska och vä rdera de olika 
omständigheter som finns i ärendet och fatta beslut enligt de lagar, regler och den praxis som 
gäller. Den som ärendet gäller kan personligen få framföra sina synpunkter till nämnden. Efter 
att nämnden fattat sitt beslut skrivs det in i ett protokoll, därefter skriver handläggaren ett 
beslutsbrev till den som ärendet gäller. Nämndens beslut kan överklagas och överklagandet 
görs till länsrätten. (www.forsakringskassan.se, organisation) 
 

4.2 Omformning av Försäkringskassan - En SOU-utredning 
 
År 2003 utfördes på uppdrag av regeringen en utredning av socialförsäkringsadministrationen 
kallad ANSA (utredning angående socialförsäkringsadministrationen). Detta 
utredningsuppdrag bestod i att lämna förslag på hur socialförsäkringsadministrationen skulle 
omformas för att förbättra och effektivisera de 21 Försäkringskassorna och 
Riksförsäkringsverket (RFV), vilka tillsammans utgör socialförsäkringsadministrationen. 
ANSA lämnade in sitt slutbetänkande 2003 som i tryckt form fick namnet Försäkringskassan 
– den nya myndigheten. (SOU 2003:106). Förslaget innebar en sammanslagning av RFV och 
Försäkringskassorna till en myndighet för att förstärka samordningen i verksamheten och få 
en helhetssyn med gemensamma värderingar och en effektivare administration. Då denna 
SOU-utredning visar hur administrationen på Försäkringskassan såg ut före omorganiseringen 
januari 2005 är den intressant för vår uppsats. De delar av administrationen som tas upp i 
uppsatsen har med stor sannolikhet inte ingått i de förändringar som gjorts utan ser 
fortfarande ut på samma sätt.    
I uppsatsen har vi fokuserat kring de frågor som rör informationsförsörjningen till 
handläggare på Försäkringskassan. (Ibid., s. 11f)  
 
Förslaget antogs av riksdagen och förändringen genomfördes 1 januari, 2005. Kraven på den 
nya myndigheten var bl. a. att den skulle drivas på ett rättssäkert och effektivt sätt samt öppna 
för insyn och kontroll av verksamheten för allmänheten. Utredningen menar att tilltron till 
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myndigheten måste öka och att medborgarna ska kunna lita på att deras ärenden behandlas 
enligt de lagar och regler som finns. Allmänheten måste ha förtroende för att handläggarna 
tillhandahåller den information och den ersättning man är berättigad till. En förutsättning för 
att tillgodose dessa krav är att verksamheten drivs av en kompetent personal. (SOU 2003:106 
s. 33ff) 
 
I utredningens avsnitt gällande kompetensförsörjning menar man att 
socialförsäkringsadministrationen behöver höja utbildnings- och kompetensnivån och att ett 
mål för detta måste formuleras. Man poängterar att erfarenhetsutbytet inom myndigheten bör 
öka för att medarbetarna ska kunna utvecklas och ges möjlighet att pröva på nya uppgifter. 
Ålderstrukturen inom Försäkringskassan gör att rörligheten inom myndigheten inte är så 
omfattande som man önskar vilket kan medföra problem vid tillsättandet av ny personal vid 
de stora pensionsavgångar som kan förväntas komma i framtiden. (Ibid., s. 50ff) 
 
Under rubriken ”konsekvenser för personalen” diskuteras hur förändringen kommer att 
märkas för den personal som arbetar på Försäkringskassorna bl.a. anser man att den samlade 
utbildnings- och kompetensnivån måste höjas för att öka effektiviteten och rättsäkerheten och 
få en bättre vi-känsla inom organisationen. (Ibid., s. 163) 
 

5 Metod 
 
För att få en generell uppfattning om huruvida Försäkringskassans handläggare anser sig få 
den information från huvudkontoret som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredställande sätt har vi valt att göra en kvantitativ undersökning. För att få ett resultat som 
är representativt för handläggarna på Försäkringskassan och få geografisk spridning kommer 
enkäter att skickas ut till sammanlagt 100 handläggare på Försäkringskassor i fyra olika län: 
Jönköpings län, Västra Götalands län, Hallands län och Kronobergs län. Enkäterna analyseras 
genom statistisk analys där vi redovisar handläggarnas svar. Enkätsvaren ska besvara 
uppsatsens andra och tredje frågeställning. 
  
Som ett komplement till denna metod kommer en kvalitativ intervju med 
informationsansvarig på huvudkontoret att genomföras, detta för att få en förståelse för den 
informationsstrategi som tillämpas vid informationsförmedling till Försäkringskassans 
handläggare. Den intervjuades uppgift är att förmedla information gällande riktlinjer, 
lagmaterial och författningar till Försäkringskassans handläggare och intervjun ska hjälpa oss 
att besvara uppsatsens första frågeställning. 
 
Vi har för uppsatsen valt ut två modeller som ska appliceras på det empiriska materialet. 
Modellerna är KKRs ”Ramverk för kunskapshantering” och Choos ”Information Management 
Cycle”. Vi kommer att titta på KKR-modellens fem olika delar för att sedan försöka se 
motsvarighe ter och mönster i det insamlade materialet. På samma sätt kommer vi att jämföra 
Choos modell som innehåller sex olika aktiviteter som ingår i informationsprocessen. I 
empirin undersöker vi vilka kanaler och källor som används av huvudkontoret och 
handläggarna och hur dessa upplevs. 
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5.1 Inledningsfas 
 
Vi började med att gå in på Försäkringskassans webbplats där vi hittade en länk till forskning 
och namn på ansvariga kontaktpersoner för uppsatser på högskola och universitet. Vi ringde 
upp en av dessa kontaktpersoner som dock var tveksam till om vår undersökning gick att 
genomföra då en omfattande omorganisering nyligen genomförts på Försäkringskassan och 
Riksförsäkringsverket. Vi blev dock hänvisade till Försäkringskassans huvudkontor som har 
ansvaret för den informationsförmedling som uppsatsen ska behandla. På huvudkontoret 
talade vi först med en ansvarig för informationsförmedlingen till handläggare som 
konstaterade att ingen förändring skett gällande den informationsförmedling vi ämnar titta på 
och ställde sig positiv till undersökningen. Vi fick senare kontakt med rättsenheten på 
huvudkontoret där en jurist bekräftade att den informationsprocess uppsatsen ska behandla 
fortfarande ser likadan ut och att en undersökning av den inte skulle möta några hinder, hon 
uttryckte också ett intresse för ämnet.  
 

5.2 Enkätundersökningen 
 
I detta avsnitt redogör vi för tillvägagångssättet och de olika momenten vid utförandet av 
enkätundersökningen.   
 

5.2.1 Frågeformuläret 
 
Enkäten som används består av 16 frågor med övervägande fasta svarsalternativ, de fasta 
svarsalternativen gör att enkäten går snabbt att besvara vilket höjer svarsfrekvensen. Jan Trost 
har i sin bok Enkätboken beskrivit de viktigaste reglerna för att konstruera enkätfrågor, de 
regler som gått att applicera på denna undersökning har vi utgått ifrån när vi har utformat 
frågorna till enkäten. Enligt Trost ska frågorna vara korta och få för att inte respondenten ska 
tappa intresset utan besvara samtliga frågor utan att det tar för lång tid, genom detta 
förfarande minskas svarsbortfallet. (2001, s. 83) Vi har valt att använda oss av ordinalskala 
till de flesta frågor med fasta svarsalternativ som enligt Eggeby & Söderberg innebär att man 
kan rangordna kategorierna i förhållande till varandra och de kan innehålla mer eller mindre 
av en viss egenskap. (1999, s. 30) I vårt fall har respondenterna kunnat välja mellan 
”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” och de har fått gradera i vilken utsträckning de 
använder informationskanaler. Detta valde vi för att kunna få en bredare bild av 
handläggarnas uppfattningar. Vi har i enlighet med Trosts regler i början av enkäten definierat 
några av de termer som använts i enkäten som kan feltolkas och undvikit ord som är onödigt 
krångliga och kan missförstås, om frågan misstolkas av respondenten minskar reliabiliteten på 
undersökningen. (2001, s. 61) De bakgrundsvariabler som används är ålder, utbildning, 
antalet handläggare på arbetsplatsen och antalet arbetsår som handläggare. 
  
5.2.1.1 Validitet 
 
De första fyra frågorna i enkäten är bakgrundsvariabler: födelseår, utbildning, antal 
anställningsår som handläggare och antal handläggare på arbetsplatsen. Fråga fem t.o.m. 13 
ställdes för att få en uppfattning om hur handläggarna upplever förutsättningarna för en god 
informationsförmedling. Dessa frågor är en förutsättning för att vi ska kunna få en bild av hur 
handläggarna kan tillgodogöra sig informationen och besvara vår tredje frågeställning. För att 
besvara studiens andra frågeställning fick handläggarna i en öppen fråga besvara hur de söker 
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information (fråga 14) och i fråga 15 gradera sin användning av informationskanaler. Sist i 
enkäten ställs en öppen fråga med avsikt att fånga upp handläggarnas övriga synpunkter på 
informationsförmedlingen från huvudkontoret. För att besvara den första frågeställningen i 
uppsatsen och få en bild av huvudkontorets informationsförmedling till handläggarna gjordes 
en intervju med chefen för rättsenheten. 
 

5.2.2 Pilotstudien 
 
Innan utskicket av enkäten till de 100 handläggarna utfördes en pilotundersökning. En 
pilotundersökning rekommenderas av Ejlertsson för att eliminera risker för feltolkningar som 
kan uppstå då frågor som kan verka självklara för frågeställaren ändå kan innehålla någon 
bakomliggande tanke som kan missförstås. Man kan också med en pilotstudie kontrollera om 
svarsalternativen är rätt konstruerade eller om något svarsalternativ saknas. (1996, s. 31f) Den 
första delen av pilotstudien genomfördes på några vänner som bidrog med synpunkter som en 
förberedelse inför den egent liga pilotundersökningen. Själva pilotstudien utfördes på några 
handläggare på en Försäkringskassa för att på så sätt få respons på enkäten och följebrevet 
från den tilltänkta målgruppen. Tanken var att vi skulle närvara när respondenterna besvarade 
enkäten för att direkt få spontan feedback och kunna ge förklaringar. Men då arbetssituationen 
för handläggarna var pressad önskade vår kontakt på berörd Försäkringskassa att 
respondenterna skulle få besvara och reflektera över frågorna när tiden så medgav. Enkäten 
skickades då istället per post till vår kontakt som vidarebefordrade den till respondenterna 
vilka skriftligt kunde kommentera och kritisera frågorna och följebrevet. Fyra respondenter 
svarade på enkäten, endast en av dem hade synpunkter på utförandet och frågorna, de andra 
tre hade inga problem med frågeformuläret eller inledningsbrevet utan svarade på alla 
enkätfrågor och hade inget att tillägga. Den respondent som hade synpunkter på enkäten 
ansåg att ytterligare klargöranden behövdes i den inledande texten till frågeformuläret för att 
inga missförstånd skulle uppstå gällande definitionen på vilken information vi avsåg, detta 
försökte vi åtgärda med ytterligare förklaring. Vidare fanns synpunkter på en av graderingarna 
på svarsalternativen ”i stora drag” som ansågs felaktig men vi beslöt att behålla den då ingen 
annan i pilotstudien hade problem med den och inget annat alternativ verkade passa bättre.  
 

