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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag studerat hur Försäkringskassan, kunden och relationen mellan dem 

konstrueras på den offentliga webbplatsen under perioden september - december 2015. Det 

teoretiska ramverket med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och socialkonstruktionistiskt 

perspektiv har tillsammans med tidigare forskning belyst hur sociala kategorier av identiteter 

och roller konstrueras samt vilken betydelse detta har för relationen mellan Försäkringskassan 

och kunden. I studien framträder implicita kategoriseringar av identiteter och roller som har 

konstruerats i motsatsförhållande mellan kunden och Försäkringskassan, men också en 

otydlighet kring ansvar som tillskrivits de båda aktörerna. Analysen visar även att 

konstruktionen av kundens och Försäkringskassans identitet och roll möjligen följs av den 

samhällsutveckling som nu sker med en ökad digitalisering och ett behov av att regelverken 

inom trygghetssystemen anpassas i enlighet med den digitala ekonomin samt att myndigheten 

är med och bidrar till en utveckling av det nya digitaliseringssamhället.   

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Försäkringskassan, kund, konstruktion, digitalisering. 
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1. Inledning 

 

 

”Ett samhälle där människor känner trygghet om livet 

tar en ny vändning”  

                      (Försäkringskassans vision) 

 

Bakgrund 

”Ökade krav på Försäkringskassan i regeringens åtgärdspaket”. Så lyder den rubrik som har sin 

utgångspunkt i det åtgärdsprogram som presenterades av socialförsäkringsministern Annika 

Strandhäll i samband med budgetpropositionen inför år 2016. Det handlar om den ökade 

ohälsan i Sverige och sjukfrånvaron som enligt regeringen har ökat med cirka 70 procent sedan 

2010. Enligt socialförsäkringsministern är det en allvarlig utveckling som nu måste brytas och 

Försäkringskassans arbete bör därför riktas mot att sjukvården och arbetsgivaren ska ta ett större 

ansvar för att människor ska kunna återgå i arbete. Parallellt med det här har forskning visat att 

det förekommer en ökning av antalet arbetssökande personer som kodas och klassificeras inom 

kategorin funktionshinder hos Arbetsförmedlingen. Med utgångspunkt i den så kallade 

arbetslinjen och dess syfte att få ut fler människor i arbete, har begrepp som ohälsa och 

anställbarhet blivit svårtolkade, när Försäkringskassan bedömer människor som friska 

samtidigt som de friska arbetssökande anses vara svårplacerade på arbetsmarknaden. Själva 

kodningen är i första hand en konsekvens av att Arbetsförmedlingen behöver uppvisa mätbara 

resultat till regeringen och att arbeta aktivt med denna kundkategori, men en ökad kodning och 

klassificering betyder också att det finns en norm i samhället som understryker betydelsen av 

människors förmåga att ta ansvar för sin egen utveckling och att kunna anpassa sig till 

arbetsmarknadspolitiska förändringar (Jacobsson & Seing, 2013). 

Den allmänna debatten har de senaste åren utöver arbetslinje, ohälsa och en ökad sjukfrånvaro, 

även kretsat kring ett sjunkande förtroende för Försäkringskassan samt orsakerna till detta. 

Bland annat har det gjorts olika attitydmätningar kring förtroende, men trots olika analyser och 

tolkningar finns ingen distinkt förklaring till förtroendets upp eller nedgångar. Genom en 
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återblick i Försäkringskassans historia framgår att allmänhetens förtroende sjönk för 

myndigheten i början av 2000 - talet och framåt, vilket bidrog till att Försäkringskassan år 2011 

fick i uppdrag av föregående regering att hitta en lösning som skulle öka förtroendet för 

Försäkringskassan ute i samhället (Socialförsäkringsrapport, 2014: 9). Det här gav upphov till 

en stor organisationsförändring med påbörjan av ”En enklare sjukförsäkringsprocess” och en 

ny verksamhetsstrategi som implementerades under åren 2013–2014 då Försäkringskassan 

liksom flera andra offentliga organisationer influerades av den japanska verksamhetsfilosofin 

Lean, från början framtagen och utvecklad av biltillverkaren Toyota. Försäkringstagaren skulle 

inte längre namnges som den försäkrade utan istället benämnas som kund. Genom en 

flödeseffektiv produktion av så kallade tjänster, vill Försäkringskassan sträva efter en ständig 

förbättring utifrån kundernas behov och perspektiv (Runebjörk & Wendleby, 2013) och som ett 

ytterligare led av förbättringar samt ett utökat kundfokus har Försäkringskassans offentliga 

webbplats utvecklats i takt med digitaliseringens framfart i samhället. Ambitionen är att skapa 

en tillgänglig myndighet genom att succesivt utveckla och erbjuda olika typer av e - tjänster till 

kunderna. Utifrån denna bakgrund framträder en komplex situation då myndigheten å ena sidan 

ska öka förtroendet i samhället, göra det enklare och tryggare genom värdeskapande tjänster till 

kunderna samt att uppmärksamma, samordna och följa upp rehabiliteringsinsatser hos 

Arbetsförmedlingen, sjukvården och arbetsgivaren. Å andra sidan innebär det att den personliga 

handläggaren inom Försäkringskassan som ska arbeta närmast kunderna, bör utgå ifrån en 

tjänstemannaroll och med stöd i socialförsäkringens regelverk arbeta för att kunderna ska återgå 

i arbete. Det här innebär också att det sker olika utredningar, bedömningar och beslut, vilka 

myndigheten och kunderna behöver konfronteras med på olika sätt (Socialförsäkringsrapport, 

2014:9).  