5.2.3 Urval 
 
Avsikten var att i vårt urval av respondenter till vår enkät få en så bred bild av handläggarnas 
informationsförsörjning från huvudkontoret som möjligt. Vi bedömde att 100 enkätutskick 
skulle vara en lämplig mängd, fördelat på fyra olika län. Vårt val föll på Västra Götalands län, 
Halland län, Kronoborgs län och Jönköpings län, dessa län är närliggande till vårt eget. Vi 
valde dessa av den anledningen att om det skulle uppstå problem vid ifyllandet av enkäten och 
insamlandet av densamma skulle det vara praktiskt möjligt för oss att uppsöka kontoren. Efter 
en telefonkontakt med en informationsansvarig på Försäkringskassan i Västra Götalands län 
kunde vi konstatera att storleken på kontoren ute i landet varierar, men att de flesta är stora 
med 50 eller flera handläggare. Dock finns ett antal ”småkontor” med 10 eller färre 
medarbetare. Då ”Antal handläggare på arbetsplatsen” är en av bakgrundsvariablerna i 
uppsatsens enkätundersökning ville vi se om denna aspekt påverkar informationsförmedlingen 
till handläggarna. Därför beslöts att 25 enkäter skulle skickas ut till länskontor i varje län 
varav 10 av dessa skulle vidarebefordras till mindre Försäkringskassekontor inom länet. Våra 
tre andra bakgrundsvariabler: ålder, utbildning och antal år som handläggare, kunde inte 
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påverkas av oss och vi försökte inte styra urvalet, utan den slumpvisa utdelningen till 
handläggarna på kontoren borde ge en rättvis bild av hur verkligheten ser ut. 
 

5.2.4 Utdelning av enkät 
 
När utdelning av enkäten blev aktuell försökte vi att genom Försäkringskassan nå en 
kontaktperson på vart och ett av de utvalda länen, och lyckades få telefonkontakt med en 
personalchef/verksamhetsansvarig på vardera länskontor. Alla dessa ställde sig positiva till att 
förmedla enkäterna ut till handläggarna och även ut till något mindre kontor inom länet. I 
Västra Götalands län fanns dock inget mindre kontor med färre än ca 20 anställda så vi valde 
ett av dem och sände själva 10 enkäter dit. Vi hade en förhoppning om att genom att etablera 
en kontakt med en arbetsledare/chef för handläggarna skulle svarsbortfallet minska, och 
chansen att få in svaren i tid öka. Då vi satt upp en ”deadline” för inskickandet av svaren 
skulle det också vara lättare att ha en person att uppvakta om svaren dröjde. Det är enligt 
Dahmström helt nödvändigt att planera för att sända ut påminnelser vid flera tidpunkter och 
avsikten var att ringa och påminna kontaktpersonerna cirka en vecka efter sista 
inlämningsdatum, men detta visade sig inte behövas då alla höll sig inom tidsgränsen. (1996, 
s. 53) I ett följebrev till kontaktpersonerna gav vi instruktioner om hur enkäterna skulle 
fördelas mellan länskontor och småkontor och hur de besvarade enkäterna skulle samlas in 
och sändas tillbaka. För att underlätta detta moment bifogade vi svarskuvert med porto och 
förskriven adressen, då svaren enligt Dahmström måste kunna skickas tillbaka i portofria 
kuvert. (1996, s. 53) Vi betonade även att enkäten inte skulle besvaras i grupp utan enskilt av 
handläggaren, då det finns risk för påverkan från andra.  
 

5.2.5 Bortfall 
 
Individbortfallet, dvs. antalet obesvarade enkäter i undersökningen var 24 %, vilket innebär 
att vi fick en svarsfrekvens på 76 %. Vår bedömning var att svarsfrekvensen var tillräcklig för 
att vi skulle kunna få ett reliabelt resultat och kunna göra en reliabel analys. Några enkäter 
innehöll variabelbortfall eller partiellt bortfall, vilket innebär att en eller flera frågor i 
enkäterna inte är besvarade. Dahmström menar att anledningen till bortfall kan vara att 
personen i fråga har missat frågan, glömt att besvara den, att hon/han inte förstod frågan eller 
helt enkelt inte ville svara på den, det kan också vara en miss i hanteringen av formulären 
(1996, s. 202f). Enkäten innehöll två öppna frågor där svarsbortfallet var stort, detta kan enligt 
Dahmström bero på att det vid besvarande av enkäter inte finns någon person nä rvarande som 
uppmuntrar respondenten att fylla i svaret. En öppen fråga måste besvaras med egna ord och 
kräver alltså mer aktivt deltagande, detta kan innebära att respondenten tycker att det är lättare 
att lämna frågan obesvarad. Dahmström menar vidare att respondenter som svarar på öppna 
frågor är förmodligen de som känner engagemang för ämnet. (Ibid., s. 54) 
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5.3 Intervju 
 
För att besvara vår första frågeställning i uppsatsen: ”Vilken informationsstrategi har 
huvudkontoret för informationsförmedlingen till Försäkringskassans handläggare?” ville vi 
göra en intervju med någon på huvudkontoret som är ansvarig  för den 
informationsförmedling uppsatsen fokuserar på. Vid telefonkontakt med huvudkontoret blev 
vi hänvisade till rättsenheten som är en stab på huvudkontoret vars uppgift är att hantera, 
förmedla och lagra information till handläggare rörande lagmaterial såsom nya lagar, 
förordningar, direktiv, allmänna råd och förändringar av desamma. Vi fick tala med chefen 
för rättsenheten och bad om en telefonintervju vilket gick bra. Intervjufrågorna sändes i god 
tid till respondenten som då fick möjlighet att förbereda sig. Intervjun genomfördes med så 
kallad ”trepartsamtal” som medger att tre personer samtidigt kan kommunicera. Efter 
medgivande av respondenten spelades intervjun in på band, alternativet var att anteckna det 
som sades, men då syftet med intervjun var att få fram faktaupplysningar var inspelningen ett 
sätt att förvissa sig om att ingen information gick förlorad. Repstad menar att i analysfasen är 
det en stor tillgång att ha en ordagrann återgivning av intervjun och att intervjuaren under 
intervjun slipper anteckna och kan istället helt koncentrera sig på att lyssna. (1999, s. 70f) 
Efter nedtecknandet av intervjun sändes den tillbaka till respondenten för granskning och 
korrigering. 
 

5.4 SPSS 
 
Enkätsvaren redovisades och analyserades med hjälp av SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) statistikprogram. Enligt Wahlgren är det lämpligt att först koda om svaren 
till siffror för att underlätta hanteringen av data eftersom koderna har fördelen att svaren 
kommer i rätt ordning i diagrammen, dvs. i nummerordning (2005, s. 9), därför kodades alla 
fasta svarsalternativ i enkäten om till siffror. Vi valde att redovisa resultaten av varje fråga 
med hjälp av enkla diagram, därför att diagram gav den tydligaste bilden av resultatet. Det föll 
sig också naturligt att ha digrammen i anslutning till diskussionen kring själva frågan och 
samtidigt analysera dem. För att visa på en generell bild av enkätsva ren valde vi att presentera 
svaren i procentform. Vi gjorde även ett antal korstabuleringar för att undersöka likheter och 
skillnader mellan olika grupper (bakgrundvariabler) vad det gäller enkätsvaren. För att 
kontrollera om skillnaden i korstabuleringarnas resultat är statistiskt säkerställd genomfördes 
ett chi-square test. Det visade dock sig att resultaten i korstabuleringarna saknade signifikans 
och inga säkra slutsatser kunde dras (när p-värde, Asymp.Sig överstiger 0,05 saknas 
signifikans). 
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6 Resultat och Analys 
 
I denna del presenteras och analyseras empirin som består av enkätundersökning och intervju. 
Varje enkätfråga redovisas i ett diagram där vi också analyserar resultaten och två öppna 
enkätfrågor diskuteras skriftligen. Intervjun med chefen för rättsenheten på 
Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm presenteras både i sin helhet och som 
kommentarer till diagrammen. 
 

6.1 Intervju med Chefen på huvudkontorets rättsenhet 
 
Vid en telefonintervju med chefen för rättsenheten på Försäkringskassans huvudkontor i 
Stockholm den 4 april 2005 bad vi henne berätta om Försäkringskassans huvudkontor och hur 
dess informationsstrategi gällande förmedling av lagar, förordningar, direktiv ut till 
handläggarna ser ut.  
 
Den 1 januari slogs alla Försäkringskassor och Riksförsäkringsverket ihop till en ny 
myndighet som kallas Försäkringskassan. Nu har Försäkringskassan ett huvudkontor som 
ännu så länge i stort sett motsvarar gamla RFV. Huvudkontoret har ansvar för bl.a. normering 
och styrningen av verksamheten. Normering innefattar lagar som beslutas av riksdagen och är 
den högsta formen av normering, förordningar som beslutas av regering, i vissa fall ger 
regeringen myndigheter bemyndigande att besluta föreskrifter, som är bindande regler. 
Försäkringskassan har ett stort antal sådana bemyndiganden. Till normering räknas också 
allmänna råd som inte är tvingande utan rekommendationer om hur man kan eller bör tillämpa 
en viss regel. Försäkringskassan är en central förvaltningsmyndighet under 
Socialdepartementet och det är Socialdepartementet som ansvarar för fördelningen av medel 
och ansvarar för de lagar och förordningar som styr vår verksamhet. Det är också 
Socialdepartementet som ansvarar för att ta fram regleringsbrev (se Statlig myndighet, kap. 3) 
för Försäkringskassan.  
 
Huvudkontorets ambition gällande informationsförmedlingen ut till handläggarna är att ”man 
ska veta när någonting händer innan det händer”, man håller på att jobba med 
informationsstrategi för den nya myndigheten, det finns ingen riktigt än. Idag ser 
informationsvägen ut till handläggarna gällande lagar, förordningar etc. ut som så att 
huvudkontorets försäkringsdivision har tre avdelningar med lite olika ansvarsområden, t.ex. 
en avdelning som heter pension och som ansvarar för allting inom pensionsområdet. Om det 
sker en lagändring på pensionsområdet så är en av avdelningens uppgifter att se till att 
lagändringen verkställs genom att informera om ändringen och vid behov ta fram 
kompletterande normering. När det sker en lagändring går avdelningen ofta ut med 
information i form av ett informationsmeddelande som läggs ut på vårt intranät. Varje län har 
en länsorganisation som består av ett länskontor och flera försäkringskontor. På länskontoret 
finns det folk som ansvarar för att ta till sig den informationen och sprida den vidare, där 
försöker de även själva att hålla koll på vad som händer med lagar och förordningar. Om man 
på huvudkontoret vet att det är någon stor förändring på gång på området försöker man gå ut i 
förväg och tala om att nu är det på gång. Än så länge har man ingen enhetlig organisation med 
informationssamordnare i varje län eftersom det är så nytt att Försäkringskassan är en 
myndighet, gamla RFV kunde inte bestämma hur organisationen skulle se ut ute på 
Försäkringskassorna men nu när man är en myndighet så kommer man så småningom att 
försöka se till att det blir en mera likformig organisation ute i länen, men än så länge har man 
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inte det. Det finns inte tydligt utpekat att den och den funktionen ansvarar för att sprida den 
här informationen vidare. Men på huvudkontoret finns det utpekade enheter med ansvar för 
olika typer av förmåner och de har till uppgift att bevaka och informera vid förändringar, förut 
var det ut mot kassorna och nu är det ut mot länsorganisationerna.  
 
Huvudkontoret använder sig av flera olika informationskanaler, man har 
informationsmeddelanden (IM) som läggs ut på intranätet, de innehåller inget som är 
normerande i sig utan där informerar man bara om sånt som redan är normerat, som 
lagändringar, förordningsändringar eller andra förändringar. På de flesta länskontor finns det 
några som också bevakar informationsmeddelanden och för det vidare till 
försäkringskontoren, där man förstås också själva bevakar om det kommer nya 
informationsmeddelanden. Intranätet har alla tillgång till och alla följer med vad som händer 
inom deras områden genom att gå in där och titta. Intranätet är också strukturerat förmånsvis. 
Jobbar man t.ex. med föräldrapenning så kan man gå in och titta på det området och då får 
man information om vilka regler som gäller, både lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna 
råd och nya IM som kommit och på det viset finns det samlat. Det finns också något som 
kallas för ”vägledningar” dem kan vem som helst titta på genom att gå in på 
”forsakringskassan.se” som ligger under publikationer. I vägledningarna beskrivs 
sammanfattat vad som gäller för en viss förmån. Där beskrivs innehållet i alla lagar, 
förordningar, föreskrifter, allmänna råd, förarbeten intressanta domar, och intressanta beslut 
från justitieombudsmannen som gäller den aktuella förmånen. Allting sådant samlas och 
beskrivs i vägledningarna. De är de viktigaste informationskanalerna för handläggarna. 
 
 ”Vägledningarna” uppdateras fortlöpande. Om det är mindre förändringar läggs det enbart in 
i den elektroniska versionen på nätet och trycks inte på nytt. Ytterligare kanaler om det är 
stora förändringar är konferenser, då bjuds personal från varje länskontor in som sedan 
informerar vidare. I länsorganisationerna har man ofta nä tverk för olika förmåner som hålls 
samman av folk från länskontoren. Inom nätverken har man olika former av interna 
utbildningar. 
 
Nu när Försäkringskassan blivit en myndighet kommer allting att ses över för att försöka göra 
det mer likformigt och då kommer man sannolikt att se över de här kanalerna också. En sak 
som man jobbar med väldigt mycket är att gå igenom förmån för förmån och göra 
processkartläggningar om hur processen går till från det att ett ärende börjar tills att det 
avslutas. När man har gått igenom hela processen funderar man över hur man kan göra det 
effektivare och bättre, då tar man fram ett så kallat nyläge, där man beskriver steg för steg hur 
man bör hantera ett ärende från det att det inleds till dess att det avslutas. I de olika stegen 
kommer man förstås också in på hur normeringen ser ut och vilka förvaltningsrättsliga 
bestämmelser man ska tänka på. Hur stor mängd information som skickas ut till handläggarna 
är svårt att säga men när det sker någon förändring skickar man ut information. Inom vissa 
områden sker lagförändringar vä ldigt ofta och inom andra sker det inte fullt så ofta. 
 
Om handläggarna behöver hjälp med att tolka nya lagar och förordningar finns 
”vägledningar” som ett medel där man hjälper till att tolka eller beskriva vad som gäller. 
”Vägledningar” innehåller också exempel där man försöker illustrera hur reglerna ska 
tillämpas. Ute i länsorganisationerna finns på många håll grupper dit handläggarna kan vända 
sig. Ett ytterligare medel man har är RFV-kontakt dit handläggarna kan vända sig och i varje 
län finns några som sållar bland de frågor som finns. De frågor man inte kan besvara skickas 
vidare till RFV-kontakt och där skickas frågorna till olika grupper på huvudkontoret där de 
utifrån vår kunskap svarar på frågorna. När det gäller utbildning av handläggare i att tolka 
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lagar och förordningar var det så att i den gamla organisationen skedde den mesta 
utbildningen inom varje län, dessutom fanns Försäkringskassornas förbund som ordnade 
utbildningar och därutöver hölls från RFV konferenser; nyhetsutbildningarna när det var stora 
förändringar i lagstiftningen. Man tog fram utbildningsmaterial inom varje förmånslag, s.k. 
Förut-material. Detta utarbetades lokalt på någon Försäkringskassa, sedan kvalitetssäkrades 
det på RFV och användes i länet för utbildning. Nu ska detta ses över och det är för tidigt att 
säga hur detta kommer att se ut i den nya organisationen. Det kommer sannolikt att bli någon 
form av central utbildningsverksamhet. 
 
Den information som skickas ut till handläggarna lagras och görs tillgänglig på intranätet. Där 
finns ”regelverk” som ingång och där ligger föreskrifter, allmänna råd, vägledningar och 
interna meddelanden. Dels ligger det samlat i ”regelverket” eller vårt ”lagrum” som det kallas 
men det finns också sorterat förmånsvis om man vill ha det som rör en viss förmån. 
”Vägledningar” och föreskrifterna ges ut i tryckt form också, de allmänna råden finns enbart i 
elektrisk form. 
 

6.2 Enkätsvaren 
 

 
 
 
 
En grundläggande förutsättning för 
att handläggarna ska kunna fatta rätt 
beslut och kunna utföra sina 
arbetsuppgifter är att man får den 
nödvändiga information som krävs 
gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer för dessa. En väsentlig 
fråga är då huruvida handläggarna 
anser att denna 
informationsförmedling fungerar 
tillfredställande. Av diagrammet 
kan utläsas att 36 % av 
handläggarna upplever att de får 
den information de behöver från 
huvudkontoret för att utföra sina 
arbetsuppgifter och 51 % är i stora 
upplever att de får den information 
de behöver från huvudkontoret för 
att utföra sina arbetsuppgifter. 
Alltså tycker ca 87 % att 

informationsförmedlingen fungerar relativt bra, vilket är en hög siffra, men 13 % är dock 
missnöjda med informationssituationen vilket innebär att man av olika anledningar inte 
erhåller den information man behöver. Orsaker till att handläggare är missnöjda med 
informationsförmedlingen från huvudkontoret kan vara att det finns brister hos sändaren eller 
mottagaren, i det här fallet huvudkontoret och handläggare, eller att kanalerna inte fungerar 
tillfredställande. 
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Att tillägna sig information handlar 
om att kunna förstå och tolka 
informationen och omvandla den 
till kunskap som blir användbar i 
arbetet. Oavsett hur mycket och 
relevant information som skickas ut 
till handläggarna fyller den ingen 
funktion utan blir värdelös om inte 
handläggarna kan tillägna sig den. 
Vi kan av diagrammet utläsa att 33 
% av respondenterna helt anser sig 
kunna tillägna sig informationen 
man får och 50 % kan i stora drag 
göra det. Endast 1 % kan inte alls 
tillägna sig informationen medan 
hela 16 % endast delvis kan tillägna 
sig informationen. Detta innebär att 
så många som 17 % av 
handläggarna inte har tillräcklig 
kunskap för att utföra sina 

arbetsuppgifter och fatta beslut enligt gällande lagar och regler. Enligt huvudkontoret kan 
handläggarna få hjälp med tolkning av information genom Försäkringskassans webbplats, 
under länken ”vägledningar” finns lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
beskrivna och tolkade med exempel på hur reglerna ska tillämpas. Ytterligare ett hjälpmedel 
är RFV-kontakt dit handläggarna kan vända sig med frågor, de frågor som inte kan besvaras i 
länen samlas ihop och vidarebefordras till huvudkontorets olika avdelningar. (se intervju, s. 
20ff) Trots dessa möjligheter upplever 17 % av handläggarna att de endast delvis eller inte 
alls kan tillägna sig den information de får från huvudkontoret. 
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Ett stort och välkänt problem inom 
stora organisationer är 
informationsöverflöd, man drunknar 
i information och missar det 
väsentliga. 25 % av handläggarna 
anser att de inte alls får information 
som är irrelevant för sitt arbete och 
hela 62 % anser att de delvis får 
information de inte behöver. Vi kan 
konstatera att informationsöverflöd 
är ett problem också inom 
Försäkringskassan, även om 
majoriteten inte upplever att det är 
ett stort bekymmer. Om man lägger 
ihop de som i stora drag och helt 
anser att de får information de inte 
behöver blir det 13 % som i hög 
utsträckning upplever att de tvingas 
sålla i informationsmängden. Enligt 
chefen för rättsenheten på 
huvudkontoret i Stockholm har man 

på huvudkontorets försäkringsdivision tre avdelningar med olika ansvarsområden. Dessa 
fördelar information om lagändringar inom respektive område (barn, familj och handikapp, 
sjukförmåner eller pension) till länskontoren via Informations- meddelanden på intranät. 
Avsikten med denna uppdelning torde vara att handläggare endast ska få information inom sitt 
specifika arbetsområde för att undvika informationsöverflöd.       
 

 
 
 
Oavsett om handläggarna får 
relevant information i rätt mängd, 
vid rätt tidpunkt och har kunskap att 
tillägna sig den, så går den ändå 
förlorad om handläggaren inte har 
tid att läsa den. Under uppsatsarbetet 
har vi fått en entydig indikation på 
att tidsbrist är ett stort problem hos 
handläggarna. Siffrorna här 
bekräftar detta då så många som 55 
% endast delvis hinner läsa den 
information man får från 
huvudkontoret och 5 % inte alls har 
tid att läsa den. Ett talande exempel 
är den handläggare som i enkäten 
lade till en kommentar till denna 
fråga och skrev att han/hon läser 
informationen i bussen på väg hem 
efter arbetsdagens slut. Endast 7 % 
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hinner läsa all information medan 33 % har i stora drag tid att läsa informationen. Konstateras 
kan att tidsbristen är ett bekymmer för handläggarna som inte har möjlighet att hålla sig 
uppdaterade i den mån de behöver eller önskar. Ett välkänt problem i samhället är den ökade 
arbetsbelastning som drabbar anställda både inom privat såväl som statlig sektor på grund av 
nerdragningar och rationaliseringar och Försäkringskassan tycks inte vara något undantag.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
För att handläggarna inte ska gå miste 
om information från huvudkontoret är 
det viktigt att de kan urskilja den som 
innehåller lagar, förordningar och 
direktiv från annan information 
gällande andra områden. Att snabbt 
kunna hitta det man söker är viktigt 
då det är en tidsödande sysselsättning 
att behöva leta efter informationen 
man saknar. Chefen för rättsenheten 
på huvudkontoret säger i intervjun att 
handläggarna själva måste gå in och 
bevaka nya 
informationsmeddelanden. Alla 
handläggare har tillgång till intranät 
och de får själva följa med i vad som 
händer inom deras respektive 
områden. Enligt diagrammet ovan 
instämmer 22 % helt i att de lätt kan 
urskilja information från 

huvudkontoret från annan information och 47 % instämmer i stora drag. Dessa handläggare 
tycks inte har några större problem med att urskilja relevant information och behöver således 
inte lägga möda och tid på att leta eller riskera att missa information. 25 % har delvis problem 
med att urskilja huvudkontorets information från annan information medan 5 % inte alls kan 
urskilja denna information från annan.  
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Jag tycker att den/dom informationskanal/er som används (för lagar och
förordningar) fungerar bra.

 
 
 
 
 
 
97 % av handläggarna anser att den 
information man får är helt eller i 
stora drag aktuell. Ingen tyckte att 
informationen inte alls är aktuell 
och endast ett par procent ansåg att 
informationen endast delvis är 
aktuell. Av dessa siffror kan man 
konstatera att man på huvudkontoret 
kontinuerligt och disciplinerat 
uppdaterar informationen gällande 
lagar och förordningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endast 9 % är helt nöjda med de 
informationskanaler som används, 
dock är 60 % i stora drag nöjda med 
kanalerna som används, 29 % är 
endast delvis nöjda med kanalerna 
och 1 % är inte alls nöjda. Enligt 
huvudkontoret är intranät den 
viktigaste kanalen för handläggarna 
och en anledning till att så många 
inte upplever att kanalerna fungerar 
kan vara att när man använder 
informationskanaler som har datorn 
som verktyg finns det stor risk för 
informationsöverflöd. Detta kan 
leda till svårigheter att sålla och 
urskilja det man behöver. En 
respondent ger uttryck för just 
denna problematik: ”Tar för lång tid 
att läsa in från intranät då det 
kommer onödig information och det 

är svårt att selektera.” Ett annat problem kan vara att handläggarna inte har fått tillräcklig 
information om eller introduktion i hur de ska använda kanalerna.  
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delvisi stora draghelt
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Jag tycker att det är lätt att finna information (om lagar och förordningar) via
Försäkringskassans intranät.