Mot bakgrund av ovanstående är det intressant att undersöka hur socialförsäkringen 

tillsammans med en utökning av digitalisering i samhället får betydelse för den sociala 

konstruktionen av Försäkringskassan och kunden. Bland annat pekar en ny rapport från 

digitaliseringskommissionen (SOU 2015:91) mot att arbetsmarknaden är under förändring och 

att det finns behov av att anpassa trygghetssystemen till nya anställningsformer, då samhället 

alltmer kommer att präglas av digitalisering och olika typer av entreprenörskap. Det här för att 

säkra den ekonomiska tryggheten för denna samhällsgrupp. Detta ställs i kontrast med den 

sociala kategori människor som bedöms ha svårigheter att vara flexibla samt att kunna anpassa 

sig till de snabba förändringarna som sker på arbetsmarknaden.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka Försäkringskassans webbplats med utgångspunkt i kritisk 

diskursanalys och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Mer specifikt vill jag rikta in min studie 

på hur kunden som ansöker om sjukpenning konstrueras på webbplatsen och hur 

Försäkringskassans roll samt relationen mellan aktörerna framställs. Jag vill även undersöka 

om det implicit eller explicit förekommer kategoriseringar av identiteter och roller som bidrar 

till att upprätthålla eller förstärka ojämlika maktförhållanden, men också att se i vilken 

utsträckning Försäkringskassan och kunden tillskrivs egenskaper vilka kan kopplas till den 

allmänna debatten om ökad psykisk ohälsa och anställbarhet på arbetsmarknaden.  

För att fånga upp en eventuell förändring av kundens och Försäkringskassans tillskrivna 

identiteter och roller, har jag i min analys utgått från Försäkringskassans vision, verksamhetsidé 

och kundlöften, vilka togs fram under åren 2012–2013. Detta jämförs med analysen av den 

offentliga webbplatsen under perioden september - december 2015. Intressant för studien är att 

se om Försäkringskassan influerats av informations- och kommunikationsteknologi med 

utveckling mot ett digitaliseringssamhälle. 

 

Mina övergripande frågeställningar i uppsatsen är: 

1. Med utgångspunkt i vision, verksamhetsidé och kundlöften: Hur konstrueras 

Försäkringskassan, kunden och deras relation utifrån begrepp som trygghet, kunskap 

och ansvar på den offentliga webbplatsen under perioden september - december 2015?  

 

2. Hur skapas kundens och Försäkringskassans identiteter, roller och relation via 

konstruktionen av den offentliga webbplatsen och de digitaliserade e - tjänsterna? 

 

3. Hur avspeglas debatten om ökad psykisk ohälsa och anställbarhet i konstruktionerna av 

kunden och Försäkringskassan?  
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1.3 Disposition 

En fortsatt disposition av uppsatsen inleds med en redogörelse av Försäkringskassan som en 

statlig organisation under åren 2000–2015, där jag vill belysa förändringar som skett inom 

Försäkringskassan de senaste åren. I nästkommande kapitel, tidigare forskning finns en 

genomgång av bredare sociologisk forskning inom de fyra huvudspåren: ”Anställbarhet på 

arbetsmarknaden”, ”Betydelsen av trygghet, ansvar och förtroende”, ”Ohälsa och ökningen av 

sjukskrivningar” och: ”Digitalisering, e - tjänster och en tillgänglig webbplats”. I kapitel tre 

redogörs den kritiska diskursanalysen med bland annat den diskursiva praktiken och 

diskursordningen samt begrepp som subjektspositioner. Därefter kommer jag att beskriva 

studiens tillvägagångssätt i metodkapitlet och de diskursanalytiska verktyg som tillsammans 

med teori och tidigare forskning kommer att bli användbara i kapitel fem, för att analysera 

materialet från Försäkringskassans webbplats. Uppsatsen avslutas slutligen med en 

diskussionsdel och avslutande reflektion.  

1.4 Försäkringskassan 

Staten som en organiserad sammanslutning kan härledas så långt som tusen år bakåt i tiden, då 

människor samlade ihop sina gemensamma resurser i dess syfte att försvara sig mot krig. 

Utvecklingen har därefter utgått från att bevaka militära intresseområden inom ett specifikt 

geografiskt område, till att driva in skatter från samhällsmedborgare och företag, vilket staten 

vartefter ökat i omfattning utifrån medborgarens sociala behov och övriga samhällsprocesser. 

Följaktligen har statens expansion mynnat ut i de rättigheter och skyldigheter som 

samhällsmedborgaren har i idag, exempelvis i egenskap av inbetalda skatter och sociala avgifter 

för att på så sätt kunna bygga upp och utveckla ett väl fungerande välfärdssamhälle och dess 

trygghetssystem (Ahrne, Roman & Franzén, 2003, s. 163–176).    