 
Ingen av handläggarna upplevde att 
de inte alls kunde finna den 
information de behövde men 18 % 
tyckte endast delvis att de kunde 
hitta nödvändig information. Frågor 
vi ställer oss är huruvida det beror 
på dåligt fungerande kanaler som 
inte är tillräckligt användarvänliga 
eller på bristande kunskap i 
informationssökning och vad det 
innebär för en handläggare som inte 
kan finna den nödvändiga 
information de behöver för sina 
arbetsuppgifter. Endast 16 % kan 
helt och hållet hitta informationen 
de behöver och en stor grupp på 66 
% uppger att de i stora drag, men 
dock inte helt, kan finna den 
information de behöver. Då vi är 

intresserade av vilka faktorer det kan bero på har vi valt att titta på olika bakgrundsvariabler 
som kan påverka förmågan att söka information.  
 
 

 
 
 
 
Intranät som enligt huvudkontoret 
är handläggarnas viktigaste 
informationskanal upplevs endast 
av 7 % som en helt fungerande 
kanal, vilket torde vara en 
alarmerande siffra. 13 % tycker inte 
alls att det är lätt att finna 
informationen på intranät, 37 % 
endast delvis och 43 % anser att de i 
stora drag har lätt för att finna 
information på intranät. Vad 
använder sig då dessa handläggare 
av för andra kanaler i stället och kan 
de då tillgodogöra sig 
huvudkontorets information eller 
missar man viktiga delar? Enligt 
enkätfrågan gällande kanaler uppger 
58 % att de använder intranät i hög 
utsträckning och intranät är också 
den i särklass mest använda 

informationskanalen av alla som används. Då många enligt denna tabell inte är nöjda med 
intranät som kanal är det ändå den man är hänvisad till och det finns inget egentligt alternativ 
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till detta. Vi har även på denna fråga gjort en korstabulering med utbildningsnivå och antal 
anställningsår som handläggare för att se om dessa faktorer påverkar inställningen till intranät.  
  
I diagram 10 till 20 ombads respondenterna att gradera i vilken utsträckning de får 
informationen (lagar och förordningar) från dessa kanaler: 

 
 
 
 
Man kan konstatera att e-post inte är 
någon frekvent använd 
informationskanal av handläggarna 
då övervägande delen av 
respondenterna har graderat sin e-
postanvändning relativt lågt. Endast 
14 % använder e-post i hög 
utsträckning. Enligt huvudkontoret 
förmedlas inte den information 
uppsatsen behandlar via e-post utan 
sprids kollektivt på framförallt 
intranät. Det är troligen mer i 
kontakt med kollegor och chefer 
som handläggarna använder e-post 
som kanal.  
 
 
 

 
 
 
Handläggarna tycks inte uppleva att 
de får information genom denna 
kanal i någon större utsträckning, 
men i den öppna frågan: ”Om jag 
behöver information (om lagar och 
förordningar), finner jag den såhär.” 
samt i frågan: ”Om annan kanal 
ange i så fall vilken.” uppgav 
handläggarna flera exempel på 
kanalen ansikte mot ansikte, vilka 
var chefen, konsulter, 
arbetskamrater/kollegor. De tog upp 
dels formella möten under arbetstid 
och dels informella möten som sker 
på lunch och fikaraster.  
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Den här kanalen upplevs av 
handläggarna som en 
förhållandevis informativ kanal. 
Chefen för rättsenheten på 
huvudkontoret berättade att vid 
stora förändringar inbjuds 
personal från länskontoren in till 
konferenser och får sedan i sin tur 
informera vidare till 
Försäkringskassorna i sitt län. 
Man har ofta nätverk för olika 
förmåner i socialförsäkringen ute i 
länsorganisationerna och inom 
dessa nätverk har man 
internutbildningar. Vi såg 
exempel på detta i ett av 
enkätsvaren där en handläggare 
hade beskrivit dessa nätverk som 
ett sätt att inhämta information. 
 
 

 
 
 
 
Ingen av handläggarna har angett 
att de använder personaltidningen 
som informationskanal i hög 
utsträckning och så många som 43 
% använder den inte alls, dock 
anser 43 % att de i någon mån 
använder personaltidning. Vår 
kontakt på huvudkontoret uppger 
över huvudtaget inte 
personaltidningen som 
informationskanal gällande 
information om lagar och 
förordningar, så 
Försäkringskassans 
personaltidning används 
förmodligen inte för den typ av 
information vi efterfrågar.   
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Pappersform tex. kompendier, rapporter

Anslagstavlan är ingen kanal som 
används i någon större 
utsträckning av handläggarna, 83 
% använder inte anslagstavlan 
alls, detta är heller ingen kanal 
som huvudkontoret använder i sin 
informationsförmedling. Man kan 
anta att anslagstavlan används i 
första hand till lokal information 
på respektive Försäkringskassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ”vägledningar” som finns på 
Försäkringskassans webbplats och 
som är tillgänglig för alla, 
beskrivs innehållet i lagar, 
förordningar, föreskrifter, 
allmänna råd mm. Dessa 
vägledningar ges även ut i tryckt 
form och dessa kompendier 
används förmodligen av många 
handläggare. Man kan på 
diagrammet se att tryckt material 
används i relativt hög grad och 
nästan 90 % använder sig av 
information i pappersform någon 
gång och det är endast 7 % som 
inte alls använder denna kanal. 
Flera respondenter har skrivit att 
de föredrar information i tryckt 
form framför elektronisk. På 

frågan ”Om jag behöver söka information (om lagar och förordningar), finner jag den såhär”, 
svarade en handläggare: ”Via vägledningar upptryckt i pappersformat och annat material från 
möten i olika grupper i pappersformat, mycket snabbare väg än intranät”. Information i 
pappersformat lagrar handläggarna själva och vet exakt var de ska hitta den, detta kan 
upplevas som ett behändigare och snabbare sätt att leta efter information, att söka information 
på intranät eller Internet uppfattas av många som invecklat och snårigt. Problemet med 
information i pappersform är brist på uppdateringsmöjlighet. 
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På denna fråga har 9 % valt att 
inte svara, vilket är en hög siffra 
jämfört med de andra frågorna 
som haft ett fåtal obesvarade 
bortsett från sista frågan där annan 
kanal anges. Diagrammet visar att 
användningen av databaser för 
informationssökning är relativt 
spridd, då resultatet är tämligen 
jämnt fördelat från användning i 
hög utsträckning till inte alls. 
Några handläggare har uppgett 
Rixlex som den databas som man 
använder sig av.     
 
 
 
 
 
 
 
 
Användningen av Internet är 
jämnt fördelat mellan alternativen. 
En använd Internetresurs torde 
vara Försäkringskassans 
webbplats där handläggarna bland 
annat kan söka under 
publikationer och hitta 
”vägledningar” som är den kanal 
som huvudkontoret använder både 
som kanal till handläggarna men 
också till allmänheten. 18 % 
uppger att man inte alls använder 
Internet när man söker 
information, en fundering blir då 
om alla dessa verkligen inte 
använder sig av ”vägledningar” 
alls eller om de bara inte ser 
Försäkringskassans webbplats 
som en Internetresurs. 
”Vägledningar” är enligt 

huvudkontoret en av de viktigaste informationskanalerna som handläggarna har vilken 
uppdateras fortlöpande och man kunde förvänta sig att den används oftare och av fler.   
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På intranät finns ”regelverk” 
som ingång där huvudkontoret 
lägger in föreskrifter, allmänna 
råd, vägledningar och interna 
meddelanden, det är här 
informationen lagras och görs 
tillgänglig för handläggarna. 
Även informationsmeddelanden 
(IM) läggs ut på intranät och 
enligt huvudkontoret är intranät 
den kanal där alla handläggare 
kan följa vad som händer inom 
deras område.  
58 % använder också intranät i 
hög utsträckning men det är så 
mycket som 12 % som har 
graderat sin användning av 
intranät lågt och 4 % använder 
sig inte av det alls. En 

respondent noterade i enkäten att; ”När information kommer ny läggs den ej upp som en notis 
på intranätets första sida utan göms längre in i nätet”. Respondenten menar att lagar och 
förordningar borde synliggöras mer.  
 

 
 
 
 
 
Telefonen är uppenbarligen inte 
någon kanal som används vid 
informationsförmedling av lagar, 
förordningar och direktiv.  
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Annan kanal  
Det som handläggarna angivit 
under ”Andra kanaler” är:  
Chefer och ledningen på kontoret 
som förmedlar den information de 
bedömer är av vikt för vårt arbete, 
andra kollegor, samtal under fika 
och lunchraster, medarbetare, 
”trumman går”, genom annan 
person som arbetar med annat, 
regelbok för socialförsäkring, 
lagbroschyr, papperskopior, 
häften, teamarbete och 
diskussionsforum.  
De enda av dessa kanaler som inte 
kan rymmas under redan nämnda 
kanaler i enkäten är ”trumman 
går” som kan betecknas som 
djungeltelegrafen och likaså 
lunch- och fikaraster, alltså 
informella möten. De övriga kan 

involveras under samtal ansikte mot ansikte (formella möten), pappersform och 
möten/konferenser.  
 
 
 
 
 
 
Fråga 14 och 16 i enkäten var öppna frågor som handläggarna själva var fria att skriva egna 
svar på utan att vara hänvisade till att fylla i fasta svarsalternativ. 
 
Fråga 14. Om jag behöver söka information (om lagar och förordningar), finner jag den 
såhär: 
 
18 handläggare har valt att inte alls besvara frågan och av de svar vi fått är det 52 
respondenter som uppgivit intranät som främsta alternativ för att söka information rörande 
lagar förordningar och direktiv. Av dessa svar kan vi då dra slutsatsen att intranät är det i 
särklass mest frekventa sättet att söka information och det är under ingången ”regelverk” 
handläggarna främst söker. Ett annat vanligt förekommande alternativ är ”vägledningar” som 
finns på Försäkringskassans webbplats, 10 respondenter har uppgivit det som sökalternativ 
och ytterligare två använder ”vägledningar” i pappersform. 8 har uppgett Internet utan att 
precisera var på Internet men vi kan anta att det är ”vägledningar” eller riksdag och 
regeringens webbplatser som används. Av respondenterna har 10 stycken uppgett att de 
vänder sig till arbetskamrater och kollegor för att hämta information, andra personer som 
utnyttjas är konsulter (6 stycken) och chefer (3 stycken). Alternativ som uppgivits av endast 
ett fåtal handläggare är regelbok för socialförsäkring i pappersform, lagbok, material från 
möten och grupper i pappersform, ”min egen bokhylla” och databas. 
 
 



 36 

Fråga 16. Övriga synpunkter på informationsförmedling (lagar och förordningar) från 
huvudkontoret i Stockholm till handläggarna. 
 
Avsikten med den här frågan var att samla in övriga synpunkter som inte belysts i övriga 
frågor i enkäten. 
 
Långt ifrån alla hade skrivit synpunkter på informationsförmedling men de svar vi fick var 
väldigt intressanta och talande beskrivningar av hur man upplever situationen. Av dessa 
åsikter kan vi dra slutsatsen att intranät kan upplevas som rörig, tungarbetat och tidskrävande 
att hitta i. (Vi återger här ordagrant respondenternas svar) 
  

- Kommer ibland i senaste laget, lagar och förordningar kan redan ha trätt i kraft. 
- Svårare att hitta den behövliga informationen på Internet än som det var på intranät.  
- Mycket information finns att få, tungarbetat och rörigt att hitta t.ex. intranätet. 
- Tar för lång tid att läsa in från intranät då det kommer onödig information och det är 

svårt att selektera. 
- Lätt att missa viktig information i det stora informationsflödet på intranät. 
- Alldeles för mycket information att ta in, mycket berör inte ens arbetsuppgifterna, 

svårt att sortera ut vad man måste läsa och inte. 
- Samma information går att hitta på olika ställen. Det känns rörigt och svårt att hitta det 

man söker.  
- Informationen som kommer ny läggs ej upp som en notis på intranätets första sida 

utan göms längre in i nätet. På framsidan tycks mer ”mjuka” saker läggas upp och 
resultat och frågan man kan ställa sig är –Vad är det egentligen vi jobbar med? Jo, 
enligt min mening lagar och förordningar och det skall därför synliggöras mer.   

- Jag skulle hellre se en avskiljd, väl strukturerad del av intranätet som heter ”lagar och 
förordningar” med en indexerad + FUNGERANDE sökfunktion, m.a.o. nuvarande 
struktur är hopplös… 

- Vi får mycket information via e-post och med länkar till information, saknar mer 
sammanfattad muntlig information och tolkning från arbetsledare/arbetsgivare ex. 
vilket som är viktigt, var vi behöver lägga fokus osv. Vi är många som ska tolka ny 
information via mejl och det är svårt att hinna och prioritera detta i det dagliga arbetet. 

- Informationen om hur vi ska tolka lagar och förordningar är något bristfällig. 
Uppdateringen/aktualiseringen av ”vägledning” sker alltför sällan och är alltför ytlig. 

- Funkar bra! 
- Kan klart förbättras, kanalerna verkar inte vara helt klara i linje med organisationen.  

 
 
I vår enkätundersökning hade vi valt fyra bakgrundvariabler vilka var: födelseår, 
utbildningsnivå, antal anställningsår samt antal handläggare på arbetsplatsen. Vi har dock valt 
att använda oss av enbart utbildningsnivå och antal anställningsår. Detta på grund av att 
bakgrundsvariablerna: ”Antal anställda som arbetar på hela min arbetsplats” och 
handläggarnas ålder blir missvisande då antalet anställda på Försäkringskassorna endast i 
undantagsfall var under 50 stycken. Åldern på handläggarna visade sig också vara 
övervägande enhetlig då drygt 46 % av handläggarna var 51 år eller äldre vilket inte kan ge 
tillräcklig spridning på övriga åldersgrupper. I bakgrundsvariabeln ”antal anställningsår” som 
handläggare valde vi att slå ihop första och andra kategorin, 0-1 år och 1-2 år till 0-2 år 
eftersom antalet respondenter var så få i dessa grupper.  
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Vi har valt ut tre av enkätfrågorna för korstabulering med de två utvalda bakgrundvariablerna, 
detta för att se om dessa bakgrundvariabler påverkar respondenternas enkätsvar. Frågorna 
valdes på grund av att vi anser dem särskilt grundläggande för vår frågeställning.  
 
Dessa tre frågor korstabulerades med bakgrundsvariablerna utbildningsnivå och antal 
anställningsår: 
  
”Jag kan tillägna mig den information (lagar och förordningar) jag får från huvudkontoret. 
Denna fråga motsvarar fråga tre i uppsatsens frågeställningar ”Hur väl kan 
Försäkringskassans handläggare tillgodogöra sig den information från huvudkontoret som de 
behöver i sitt arbete?” Frågan handlar om att kunna tillägna sig info rmation och omvandla den 
till den kunskap som handläggaren måste besitta i sin yrkesutövning. 
 
”Jag kan själv finna den information (lagar och förordningar) jag behöver i mitt arbete”. 
Handläggarna måste själva ta ansvar för att hålla sig uppdaterade gällande information från 
huvudkontoret. En förutsättning för detta är att de kanaler som huvudkontoret använder sig av 
är lättillgängliga för handläggarna. Därför motsvarar denna fråga 2 i frågeställningen, ”Vad 
anser Försäkringskassans handläggare om de informationskanaler som används vid 
återvinningen av relevant information”? 
 
”Jag tycker att det är lätt att finna information (om lagar och förordningar) via 
Försäkringskassans intranät”. Vid intervjun med chefen för rättsenheten på huvudkontoret i 
Stockholm framkom att man i första hand använder sig av intranät för att nå ut till 
handläggarna med information gällande lagar, förordningar och direktiv, det är också den 
kanal handläggarna använder sig av i störst utsträckning. Frågan motsvarar fråga 1 i 
frågeställningen ”Vilken informationsstrategi har huvudkontoret för informationsförmedling 
till Försäkringskassans handläggare gällande nya lagar, lagförändringar, förordningar och 
direktiv”. 
 
Då vi kontrollerat korstabuleringarnas signifikans med hjälp av chi-square test och det visat 
sig att ingen av korstabuleringarna hade någon signifikans fanns det därmed ingen möjlighet 
att dra några säkra slutsatser. Därför valde vi att inte alls ta med korstabuleringarna i 
resultat/analysdelen, istället finns de med som bilagor.   
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6 Diskussion 
 
Försäkringskassan är en statlig förvaltning i medborgarnas tjänst som har krav på sig att 
utföra sina uppdrag enligt de beslut som fattats av riksdag och regering. Förvaltningspolitiken 
bygger på tre grundläggande värden: demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Dessa värden 
innebär i praktiken att förvaltningen ska fatta riktiga beslut i enlighet med de lagar och regler 
som finns på ett kostnadseffektivt sätt, vidare ska den offentliga förvaltningen vara en förebild 
i arbetet med informationsförsörjning och personalen ska vara kompetent och väl motiverad. I 
SOU-utredningen Försäkringskassan - den nya myndigheten menar man att medborgarna 
måste kunna känna tilltro till socialförsäkringen och dess administration. Allmänheten ska 
vara trygg i att oavsett var i landet man bor eller vilken Försäkringskassa man tillhör ska alla 
ärenden behandlas lika enligt gällande lagstiftning. De handläggare som beslutar i ärendet ska 
vara kvalificerade och handläggningstiden så kort som möjligt. (s. 23f) 
 
Hur har då huvudkontoret utformat sin informationsstrategi för 
informationsförme dlingen till Försäkringskassans handläggare gällande nya lagar, 
lagförändringar, förordningar och direktiv och vad anser Försäkringskassans 
handläggare om de informationskanaler som används vid återvinningen av relevant 
information? (Frågeställning 1 och 2)  
Huvudkontorets informationsstrategi är en grundförutsättning för att Försäkringskassans 
administration ska kunna leva upp till kraven på demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 
En viktig del av huvudkontorets strategi för informationsförmedlingen till handläggarna 
handlar om att de ska känna till kommande förändringar innan de träder i kraft. 
Huvudkontoret anordnar konferenser inför kommande stora förändringar dit personal från 
varje länskontor inbjuds, vilka sedan i sin tur genom konferenser i sina respektive 
länsorganisationer informerar vidare ut till handläggarna. Konferenser och möten uppges av 
handläggarna vara en informativ kanal och det är kanske för handläggarnas del det bästa sättet 
att få del av ny information, eftersom de samtidigt får den beskriven och förklarad och själva 
kan ställa frågor om oklarheter uppstår. Det är deras möjlighet att få del av en informationsrik 
kanal där det finns utrymme för feedback (se kap.3.4 s.13). I en del länsorganisationer finns 
också nätverk för olika förmåner t.ex. sjukförmån eller pension och inom dessa nätverk 
anordnas interna utbildningar.  
  
För den löpande informationsförmedlingen från huvudkontoret till handläggarna använder 
man i huvudsak intranät där avdelningar på huvudkontorets försäkringsdivision lägger ut 
information i form av informationsmeddelanden (IM). Dessa informationsmeddelanden 
bevakas på vissa länskontor av informationssamordnare som sedan sprider den vidare till 
berörda försäkringskontor. Det finns dock i dagsläget inte informationssamordnare på varje 
länskontor, men tanken inför framtiden är enligt chefen för rättsenheten på huvudkontoret att 
det ska finnas en organisatorisk enhetlighet på Försäkringskassan så att alla kontor runt om i 
landet ska fungera på samma sätt. I nuläget är det upp till varje länsorganisation att hantera 
samordningen av information, vilket betyder att ingen övergripande strategi finns. Om inte 
informationssamordningen prioriteras ställs högre krav på den enskilde handläggaren som får 
ta större ansvar för uppdatering, detta i ett redan tidspressat schema. Risken blir då 
överhängande att man tvingas välja mellan att missa viktig information eller halka efter i 
ordinarie arbete. Både i enkätsvaren och i de kontakter vi haft med personal ute på 
Försäkringskassorna har vi fått bekräftat den allmänna uppfattningen om att myndigheter i 
allmänhet har en för hög arbetsbörda. 55 % av handläggarna i vår enkät hade bara delvis tid 
och 5 % hade inte alls tid att läsa den information man fick från huvudkontoret, endast 7 % 
hinner läsa all information de behöver. Förutsatt att handläggarna i vår undersökning 
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representerar alla handläggare i Sverige är det faktum att över hälften av dem inte kan hålla 
sig uppdaterade om de regler och lagar som gäller oroväckande. På Försäkringskassan i 
Sverige arbetar 16000 personer och majoriteten av dessa är handläggare, vad innebär detta för 
allmänheten och de som blir drabbade och vars ärenden blir felaktigt bedömda? Regeringen 
konstaterade i budgetpropositionen 2002/2003:1 att resurserna under senare år inte helt 
motsvarat den kraftigt ökade arbetsmängden hos Försäkringskassorna. (SOU 2003:106, s. 25) 
Frågan vi ställer oss är om man i förlängningen verkligen sparar pengar på att hålla inne med 
resurser så att handläggarna inte har en chans att hålla sig uppdaterade, detta leder till att man 
inte kan leva upp till de grundvärderingar som regering och riksdag har satt upp för statlig 
förvaltning nämligen demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. 
  