Med trygghetssystem avses i Sverige, de organisatoriska system vilka har någon form av 

försäkringsmässig bakgrund, vilket oftast brukar relateras till socialförsäkringar som 

sjukpenning, sjukersättning och barnbidrag mm. I själva verket finns också andra former av 

trygghetssystem, men då i egenskap av så kallade välfärdsinstitutioner som sjukvård, social 

omsorg och socialtjänst (ibid, 2003, s. 163–176). I denna studie har jag valt att använda båda 

dessa begrepp sociala trygghetssystem och välfärdsinstitutioner för de statliga organisationerna 

Försäkringskassa och Arbetsförmedling, Landstingets Hälso- och sjukvård och kommunens 

socialtjänst, med anledning av att dessa aktörer anses vara samverkande. Därtill finns också 
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andra aktörer av betydelse för Försäkringskassans arbete, i första hand arbetsgivare och 

Arbetsmiljöverket.  

Under 2000 - talets början har stora förändringar skett när det gäller socialförsäkringen och det 

är framförallt i administrationen av socialförsäkringen som förändringen haft störst inflytande. 

Från och med år 2001 reglerar och omfattar socialförsäkringen alla som bor eller arbetar i 

Sverige och socialförsäkringen är således den viktigaste ekonomiska tryggheten i samhället. 

Den tidigare förtidspensionen gick 2003 från ett pensionssystem till en sjukförsäkring och är 

idag aktiv i betydelse av försäkringsförmånen sjukersättning. Under år 2005 blev 

Försäkringskassan en statlig myndighet i och med att Riksförsäkringsverket och sammanlagt 

21 Försäkringskassor slogs ihop med dess föreställning om en mer enhetlig försäkring och för 

att på så sätt stärka rättssäkerheten inom administrationen av försäkringen. Det här följdes i sin 

tur av att myndigheten den 1 juli 2008 införde den så kallade rehabiliteringskedjan i 

sjukförsäkringen, med fasta tidpunkter för olika slags bedömningar av de anställda kundernas 

arbetsförmåga, vilket även idag sker mot det egna arbetet till och med dag 90, i förhållande till 

ett annat arbete från dag 91 (hos samma arbetsgivare) samt från dag 181 mot den hela 

arbetsmarknaden (det finns även undantagsregler som inte är ämnade att redogöras för i denna 

studie). Med hänseende till de arbetslösa som är sjuka, bedömer Försäkringskassan 

arbetsförmågan redan från dag ett mot ett ”normalt förekommande arbete” på den öppna 

arbetsmarknaden. Det innebär även lönebidragsanställningar och andra subventionerade 

anställningar. Under 2008 infördes en tidsbegränsning av sjukpenningen samt ett gemensamt 

servicekontor för Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten och slutligen år 

2010 tog Pensionsmyndigheten över administrationen av den allmänna pensionen som tidigare 

låg under Försäkringskassans ansvar (Försäkringskassan, 2015). 

Under årsskiftet 2013/2014 genomfördes ett stort förändringsarbete inom Försäkringskassan 

med målet att sätta kunden i fokus och att öka förtroendet för myndigheten ute i samhället. 

Försäkringskassan tog fram en ny vision, verksamhetsidé och nya kundlöften som 

sammanfattas i orden ”mänskligare, tryggare och enklare” (Svenskt näringsliv, 2013). Parallellt 

med det här implementerades en enklare sjukförsäkringsprocess vilket även idag innebär att 

Försäkringskassan ska administrera socialförsäkringen utifrån kundernas varierande behov.  De 

sjukskrivna fördelas in i tre olika kundflöden som innebär att i kundflöde 1, handlägga de 

ärenden där Försäkringskassan bedömer kunderna som friska inom 60 dagar, i flöde 2, de 

kunder som kan återgå i arbete utan samordnade insatser (i det här kundflödet innebär det också 
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att sjukskrivningen kan pågå en längre tid än 60 dagar utan att det finns behov av insatser från 

Försäkringskassan), slutligen i kundflöde 3, finns kunderna med behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. Det här sker således i samverkan med andra aktörer i samhället 

(Försäkringskassan, 2014).  

Utöver en ny organisationsstruktur och en enklare sjukförsäkringsprocess introducerades därtill 

under 2013/2014 en ny verksamhetsstrategi med influenser av den japanska 

verksamhetsfilosofin Lean med tanke om att gå ifrån en resurseffektiv styrning och dess skarpa 

resultat och produktionsmål för att istället bli en flödeseffektiv verksamhet. Det finns dock 

delade meningar kring anpassningen av Lean inom en offentlig verksamhet, då risken finns att 

strategin endast ses som ett verktyg att kunna effektivisera organisationerna med, samt att Lean 

ursprungligen utvecklades av biltillverkaren Toyota och av vissa personer anses vara mer 

anpassad för den varuproducerande industrin. En av uppfattningarna är att det finns svårigheter 

med att använda sig av standardiseringar inom tjänstesektorn av den anledningen att dessa kan 

bli för begränsande, vilket medför att kunden inte blir delaktig i sin egen sjukskrivningsprocess. 