Huvudkontoret förväntar sig också av handläggarna att de själva använder sig av intranät för 
att hålla sig uppdaterade inom sina respektive områden. För att underlätta 
informationssökningen på intranät har man enligt huvudkontoret ordnat informationen 
förmånsvis. I den öppna frågan om var handläggarna söker information de saknar, väljer 52 
av 76 stycken intranät som första alternativ, det är uppenbarligen deras primära 
informationskanal vilket alltså överensstämmer med huvudkontorets informationsstrategi. 
Men handläggarna upplever i allmänhet att det är svårt att hitta den information man letar 
efter på intranät, endast 7 % i enkäten instämmer helt med att det är lätt att hitta information 
på intranät och så många som 13 % tycker inte alls att det är lätt att hitta information på 
intranät. Detta kan bero på att intranät som kanal inte är tillräckligt användarvänlig eller på att 
handläggarna inte har tillräckligt med kunskap för informationssökning på intranät. Oavsett 
om huvudkontoret sörjer för att all information som handläggarna behöver i sitt arbete finns 
publicerad, så går den förlorad om man inte också förser dem med verktyg som ger dem 
möjligheten att finna den, såsom att de kanaler som används är användarvänliga och väl 
strukturerade. Många handläggare anser att informationssökning på intranät är komplicerat 
och rörigt, men det är ändå den kanal man använder sig av då det inte finns något egentligt 
alternativ. I enlighet med Rowley måste informationshanterare, i detta fall huvudkontoret göra 
informationen tillgänglig på så sätt att handläggarna lätt kan komma in där och hitta vad de 
behöver. (se kap. 2.3 s. 6) 
 
En annan väg huvudkontoret har för informationsförmedling är Försäkringskassans webbplats 
på Internet där informationen läggs in under ”vägledningar” och uppdateras löpande, den ges 
också ut i tryckt form vilket är något som många handläggare föredrar enligt 
enkätundersökningen. Hela 90 % tillägnar sig information i pappersform någon gång och flera 
handläggare poängterade i enkätsvaren att de föredrar information i pappersform framför 
elektronisk. Användningen av Internet som informationskanal är enligt enkätsvaren väldigt 
spridd från dem som använder det i stor utsträckning till dem som inte använder det alls. På 
huvudkontoret uppger man att ”vägledningar” på Internet är en viktig informationskanal för 
handläggarna ändå är det 18 % som inte använder det alls, vi ställer oss då frågan om intranät 
räcker till som informationskanal om inte Internet nyttjas alls? 
 
Hur väl kan Försäkringskassans handläggare tillgodogöra sig den information från 
huvudkontoret som de behöver i sitt arbete? (Frågeställning 3) 
Medborgarna måste vara säkra på att oavsett var i landet deras ärende bedöms måste det ske 
på samma sätt som i resten av landet. I ANSA- utredningen 2003 konstaterade 
Justitieombudsmannen (JO) att tolkningen av reglerna inte är tillräckligt enhetlig. (SOU 
2003:106, s. 26) De flesta handläggarna upplever att de kan tillägna sig informationen de får 
från huvudkontoret och därmed omvandla den till användbar kunskap, men 17 % anser sig 
endast delvis eller inte alls kunna tillägna sig informationen vilket är oroande med tanke på att 
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det ändå måste handla om ett relativt stort antal medborgare som riskerar att få beslut 
baserade få fel grunder. Den hjälp som huvudkontoret kan erbjuda är i nuläget ”vägledningar” 
och flera handläggare uppgav i enkäten att de fick hjälp av konsulter vilket var en kanal som 
inte nämndes av vår kontakt på huvudkontoret. Ett citat från den öppna frågan om hur 
handläggarna söker information löd ”Lättast med konsulter då intranätet är ett virrvarr av 
ostrukturerad information och jag har ändå läst IT och informationshantering i 4½ år”, en 
annan respondent menar att ”Vi får mycket information via e-post och med länkar till 
information, saknar mer sammanfattad muntlig information och tolkning från 
arbetsledare/arbetsgivare t.ex. vilket som är viktigt, var vi behöver lägga fokus osv. Vi är 
många som ska tolka ny information via mejl och det är svårt att hinna och prioritera detta i 
det dagliga arbetet”. Liksom Gustavsson och Printz konstaterade att den ökade pressen som 
personalen känner inte tillåter andra aktiviteter än de primära arbetsuppgifterna är bristen på 
tid alltså en aspekt som kommer in i denna frågeställning. (se kap.2.4 s.7) Det krävs utrymme 
för att hinna sätta sig in i och omvandla information till kunskap, tidsbrist kan också innebära 
att man inte tar sig tid att fråga kollegor eller arbetsledare.  
 
Sedan Försäkringskassan blivit en ny myndighet i januari 2005 finns det planer på att arbeta 
mer för att göra organisationen mer enhetlig så att ärenden inte riskerar att skötas på olika sätt 
beroende på vilken handläggare som ärendet ligger hos eller var i landet bedömningen sker. 
Avsikten med att skapa större enhetlighet är också att administrationen ska bli effektivare och 
mer rättssäker för landets medborgare. Det finns även planer på att utforma någon form av 
central utbildningsverksamhet i organisationen som ska ersätta den tidigare formen, då största 
delen av utbildningen skett inom varje län.  
 
Det resultat och mönster vi kan utläsa i empirin kan också avspeglas i de modeller vi valt att 
använda oss av, dels brister och dels väl fungerande funktioner av kunskaps- och 
informationshanteringen. 
 
Ramverk för kunskapshantering (KKR): Modellen för kunskapshantering inom statlig 
förvaltning syftar till att ge underlag för hur man bör arbeta för att förbättra och arbeta mer 
strategiskt med kunskapshantering inom sin myndighet. KKR menar att detta bidrar till ökad 
effektivitet, bättre samverkan och högre kvalitet på kunskapsgenereringen. Framför allt 
motsvarar ”identifiera kunskap” och ”lagring av kunskap” fokus på vår undersökning, men vi 
resonerar även omkring andra delar i den mån det är möjligt. Kunskapshantering syftar till rätt 
kunskap hos rätt person vid rätt tillfälle till rätt kostnad.   
 
Modellens första del handlar om att identifiera kunskap. Man bör i en organisation skapa 
förutsättningar för att kunna hitta den kunskap man behöver, (i handläggarnas fall lagar, 
förordningar, direktiv etc.) genom rutiner och IT-stöd. Från huvudkontorets sida läggs ny 
aktuell information gällande lagar, förordningar och direktiv ut på intranät i form av 
informationsmeddelanden, man lägger också ut informationen förmånsvis för att 
handläggarna lättare ska kunna hitta just sitt område. Men många av handläggarna visar i 
enkätundersökningen att de inte är nöjda med åtkomligheten på Försäkringskassans intranät 
som enligt huvudkontoret ska vara deras primära informationskanal, den anses snårig och svår 
att hitta i. Vi anar brister i intranätets användarvänlighet, något som bekräftas av kommentarer 
i de öppna frågorna i enkäten, en respondent anser att ”Jag skulle hellre se en avskiljd, väl 
strukturerad del av intranätet som heter” Lagar och förordningar” med en indexerad + 
FUNGERANDE sökfunktion, m.a.o. nuvarande struktur är hopplös…”  
Man visar i modellen på vikten av att kunna identifiera information för ett rätt underbyggt 
beslutsfattande. Statens övergripande mål för socialförsäkringens administration är att den 
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hanteras rättssäkert och effektivt vilket i realiteten motsvaras av korta handläggningstider och 
korrekt fattade beslut grundade på kunskap och kompetens. En av grundförutsättningarna för 
att nå dessa mål är att handläggaren har tillgång till korrekt, lättillgänglig aktuell information. 
Vidare måste handläggaren ha kompetens och förmåga att tolka informationen för att kunna 
tillämpa den.  
 
Nästa del i KKRs modell kallas ”Dela kunskap”, medarbetare bör uppmuntras att dela med 
sig av sin kunskap och vara öppen för andras för att på så sätt skapa ett gemensamt lärande. 
Drygt 59 % av handläggarna i vår enkätundersökning har arbetat i mer än 20 år på 
Försäkringskassan. Enorma kunskapsresurser torde finnas hos dessa medarbetare med så lång 
erfarenhet. I enkäten uppger handläggarna ”ansikte mot ansikte” som en kanal man använder 
om än inte i någon större utsträckning men det är endast knappt 20 % som uppger att den 
aldrig används, när det gäller möte/konferens var användningen mer frekvent. En 
betydelsefull aspekt på förutsättningarna att dela kunskap är tid. Bristen på tid uppges av 
handläggarna vara ett problem vilket i sin tur blir till ett hinder för att dela med sig och 
tillägna sig kunskap. Tidsbrist kan innebära att man drar sig för att fråga en kollega som är 
upptagen och verkar stressad och man uppskattar kanske inte frågor från kollegor om man vet 
att man själv kommer efter i sitt arbete. Enligt modellen behöver statlig förvaltning bygga upp 
ett system för att samla lärandet, systematisera och lagra denna kunskap för att den ska bli 
tillgänglig för alla i organisationen.  
 
Lagra kunskap: enligt modellen finns det inom statlig förvaltning ingen gemensam 
systematisk klassificering, man organiserar ofta sin information efter dokumenttyp t.ex. 
föreskrifter, allmänna råd, riktlinjer, skrivelser eller utvärderingar. Bristen på gemensam 
klassificering försvårar informationssökning. Enligt chefen för rättsenheten på huvudkontoret 
lagras informationen i första hand på intranät och Försäkringskassans webbplats där den 
sorteras förmånsvis. Dock visar undersökningen att brister finns i tillgängligheten på dessa 
kanaler och att de av många handläggare inte upplevs som användarvänliga. 
 
Använda kunskap: denna del av modellen syftar till evidensbaserat beslutsfattande vilket 
innebär att beslut ska vara underbyggda av den forskning som finns på området, detta faller 
utanför ramen för vår undersökning och tas inte upp här. 
 
Utveckla kunskap innebär att individen bör ha ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt till 
sina arbetsuppgifter och kunskaper, inte enbart söka lösa problem som uppstår utan fråga sig 
varför de uppstått. Enligt KKR visar forskning på att kunskapsgenerering inte främjas i 
hierarkiska organisationer med specialiserade avgränsade områden. Men i SOU-utredningen 
Försäkringskassan - den nya myndigheten ser man fördelar med att olika försäkringsområden 
inom verksamheten delas upp på Försäkringskassorna så att de blir specialister på sina 
respektive områden t.ex. pension. Man vill alltså samla hanteringen av ett visst ärendeslag till 
en plats. Man pekar på fördelar som att kompetensen höjs då handläggarna får ägna sig åt 
samma slags ärenden hela tiden, man kan diskutera med insatta kollegor och blir också mer 
effektiv.  
 
Information Management Cycle (Choo), består av sex närliggande och återkommande 
aktiviteter som speglar den process som leder fram till att informationen omvandlas till 
kunskap. Med hjälp av denna modell har vi kunnat se de brister i informationsförmedlingen 
som kommit till uttryck i vår undersökning. I Choos modell är det framför allt ”identifiera 
informationsbehov”, ”insamling”, ”produkter och tjänster”, och ”spridning av information” 
som varit mest relevant för denna studie.  



 42 

 
Det verkar inte finnas någon medveten strategi från huvudkontorets sida för att ringa in och 
identifiera informationsbehovet hos handläggarna. Enda möjligheten som huvudkontoret 
har för att få signaler om handläggarnas informationsbehov är RFV-kontakt. Frågor som 
handläggarna inte kunnat få svar på i länet kommer till RFV-kontakt där de sedan skickas 
vidare till olika avdelningar på försäkringsdivisionen på huvudkontoret som med sin 
specialistkunskap besvarar frågorna. Detta är inte någon direktkontakt som huvudkontoret har 
med handläggarna på Försäkringskassorna utan de flesta frågor besvaras inom 
länsorganisationen och når inte huvudkontoret alls. 
 
Insamling av information, hänsyftar till att urvalet av information och vilka källor och 
kanaler som används regelbundet bör ses över. En risk som finns när stora mängder 
information hanteras är informationsöverflöd, vilket också är ett problem som finns på 
Försäkringskassan även om de flesta i enkätundersökningen endast delvis instämmer i att de 
får information de inte behöver. Ett citat från en handläggare lyder ”Det är lätt att missa viktig 
information i det stora informationsflödet på intranät”. Enkätundersökningen visar vidare att 
handläggarna i stort sett är överens om att informationen från huvudkontoret är aktuell, 
däremot upplever många att det är svårt att hitta information på grund av att intranät och 
”vägledningar” på Försäkringskassans webbplats är dåligt strukturerade. Det finns således 
brister i hur informationen på intranät och på Försäkringskassans webbplats under 
”vägledningar” organiseras och lagras. Enligt Choo måste informationen läggas upp 
systematiskt för att underlätta åtkomst och öka effektiviteten inom organisationen.  
 