I en bilindustri är det av större värde att utföra standardiserade arbetsmoment, då kunden inte 

behöver vara delaktig i bilarnas tillverkningsprocess. Samtidigt finns det förespråkare för Lean 

som filosofi, som betonar dess tanke om: ”respekten för den enskilda människan, en ständig 

utveckling och ett lärande, samt en helhetssyn av verksamheten” (Runebjörk & Wendleby, 

2013, s. 23–25). I sin kontext innebär det att Försäkringskassan ska utveckla sin verksamhet 

efter kundernas behov och på så sätt skapa förutsättningar inom verksamheten att bemöta dessa. 

Det här ska då skilja sig mot den tidigare resultatinriktade styrningen som i kontrast var ämnad 

att styra mot kraftig produktion och verksamhetsmål som att exempelvis starta upp ett antal 

ärenden inom en begränsad tid, men som trots allt inte bidrog till en fortsatt flödeseffektiv 

handläggningsprocess (Ibid, 2013; ISF 2015:7; Bolman & Deal, 2005).  

2. Tidigare Forskning 

I det här kapitlet presenteras ett avgränsat urval av vetenskapliga artiklar, tidskrifter, rapporter, 

debattartiklar och tidigare avhandlingar. Min tanke är att utifrån ett bredare forskningsfält visa 

på en väldefinierad ram av betydelsefull kunskap, som tillsammans med teori får en slags 

potential i analys och diskussionsdel. Likaså att den tidigare forskningen ska ges möjlighet att 

öppna upp för andra möjliga infallsvinklar i analysdelen för att på så sätt inte riskera att analysen 

blir alltför inskränkt. Tanken är att reducera eventuella konsekvenser av att något förbises, 

exempelvis implikationer för en vidare forskningsstudie.  
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I mitt sökande efter tidigare forskning har jag haft fyra olika huvudspår i åtanke: ”Anställbarhet 

på arbetsmarknaden”, ”Trygghet, ansvar och förtroende”, ”Ohälsa och ökning av 

sjukskrivningar” och ” Digitalisering, e - tjänster och en tillgänglig webbplats”. Mina utvalda 

underrubriker har således utgått från uppsatsens inledning med dess syfte och frågeställningar. 

I inledningen till forskningsfältet har jag valt socialförsäkringsutredningens slutbetänkande 

(SOU:21) som utgångspunkt.  

2.1 Anställbarhet på arbetsmarknaden 

 

… andra människor har mindre tur och berörs återkommande av perioder där 

försörjningsförmågan sviktar eller helt saknas. Somliga har redan från arbetslivets 

början en svag ställning på arbetsmarknaden till följd av hälsobesvär, låg 

utbildningsnivå, språkhinder eller andra faktorer. I takt med att kraven i arbetslivet 

förändras, och i många fall höjs, blir det fler personer som får svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden (SOU 2015:21, s. 252).  

 

Inom sociologiskt forskningsfält har Jacobsson och Seing (2013) studerat betydelsen av 

anställbarhet med utgångspunkt i Arbetsförmedlingens utredning och klassificering av 

arbetsförmåga. I studien framgår bland annat att de höga kraven på arbetsmarknaden innebär 

att allt fler personer inte anses vara anställningsbara eller önskvärda på arbetsmarknaden, vilket 

resulterar i att Arbetsförmedlingen klassar och kodar dessa individer med begrepp som 

funktionshinder och som i sin tur ger ett ökat inträde till offentligt skyddade anställningar och 

lönebidrag. Forskarna menar att antalet personer som kodas med funktionshinder har ökat från 

10 procent år 1992 till 25,3 procent 2011. Den största ökningen går att se bland psykiska 

funktionsnedsättningar i betydelse av ”generella och specifika inlärningssvårigheter” 

(Jacobsson & Seing, 2013, s. 9). I studien vill man framhålla betydelsen av att funktionshinder 

är en socialt konstruerad kategori, vilket problemen bör sökas i samhället och dess 

organisationer och inte hos den enskilde individen. Studien är dels baserad på intervjuer inom 

Arbetsförmedlingen och personal som bland annat arbetar med att rehabilitera de arbetssökande 

till ett arbete, såsom psykologer, arbetsterapeuter och socialkonsulenter. Studien har också 

kompletterats med viss statistik inom Arbetsförmedling, handläggarstöd och 

informationsmaterial. Av resultatet framgår att Arbetsförmedlingen utreder individens 
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arbetsförutsättningar i förhållande till hur arbetsmarknaden ser ut, medan Försäkringskassan 

bedömer att en individ som exempelvis har en nedsatt kognitiv förmåga, ska klara av att arbeta 

med arbetsuppgifter som inte ställer alltför höga krav på just dessa funktioner. Här får således 

begreppet anställbarhet sin betydelse, då arbetsmarknaden inte är anpassad för en person med 

en viss funktionsnedsättning, men som likväl skulle klara av att arbeta i ett yrke som är utformat 

utifrån individens egna förutsättningar (ibid, 2013). 

Ett sociologiskt forskningsprojekt med inriktning mot den nya arbetslinjen har nyligen inletts 

av Bengtsson (2015) i syfte att studera aktiveringsstrategier. För att definiera begreppet 

arbetslinjen kan det ledas till ett resonemang kring relationen mellan arbete och offentlig 

välfärd, eller snarare en stark koppling mellan arbete och sociala rättigheter 

(Socialförsäkringsrapport, 2009:3, s. 6). Den nya arbetslinjen som togs fram av 

Alliansregeringen 2006 skulle få ut fler personer i arbete utifrån mottot: ”Ett arbete ska vara 

mer lönsamt än att inte arbeta” (Schlingmann, 2015, 11 maj) vilket bygger på att individen ska 

ha en egen självförsörjning genom ett arbete. Bengtsson (2015) menar att det i ett internationellt 

perspektiv finns aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Sverige, men trots detta har 

kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program minskat under de senaste åren, vilket även 

kan ses i Arbetsförmedlingens återrapportering för året 2014. I rapporten framgår att de totala 

kostnaderna minskat med cirka 0,6 miljarder kronor jämfört med år 2013 

(Arbetsmarknadspolitiska program, 2014, s. 4) parallellt med att socialförsäkringarna stramats 

åt. Bengtsson vill med sin kommande studie få ett helhetsperspektiv på de förändringar som 

skett mellan år 1990 till och med år 2015, genom att studera bland annat policydokument kring 

arbetsmarknadspolitik och trygghetssystem samt hur olika aktiveringsstrategier legitimeras 

eller ifrågasätts av tjänstemän och utredare. Bland annat kommer rehabiliteringskedjan och dess 

tidsgränser att studeras som en av dessa aktiveringsstrategier. Studien är tänkt att få en djupare 

förståelse för centrala förändringar i den Svenska välfärdspolitiken och en förskjutning i 

välfärdsstatens grundläggande principer, vilket innebär att den enskilda individen måste förlita 

sig på ”privata lösningar” till följd av: ”allt hårdare sanktionssystem”.  

Oskarsson (2013) som är verksam inom politisk sociologi och statsvetenskap har tidigare 

studerat arbetslinjen och den lönsamhet man inom politiken anser finns i att arbeta i motsats till 

att vara beroende av andra försörjningskällor. Betydelsen av arbetslinjen skulle således vara att 

motverka utanförskap samt att skapa en mer hållbar statsbudget. Samtidigt som 

socialförsäkringarna utgör en trygghet för människor, innebär denna inkomstersättning också 
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en stor kostnad för statsbudgeten, vilket socialförsäkringarna i betydelse av detta ansetts som 

ett centralt politiskt område det senaste årtiondet. Oskarsson (2013) har analyserat 

medborgarnas bedömningar av tre olika försäkringar: socialförsäkringen, pensionssystemet och 

a - kassan samt hur bedömningarna kan härledas till ideologi och partisympatier genom åren 

2004, 2008 och 2012. När det gäller attityder till socialförsäkringarna har Oskarsson hänvisat 

till de attitydundersökningar som sociologen Stefan Svallfors (1996; 2010; 2011) har utfört, 

och utgår ifrån tre nivåer: ”finansieringsform” och en uppdelning mellan det privata finansiella 

ansvaret kontra statens ansvar. Den andra nivån ”omfattningen av försäkringen” handlar om 

betydelsen av ett högre eller lägre ersättningsbelopp samt den tredje och sista nivån 

”legitimiteten för systemen” och hur samhällsmedborgana anser att socialförsäkringen 

underutnyttjas eller överutnyttjas. Den här analysen baserar Svallfors på de 

välfärdsundersökningar som utförts under flera tillfällen, mellan åren 1996–2010. Resultatet 

visar på att förtroendet har försvagats mellan 2000–2010, vilket främst gäller sjukförsäkringen. 

Parallellt med detta har Svallfors undersökning även visat att det inte förekommer någon tydlig 

partiskillnad när det gäller förtroendet.  

2.2 Betydelse av trygghet, ansvar och förtroende 

I ett pressmeddelande i mars presenterade den parlamentariska socialförsäkringsutredningen 

sitt slutbetänkande ”Mer trygghet och bättre försäkring” (SOU 2015:21). I utredningen framgår 

att det behövs förbättringar i sjukförsäkringen samt att utveckla och förbättra åtgärder för de 

människor som är sjukskrivna och har svårt att återgå i arbete. I socialförsäkringsutredningen 

menar man att förtroendet för socialförsäkringen skadas om allt fler människor upphör att bidra 

till finansieringen av samhället. Man vill också ge mer resurser till Hälso- och sjukvården för 

att de ska ta ett större ansvar för människors återgång i arbete. Dessutom behövs förbättrade 

arbetsgivarinsatser samt en effektiv uppföljning och utvärdering av dessa. I 

socialförsäkringsutredningen framgår också att förtroendet för försäkringen endast kan bevaras 

genom att stärka grundtryggheten genom en tillräcklig ersättning och att värna om 

inkomstbortfallsprincipen. Det paradoxala med socialförsäkringsutredningen är dock att man å 

ena sidan vill lyfta fram de grupper som anses ha en svagare ställning på arbetsmarknaden men 

å andra sidan talar det implicit för att det även omfattar personer vilka redan har en etablerad 

anställning på arbetsmarknaden samt att det ställs högre krav på att den enskilda individen kan 

ta ett eget ansvar.  
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Kommittén bedömer att socialförsäkringarnas uppdrag delvis är på väg att 

förändras genom att en allt större del av försäkringsfallen utgörs av personer med 

svårigheter att finna en lämplig plats i arbetslivet. För dem är socialförsäkringarnas 

uppgift att stödja en omställning. Det kan vara andra arbetsuppgifter, omställning 

till ett arbete hos en ny arbetsgivare eller kanske till och med ett byte av 

yrkeskarriär. Det innebär ett ansvar för den enskilde. Men det behövs också en 

omställning i socialförsäkringarna och samhället som helhet (SOU 2015:21, s. 252).  