Informationen förpackas i produkter och tjänster genom att information anpassas och görs 
tillgänglig för handläggare inom sina respektive arbetsområden. Flera av frågorna i 
enkätundersökningen hand lar om huruvida handläggarna kan tillgodogöra sig informationen 
från huvudkontoret, om de kan förstå och tolka informationen. Trots att man på 
huvudkontoret anpassat informationen förmånsvis för att underlätta för handläggarna har man 
inte riktigt lyckats eftersom de i många fall upplever att det är en komplicerad väg att nå fram 
till informationen som eftersöks. En respondent menar att ”Mycket information finns att få, 
tungarbetat och rörigt att hitta t.ex. intranätet”.  
 
Också när det gäller spridning av information kommer problemen med handläggarnas 
svårigheter att nå fram till informationen in. Spridning av information kan jämföras med en av 
delarna i KKR: s modell ”dela kunskap” och det innebär att göra den informationen som finns 
inom organisationen i form av kunskap, erfarenhet och kompetens, åtkomlig för andra 
organisationsmedlemmar och öka den totala kunskapsnivån. I de båda öppna frågorna i 
enkäten uppgav handläggare chefen, konsulter, arbetskamrater och kollegor som alternativa 
informationskanaler.    
  
Informationsanvändning innebär att handläggarna använder och behöver information för att 
skapa kunskap. Vid handläggning av ärenden måste handläggaren grunda besluten på rätt 
information och veta var de kan inhämta den. Enkätundersökningen visar att alla handläggare 
inte kan hitta den information de behöver och alla kan heller inte tillägna sig den. För att 
statens mål för socialförsäkringsadministrationen; rättssäkerhet, demokrati och effektivitet ska 
uppnås måste denna process fungera bättre.  
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Hur fungerar då Försäkringskassans informationsförmedling ut till handläggarna? 
I den första frågan vi ställde till handläggarna i enkäten fick de svara på om de får den 
information från huvudkontoret de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. 87 % svarade 
att de var helt eller i stora drag nöjda vilket är ett bra betyg på informationsförmedlingen från 
huvudkontoret. Men enkätsvaren visade ändå på en hel del brister som påverkar 
handläggarnas informationsförsörjning. Det mest påfallande var att de kanaler som är deras 
primära verktyg för informationsförsörjning av många uppfattas som dåligt strukturerade och 
röriga. Ett sätt för huvudkontoret att förbättra användarvänligheten på Försäkringskassans 
intranät och ”vägledningar” på webbplatsen vore att fånga upp de svårigheter och den 
osäkerhet handläggarna känner inför sina primära informationskanaler. Detta förslagsvis 
genom en bättre kommunikation mellan användarna och ansvariga för strukturen på intranät. 
Genom Agendamodellen kan en organisation få en bild av vad organisationsmedlemmarna 
tycker är viktigt för att kommunikationen ska fungera bättre. Utifrån det resultat man får kan 
man sedan få ett redskap för att planera och bygga upp kommunikationsstrukturen i en 
organisation. (se kap. 2.2 s. 4f) Försäkringskassan skulle få stor vinning av att satsa resurser 
på att skapa ett logiskt, systematiskt och sökbart intranät mer användarvänligt än vad det är 
idag. En sådan förbättring skulle innebära att handläggarna inte behövde lägga onödig tid på 
att leta efter information vilket skulle effektivisera deras arbete. Detta i sin tur skulle innebära 
att handläggningstiderna skulle förkortas och arbetsbördan minska och tid kunde avsättas till 
att hålla sig uppdaterad. Om handläggaren har möjlighet att tillägna sig all information de 
behöver blir också handläggningen mera rättssäker. I en förlängning skulle dessa förbättringar 
medföra att man bättre kan leva upp till statens mål för administrationen av 
socialförsäkringen; demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 
 

7 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka informationsförmedlingen av lagar, 
förordningar och direktiv från Försäkringskassans huvudkontor till handläggarna på 
försäkringskontoren. Försäkringskassan administrerar socialförsäkringen till medborgarna och 
handläggarnas uppgift är att utreda och besluta i dessa ärenden. För att kunna genomföra detta 
på ett sätt som motsvarar statens mål för administrationen av socialförsäkringen, krävs att 
handläggarna dels erhåller och dels kan finna och tillgodogöra sig den information de 
behöver. Vi har studerat huvudkontorets informationsstrategi för denna 
informationsförmedling för att sedan försöka få en uppfattning om hur den fungerar i 
praktiken. Utifrån detta huvudsyfte formulerades tre frågeställningar. 
 

1. Vilken informationsstrategi har huvudkontoret för informationsförmedlingen till 
Försäkringskassans handläggare gällande nya lagar, lagförändringar, förordningar och 
direktiv?  

 
2. Vad anser Försäkringskassans handläggare om de informationskanaler som används 

vid återvinningen av relevant information? 
 
3. Hur väl kan Försäkringskassans handläggare tillgodogöra sig den information från 

huvudkontoret som de behöver i sitt arbete? 
 
För att besvara dessa frågeställningar har en representant för huvudkontorets rättsenhet 
intervjuats och en enkätundersökning genomförts där sammanlagt 100 enkäter skickats till 
handläggare i fyra länsorganisationer. Vi hämtade den teori och forskning som använts i 
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uppsatsen inom ämnen som organisationskommunikation och informationshantering. Två 
modeller valdes ut för att appliceras på det empiriska materialet, dels KKR-modellen för 
kunskapshantering och dels Choos informationshanteringsmodell ”Information Management 
Cycle”. Vi har också utgått från en SOU-utredning som genomfördes 2003 vilken undersökte 
socialförsäkringsadministrationen. 
 
Som metod valdes en kvantitativ undersökning då vi ville få en generell uppfattning om hur 
handläggarna upplever sin informationsförsörjning. För detta ändamål utformades en enkät 
med övervägande fasta svarsalternativ för att öka svarsfrekvensen. En telefonintervju 
genomfördes med chefen för rättsenheten på Försäkringskassans huvudkontor för att få en 
uppfattning om informationsstrategin som används för informationsförmedlingen av lagar, 
förordningar och direktiv till handläggarna.  
 
I resultat- och analysdelen redogjordes för intervjun i sin helhet och i enkätundersökningen 
som gav en svarsfrekvens på 76 % omvandlades de fasta svarsalternativen till diagram, och 
för de öppna frågorna redogjordes skriftligt. I anslutning till diagrammen analyserades både 
de fasta och öppna svaren i enkäten tillsammans med intervjun. Informationsförmedlingen 
från huvudkontoret upplevs av de flesta handläggare som relativt väl fungerande men den är 
inte utan brister. De stora problemen ligger i att de kanaler som används är ostrukturerade och 
upplevs svåra att hitta i. Avsaknad av tid är en annan brist som blivit synlig i undersökningen. 
 
I diskussionsavsnittet diskuterades statens mål för socialförsäkringsadministrationen och hur 
Försäkringskassans huvudkontor genom sin informationsstrategi arbetar för att uppnå dessa 
mål. Därefter följer ett resonemang om hur denna informationsstrategi enligt handläggarna 
fungerar i realiteten, detta bygger på intervjun och den enkätundersökning som gjordes. 
Fortsättningsvis fördes teorimodellerna samman med det empiriska undersökningsmaterialet 
för att hitta svaga länkar i informationsprocessen och därigenom kunna peka på delar i 
informationsförmedlingen som kan förbättras. Diskussionsavsnittet avslutas med ett stycke 
där de slutsatser vi kunnat dra av vår undersökning redovisas. Genom att de 
informationskanaler som används struktureras på ett bättre sätt underlättas arbetet för 
handläggarna och tid frigörs.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till chefen för rättsenheten på Försäkringskassans huvudkontor. 
 
När ordet information används i frågorna menar vi alltid information bestående av lagar, 
förordningar och riktlinjer för dessa. 
 

1. Kan Du kortfattat beskriva förhållandet mellan Socialdepartementet, Socialstyrelsen, 
Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan?  

 
 
2. Hur ser informationsvägen ut för lagar, förordningar etc. från att de antas tills dess att 

det når handläggarna? 
 
3. Vilken målsättning och vilka riktlinjer har huvudkontoret för hur 

informationsförmedlingen ut till handläggarna ska se ut? 
 
4. Vilka informationskanaler används av de olika instanserna för att förmedla 

informationen? 
 
5. Varför används just dessa kanaler? 
 
6. Ungefär hur stor mängd information skickas ut till handläggarna, och hur ofta? 
 
7. Får handläggarna hjälp med att tolka nya lagar och förordningar, i så fall av vem och 

på vilket sätt? 
 
8. Hur fördelas informationen till handläggarna, vem får vad? 

 
9. Hur och var lagras den information som skickas ut till handläggarna och hur görs den 

tillgänglig? 
 
10. Finns det riktlinjer för hur handläggarna ska söka efter information de saknar, vart kan 

de vända sig? 
 
11. Får handläggarna utbildning i att tolka och tillämpa lagar och förordningar, och i så 

fall hur ser den ut? 
 

12. Handläggarna är en stor grupp med olika egenskaper och förutsättningar i fråga om 
ålder, utbildning, anställningsår etc., har detta betydelse för 
informationsförmedlingen?  
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Enkätbrev 
 
 
 

Till Dig som arbetar som handläggare på Försäkringskassan! 
 
 
 

Vi är två studenter på högskolan i Borås som studerar biblioteks- och informationsvetenskap 
och som skriver en D-uppsats inom ämnet informationsförmedling i organisationer. 
Uppsatsen kommer att fokusera på informationshantering inom statligt verk och ska behandla 
den information som utgår från huvudkontoret i form av lagar, förordningar och riktlinjer för 
dessa, till handläggarna på Försäkringskassorna. Enkäter kommer att skickas ut till 100 
handläggare på både små och stora kontor i fyra län. Syftet är att få en bred bild av 
handläggarnas informationsförsörjning och se eventuella skillnader och/eller brister.  
 
Vi hoppas att Du vill vara med och bidra till vår undersökning med Din erfarenhet.  
Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och Du är helt anonym.  
 
Uppsatsen kommer efter färdigställandet att finnas tillgänglig på nätet och den kommer även 
att skickas till de kontor som medverkat i undersökningen.     
 
 
 
 
 

Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Annica Larsson-Skoglund s023209@utb.hb.se 
Irene Lammassaari s023259@utb.hb.se 
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Frågeformulär 

 
Läs det här innan du besvarar frågorna: 
 
När ordet information förekommer avses alltid endast den information som kommer från 
huvudkontoret till handläggare i form av lagar, förordningar och hur de ska tillämpas (detta 
gäller alla frågor).  
 
Med ordet informationskanal menas de medier genom vilken informationen förmedlas t.ex.  
E-post, samtal ansikte mot ansikte, konferens/möte, anslagstavlan eller personaltidning.  
 
Var snäll och kryssa i det alternativ som stämmer bäst. Kryssa endast i ett alternativ per fråga. 
 
 
1. Jag är född år: ____________________________________ 
  
 
2. Min utbildning (fyll i den högsta nivån):  

Folkskola/Grundskola   ?  
Realskola/Folkhögskola/2-årig gymnasieskola ?  
Minst 3-årig gymnasieskola   ?  
Universitet/Högskola  ?  
Annan utbildning     ?  
 