 

 

I avhandlingen ”Social otrygghet som värde – den nya incitamentbaserade sjukförsäkringen” 

har Stendahl (2015) utifrån ett rättsvetenskapligt perspektiv undersökt om 

inkomstbortfallsprincipen och skyddet har etablerats genom förändringar inom 

sjukförsäkringen under åren 2002–2012 (med inkomstbortfallsprincipen menas den förlorade 

arbetsinkomsten som ska ersättas vid exempelvis sjukdom). Stendahl menar i sin avhandling 

att den grundläggande sjukförsäkringen har förskjutits bort från ett försäkringsskydd som en 

etablerad position, i riktning mot en mer ”marknadsfunktionell logik med starka inslag av 

styrning, genom ekonomiska incitament”. Inom forskningen har man även uppmärksammat ett 

skifte i välfärdspolitiken med en utveckling mot ekonomisering, risktransformering och 

individualisering vilket anses vara en reaktion på det postindustriella samhället som inte längre 

formas efter ett behov av industriell arbetskraft. Istället utgörs samhället av att fler kvinnor är 

aktiva på arbetsmarknaden, att det finns fler äldre i befolkningen samt att det skett förändringar 

på arbetsmarknaden som orsakat fler tillfälliga anställningar och en högre arbetslöshet. De 

uppbyggda trygghetssystemen får således svårigheter att uppmärksamma och ”fånga upp” de 

sociala problemen, vilket följaktligen leder till ett försök att hitta olika former av ”ekonomiska 

lösningar på vad som uppfattas som ekonomiska problem”. Det här betyder att det läggs större 

fokus på en ökad ekonomisk styrning i kombination med en New Public Management (NPM) 

vilket innebär olika former av styrnings- och ledningsmetoder som succesivt har introducerats 

inom offentlig sektor genom åren, med ett fokus på att effektivisera tjänster åt kunderna 

framförallt inom vårdsektorn (Tiden magasin, 2 april, 2014). 

 

Det som är fortsatt intressant utifrån Stendahls (2015) avhandling är att den fundamentala 

slutsatsen understryks av att försäkringsskyddet under åren 2002–2012 försvagats genom en 

förändring av dess karaktär bland annat på grund av olika regeländringar. Stendahl har utgått 

från att studera två olika positioner: Den första är att erhålla lön och att vara i arbete och den 
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andra är att vara sjukskriven. Med utgångspunkt i dessa positioner har Stendahl tolkat 

skillnaden mellan dessa i inkomstbortfall. Ett starkt skydd skulle således innebära en liten 

skillnad i inkomstbortfall och ett svagare skydd en större skillnad i inkomstbortfall. I studien 

argumenterar även Stendahl för att bortfallsprincipen upprätthålls under en begränsad tid och 

för de individer med en inkomst som inte överstiger ersättningstaket för exempelvis 

sjukpenning. För dessa grupper innebär en fortsatt grundtrygghet i jämförelse med de grupperna 

av högre inkomster, där kraven på omställning blir mer omfattande. Dels av ett högre bortfall 

av inkomst men också i form av krav att vid längre tids sjukdom ställa om sig på 

arbetsmarknaden, trots utbildning och tidigare inkomst. För att tolka Stendahl menar hon på att 

detta ställs i kontrast med den sociala tryggheten och ett motto att ”arbete ska löna sig” vilket 

anses vara en av orsakerna till att förtroendet för Försäkringskassan har sjunkit. För att jämföra 

det här med Oskarssons (2013) studie om samhällsmedborgarnas bedömning av 

socialförsäkringarna, framgår dock att många saknar en uppfattning om sjukförsäkringen, 

arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Det framgår av Oskarssons studie att en stor 

andel av de svarande, inte har någon tydlig uppfattning om försäkringarna samt att ett flertal 

svarat att man varken är nöjd eller missnöjd. Det här skulle enligt Oskarsson indikera att 

samhällsmedborgaren är osäker på hur försäkringssystemen egentligen fungerar (Oskarsson, 

2013, s. 99).  

 

Många mätningar av allmänhetens förtroende för Försäkringskassan har gjorts av SOM 

institutet, Sifo och Försäkringskassan i så kallade attitydmätningar vilket visar att förtroendet 

ökat och sjunkit med några procent genom åren. Faktorer som tagits upp är bland annat 

regelförändringar, medias rapportering som fokuserat på de delar i verksamheten som inte har 

fungerat, i vissa undersökningar har man påvisat en mer negativ inställning hos de medborgare 

som inte haft någon aktiv kontakt med socialförsäkringen, medan det i andra undersökningar 

visat sig ett större missnöje hos de sjukskrivna. Det har också gått att utläsa ett mönster kring 

upplevd och självskattad hälsa, vilket resultatet visar att ju sämre självskattad hälsa individen 

har, desto lägre förtroende finns för Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport, 2014:2; 

2014:9; 2015:8). 

 

Flera olika faktorer har således tagits upp som tänkbara orsaker till ett ökat eller minskat 

förtroende, men det är inte alldeles lätt att få en klar bild över vad som faktiskt orsakar 

förtroendets upp eller nedgångar. Emellertid är det intressant för den här studien, att det efter 
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flera års minskat förtroende, skett en ökad tilltro till Försäkringskassans arbete, i kölvattnet av 

det måluppdrag som myndigheten fick av regeringen 2011 (ibid, 2014:2; 2014:9; 2015:8 ). 

2.3 Ohälsa och ökning av sjukskrivningar 

Trots en oro för en ökad sjukfrånvaro i Sverige har den i jämförelse med andra länder i Europa 

ett genomsnittsvärde, dock finns en ökning av sjukfrånvaron hos anställda i jämförelse med 

genomsnittet, vilket uppmärksammats hos forskare och politiker. Ohälsotalet ska inte ses som 

ett mått på ”ohälsa” utan är en beskrivning på den sjukfrånvaro som finns i Sverige och som 

statistiskt mäts genom antalet dagar med sjuk- eller rehabiliteringsdagar, arbetsskadedagar, 

sjuk- eller aktivitetsersättning i förhållande till ålder 16–64 år och som ersätts av 

socialförsäkringen under ett år. Utifrån statistiska mätningar finns uppgifter på att ohälsotalet 

har sjunkit från 43 dagar till 26 dagar från år 2003 och under åren 2010–2014 har det fortsatt 

att minska, (dock inte i jämförlig omfattning). Det är framförallt bland kvinnor den största 

minskningen har skett de senaste åren när det gäller ohälsotalet, men det går återigen att se en 

ökning av nya sjukfall med ersatta sjukdagar och som ersätts med sjukpenning, från år 2010 

och framåt.  Det här innebär att det är en större ökning bland kvinnor än män i de nya sjukfallen. 

Det man också har sett är att sjuk och aktivitetsersättningsdagarna fortsätter att sjunka vilket 

innebär att det trots en ökning av antalet nya sjukfall med ersatta sjukpenningdagar även 

förekommer en fortsatt minskning av själva ohälsoantalet. Dock går det även att se en viss 

ökning bland de personer som återigen får nybeviljad ”sjukersättning” i jämförelse med tidigare 

år. Ökningen av de nya sjukfallen som ersätts med sjukförsäkringsförmånerna: ”sjukpenning” 

och ”sjukersättning” bygger således på en tidigare historisk låg nivå.  

Den största ökningen av antalet sjukpenningdagar går att se i åldersgruppen 40–49 år och 

omfattar alla olika slags yrkesgrupper. Det finns emellertid en något större ökning bland service 

och omsorgsyrken samt arbeten utan krav på yrkesutbildning. När det gäller skillnader mellan 

kvinnor och män och sjukskrivande diagnoser, finns en något högre ökning bland kvinnor med 

psykiatriska diagnoser dessutom går det att se en ökning av antalet nya sjukfall med 

sjukpenningdagar bland anställda med sjuklön sedan 2010 (arbetsgivaren betalar sjuklön under 

de första 14 dagarna, med en karensdag) vilket är en ökning som motsvarande inte går att se 

hos arbetslösa eller anställda utan sjuklön. Här går det också att se en något högre ökning bland 

anställda kvinnor än anställda män. Ökningen av sjukfrånvaro i relation till diagnoser visar på 

att det finns en ökning bland psykiatriska diagnoser men att diagnoserna i rörelseorganen inte 
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har ökat avsevärt mycket. Även för männen finns en ökning av psykiatriska diagnoser men en 

större ökning har skett bland diagnoser i rörelseorganen, med den en kraftig uppgång under 

åren 2010–2011 för att därefter har stabiliserats (SOU 2015:21). 

 

Det måste bli mera självklart att också den som har vissa problem med hälsa, 

kompetens eller tillgänglighet kan finna sin plats på arbetsmarknaden. Alla bör få 

en chans som motsvarar deras förmåga, även de som inte kan prestera på topp hela 

tiden. Socialförsäkringarna ska erbjuda en viss ersatt tid för omställning. Villkoren 

ska vara tydliga och stabila. Information och kommunikation måste säkerställa att 

medborgarna har rimliga förväntningar på försäkringarnas villkor och krav (SOU 

2015:21, s. 253). 