 
 

    0-1 år 1-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 
20 år 
eller 

         längre 

3. Jag har arbetat som handläggare i: ?  ?  ?  ?  ?  ?  
 
 
 

     Upp till 10 11-50 
51 eller 

fler 

4. Antal handläggare som arbetar på hela min arbetsplats ?  ?  ?  
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Jag instämmer Helt 
I stora 
drag Delvis Inte alls 

5. Jag får den information (lagar och  ?  ?  ?  ?  
    förordningar) från huvudkontoret som jag         

    behöver för att utföra mina arbetsuppgifter.          

6. Jag kan tillägna mig den information (lagar ?  ?  ?  ?  
   och förordningar) jag får från huvudkontoret.     

7. Jag får information (lagar och förordningar) ?  ?  ?  ?  
    som jag inte behöver i mitt arbete.         

8. Jag har tid att läsa den information (lagar ?  ?  ?  ?  
    och förordningar) jag får.     

9. Jag kan lätt urskilja den information (lagar ?  ?  ?  ?  
   och förordningar) som kommer från         

    huvudkontoret från annan information.         

10. Informationen (lagar och förordningar) jag ?  ?  ?  ?  
      får är aktuell.     
11. Jag tycker att den/de informationskanal/er ?  ?  ?  ?  
      som används (för lagar och förordningar)         

      fungerar bra.         

12. Jag kan själv finna den information (lagar ?  ?  ?  ?  
      och förordningar) jag behöver i mitt arbete.     

13. Jag tycker att det är lätt att finna  ?  ?  ?  ?  
      information (om lagar och förordningar)          

      via försäkringskassans intranät.         
 

 
 
 
14. Om jag behöver söka information (om lagar och förordningar), finner jag den såhär: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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15. Sätt ett kryss och gradera i vilken utsträckning du får informationen (lagar och   
      förordningar) från dessa kanaler: 
 
 Hög   Inte 
 utsträckning  alls 

e-post ?  ?  ?  ?  
ansikte mot ansikte ?  ?  ?  ?  
möte/konferens ?  ?  ?  ?  
personaltidning ?  ?  ?  ?  
anslagstavlan ?  ?  ?  ?  
pappersform ex. kompendier, rapporter ?  ?  ?  ?  
databas ?  ?  ?  ?  
Internet ?  ?  ?  ?  
intranät ?  ?  ?  ?  
telefon ?  ?  ?  ?  
annan kanal ?  ?  ?  ?  
 
 
Om annan kanal ange i så fall vilken.  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
16. Övriga synpunkter på informationsförmedling (lagar och förordningar) från 
      huvudkontoret i Stockholm till handläggarna: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Korstabuleringar med chi-square test 
 
I följande två tabeller har vi valt att kombinera enkätfrågan: ”Jag kan tillägna mig den 
information (lagar och förordningar) jag får från huvudkontoret”, med bakgrundsvariablerna 
utbildningsnivå och antal anställningsår för att se hur dessa bakgrundsvariabler påverkar 
svaren.  
 
 
Jag kan tillägna mig den information (lagar och förordningar) jag får från huvudkontoret * utbildningsnivå 

Korstabulering 
 

utbildningsnivå 

    

folkskola/
grund-
skola 

real-
/folkhög-
/2-årig 

gymnasi
eskola 

minst 3-
årig 

gymnasie-
skola 

Universi-
tet/högsk. 

annan 
utbildning Totalt 

Antal 1 7 6 10 1 25 helt 
%  
utbildnings  
     nivå 

25,0 % 31,8 % 33,3 % 34,5 % 33,3 % 32,9 % 

Antal 2 13 8 13 2 38 i stora drag 

%  
utbildnings  
nivå 

50,0 % 59,1 % 44,4 % 44,8 % 66,7 % 50,0 % 

Antal 1 2 4 5 0 12 delvis 

%  
utbildnings  
 nivå 

25,0 % 9,1 % 22,2 % 17,2 % ,0 % 15,8 % 

Antal 0 0 0 1 0 1 

Jag kan  
tillägna mig 
den 
inform ation 
(lagar och 
förordningar) 
jag får från 
huvudkontoret 

inte alls  

% 
utbildnings  
nivå 

,0 % ,0 % ,0 % 3,4 % ,0 % 1,3 % 

Antal 4 22 18 29 3 76 Totalt 

%  
utbildnings 
nivå 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
  
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,349(a) 12 ,976 
Likelihood Ratio 5,135 12 ,953 
Linear-by-Linear 
Association ,013 1 ,910 

N of Valid Cases  
76     

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 
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Jag kan tillägna mig information (lagar och förordningar) jag får från huvudkontoret * anställningsår 
Korstabulering 

 

anställningsår 

    0-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 

20 år 
eller 

längre Totalt 
Antal 1 6 0 4 14 25 helt 
%  
anställningsår 16,7 % 35,3 % ,0 % 57,1 % 31,1 % 32,9 % 

Antal 4 5 1 3 25 38 i stora drag 
%  
anställningsår 66,7 % 29,4 % 100,0 % 42,9 % 55,6 % 50,0 % 

Antal 1 5 0 0 6 12 delvis 
%  
anställningsår 16,7 % 29,4 % ,0 % ,0 % 13,3 % 15,8 % 

Antal 0 1 0 0 0 1 

Jag kan tillägna 
mig den 
inform ation 
(lagar och 
förordningar) jag 
får från  
huvudkontoret 

inte alls  
%  
anställningsår ,0 % 5,9 % ,0 % ,0 % ,0 % 1,3 % 

Antal 6 17 1 7 45 76 Totalt 
%  
anställningsår 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  
 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,372(a) 15 ,574 
Likelihood Ratio 15,501 15 ,416 
Linear-by-Linear 
Association 1,150 1 ,284 

N of Valid Cases  
76     

a  19 cells (79,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01. 
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I följande två tabeller har vi korstabulerat frågan: ”Jag kan själv finna information (lagar och 
förordningar) jag behöver i mitt arbete”, med bakgrundsvariablerna.  
 
  

Jag kan själv finna den information (lagar och förordningar) jag behöver i mitt arbete * utbildningsnivå 
Korstabulering 

 

utbildningsnivå 

    

folkskola/
grund-
skola 

real-
/folkhög-
/2-årig 

gymnasi
eskola 

mins t 3-årig 
gymnasie-

skola 
Universi-
tet/högsk. 

annan 
utbildning Totalt 

Antal 1 1 4 5 1 12 helt 
%  
utbildnings  
nivå 

25,0 % 4,5 % 22,2 % 17,2 % 33,3 % 15,8 % 

Antal 2 17 11 18 2 50 i stora drag 
%  
utbildnings  
nivå 

50,0 % 77,3 % 61,1 % 62,1 % 66,7 % 65,8 % 

Antal 1 4 3 6 0 14 

Jag kan själv 
finna den 
information 
(lagar och 
förordningar) 
jag behöver i 
mitt arbete 

delvis 
%  
utbildnings  
nivå 

25,0 % 18,2 % 16,7 % 20,7 % ,0 % 18,4 % 

Antal 4 22 18 29 3 76 Totalt 
%  
utbildnings  
nivå 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,544(a) 8 ,805 
Likelihood Ratio 5,543 8 ,698 
Linear-by-Linear 
Association ,627 1 ,428 

N of Valid Cases  
76     

a  11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,47. 
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Jag kan själv finna den information (lagar och förordningar) jag behöver i mitt arbete * anställningsår 
Korstabulering 

 

anställningsår 

    0-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 

20 år 
eller 

längre Totalt 
Antal 1 3 0 1 7 12 helt 
%  
anställningsår 16,7 % 17,6 % ,0 % 14,3 % 15,6 % 15,8 % 

Antal 5 9 1 5 30 50 i stora drag 
%  
anställningsår 83,3 % 52,9 % 100,0 % 71,4 % 66,7 % 65,8 % 

Antal 0 5 0 1 8 14 

Jag kan själv 
finna den 
information 
(lagar och  
förordningar) jag 
behöver i mitt 
arbete 

delvis 
% 
 anställningsår ,0 % 29,4 % ,0 % 14,3 % 17,8 % 18,4 % 

Antal 6 17 1 7 45 76 Totalt 
%  
anställningsår 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,268(a) 10 ,934 
Likelihood Ratio 5,784 10 ,833 
Linear-by-Linear 
Association ,001 1 ,973 

N of Valid Cases  
76     

a  14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16. 
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Nedanstående två korstabeller gäller frågan: ”Jag tycker att det är lätt att finna information 
(om lagar och förordningar) via Försäkringskassans intranät”, och bakgrundsvariablerna 
utbildningsnivå och antal anställningsår.   
 
 
Jag tycker att det är lätt att finna information (om lagar och förordningar) via Försäkringskassans intranät 

* utbildningsnivå Korstabulering 
 

utbildningsnivå 

    

folkskola/
grund-
skola 

real-
/folkhög-
/2-årig 

gymnasi
eskola 

minst 3-
årig 

gymnasie-
skola 

Universi-
tet/högsk. 

annan 
utbildning Totalt 

Antal 0 0 1 3 1 5 helt 

%  
utbildnings  
nivå 

,0 % ,0 % 5,6 % 10,3 % 33,3 % 6,6 % 

Antal 2 10 6 14 1 33 i stora drag 

%  
utbildnings  
nivå 

50,0 % 45,5 % 33,3 % 48,3 % 33,3 % 43,4 % 

Antal 2 7 9 9 1 28 delvis 

%  
utbildnings  
nivå 

50,0 % 31,8 % 50,0 % 31,0 % 33,3 % 36,8 % 

Antal 0 5 2 3 0 10 

Jag tycker att 
det är lätt att  
finna  
inform ation 
(om lagar och 
förordningar) 
via 
Försäkrings - 
kassans  
intranät 

inte alls  

%  
utbildnings  
nivå 

,0 % 22,7 % 11,1 % 10,3 % ,0 % 13,2 % 

Antal 4 22 18 29 3 76 Totalt 

%  
utbildnings  
nivå 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 10,483(a) 12 ,574 
Likelihood Ratio 11,093 12 ,521 
Linear-by-Linear 
Association 2,741 1 ,098 

N of Valid Cases  
76     

a  14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20. 
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Jag tycker att det är lätt att finna information (om lagar förordningar) via Försäkringskassans intranät * 
anställningsår Korstabulering 

 

anställningsår 

    0-2 år 2-5 år 5-10 år 10-20 år 

20 år 
eller 

längre Totalt 
Antal 0 2 0 0 3 5 helt 

%  
anställningsår ,0 % 11,8 % ,0 % ,0 % 6,7 % 6,6 % 

Antal 4 6 1 4 18 33 i stora drag 

%  
anställningsår 66,7 % 35,3 % 100,0 % 57,1 % 40,0 % 43,4 % 

Antal 1 8 0 1 18 28 delvis 

%  
anställningsår 16,7 % 47,1 % ,0 % 14,3 % 40,0 % 36,8 % 

Antal 1 1 0 2 6 10 

Jag tycker att det 
är lätt att finna 
information (om 
lagar 
förordningar) via 
Försäkrings -
kassans intranät 

inte alls  

%  
anställningsår 16,7 % 5,9 % ,0 % 28,6 % 13,3 % 13,2 % 

Antal 6 17 1 7 45 76 Totalt 

%  
anställningsår 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
 
 
 
 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,473(a) 15 ,718 
Likelihood Ratio 12,917 15 ,609 
Linear-by-Linear 
Association ,273 1 ,601 

N of Valid Cases  
76     

a  19 cells (79,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