 

 

Den ökade ohälsan har varit under diskussion under många år och det är främst den psykiska 

ohälsan som diskuterats. I en socialförsäkringsrapport om sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser 

(Socialförsäkringsrapport, 2014:4) framgår att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till att 

människor är sjukskrivna under en längre period. Studier visar att nya sjukfall med psykiatriska 

diagnoser har ökat sedan 2009 då nivån av dessa sjukdomar låg som lägst. Mellan år 2009–

2012 har det skett en ökning med 25 000 nya sjukfall i dessa diagnoser. I ett samhällsperspektiv 

innebär den psykiska ohälsan stora kostnader för bland annat trygghetssystem och sjukvård. På 

individnivå går det att relatera psykisk ohälsa till sämre livskvalité, isolering och stigmatisering 

vilket kan få stora sociala konsekvenser (ibid, 2014:4, s.7). När det gäller psykisk ohälsa så 

finns det flera tänkbara orsaker till detta. Bland annat talar man om den negativa psykosociala 

arbetsmiljön bidragit till en ökning av psykiatriska diagnoser, samtidigt har studier visat att 

kvinnors psykiska ohälsa ökar betydligt efter att det andra barnet fyllt två år och ”sammanfaller 

med den tidpunkt då båda föräldrarna vanligtvis återgår i arbete efter en föräldraledighet” (ibid, 

2014:4). Fortsatt har kvantitativa studier visat att ohälsa även är relaterad till exempelvis 

demografiska områden, olika typer av yrken och inkomst mm. Jag kommer dock inte gå in 

djupare i dessa områden i denna uppsats. För att kort sammanfatta avsnittet om ohälsa och 

ökning av sjukskrivningar kan det sägas att sambandet mellan psykisk ohälsa och psykosocial 

arbetsmiljö även förekommer internationellt sett och är inget som är undantaget Sverige eller 

Nordiska länder (Socialförsäkringsrapport 2014:4, s. 13).  
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2.4 Digitalisering, e – tjänster och en tillgänglig webbplats 

Kommunikation i dess varierande former skapar grund för människor att kunna förmedla sig 

till varandra, likaså att det finns någon som bekräftar genom att lyssna på det vi vill berätta, 

informera eller fråga om. Sedan ett århundrade tillbaka har det teknologiska samhället succesivt 

växt fram och idag finns knappast några tekniska begränsningar för interaktion. 

Begränsningarna utgörs istället av hur vi som människor har behov av att mötas i det verkliga 

livet eller genom en teknikburen och gränslös kommunikation. ”Frågan är om det också finns 

en möjlighet att behoven hos människan kan förändras av tekniken”, eller om det är djupt rotat 

att tilltron tidvis behöver byggas upp genom evidenta möten människor emellan (Framtider, 

2011:2).  

I studien ”e - tjänster, nya verktyg för ökat medborgarfokus” analyserar statsvetaren Jansson 

(2010) hur och varför offentliga e - tjänster konstrueras inom olika offentliga organisationer. 

Jansson menar på att kontakten med offentlig förvaltning alltmer sker via internet och att den 

utgör en stor del av samhällsmedborgarens vardagsliv. I rapporten beskrivs hur regeringen ställt 

sig positiv till en ökad utveckling av e – tjänster och att informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) anses vara ett nytt verktyg för att nå ut till fler 

samhällsmedborgare inom ett större område, samt att möjligheten finns att anpassa 

servicetjänster utifrån medborgarnas behov. Det har dock saknats politiskt stöd i själva 

genomförandet av e -tjänsterna vilket kan anses vara en av anledningarna till att det tagit en 

längre tid för kommunen att införa dessa. Det har dessutom bland tjänstemän uppstått frågor 

om vem eller vilka som haft inverkan på utvecklingen av IT och e - tjänster. Det paradoxala är 

att det råder en oklarhet om utvecklingen är en IT eller en verksamhetsfråga alternativt politiker 

eller tjänstemannafråga. I undersökningen av Botkyrka kommun har Jansson kommit fram till 

att ”e - tjänsteutvecklingen har drivits igenom på en retorisk och delvis beslutande nivå, dock 

inte fullt ut en verksamhetsnivå”. Dilemmat utgörs av att e - tjänsterna kräver utveckling och 

stor investering i ”teknisk infrastruktur och specifika tekniska lösningar” vilket innebär att 

tekniken på så sätt får en ledande roll till följd av att IT frågorna måste drivas igenom för att 

tjänsterna ska fungera. Med utgångspunkt i verksamhetens perspektiv, hade möjligen inte IT 

ansetts som en prioriterad verksamhetsfråga och därför har man utifrån kommunens verksamhet 

istället sett utvecklingen av e - tjänsterna som en reform anpassad utifrån kommunens 

organisationskultur och en möjlighet att kunna utveckla kommunens medborgarfokus. Vidare 

menar Jansson att e - tjänsterna har ett standardupplägg som några få privata leverantörer 
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levererar. Det här har kommunen löst på så sätt att vissa grupper av medborgarna utesluts från 

webbplatsen och istället fångas upp av andra förbindelsevägar, exempelvis medborgarkontor. 

Warschauer (2004) professor inom utbildning och information på University of California 

USA, talar om de sociala konsekvenserna av informations- och kommunikationsteknologi och 

menar att det finns motstridiga ideologier kring detta. Förespråkare för IKT ser sin möjlighet 

att medverka till produktion och att både kunna ge och få tillgång till information och kunskap, 

vilket motståndarna istället hävdar att man undviker att se de negativa och sociala 

konsekvenserna som bidrar till att förvärra den sociala ojämlikheten. Warschauer undersöker i 

sin studie den digitala klyftan och fokuserar först och främst på den sociala integrationen och 

den möjlighet som människor har att delta fullt ut i samhället och att kunna kontrollera sina 

egna öden (Warschauer, 2004). Här argumenterar Warschauer för att det går att främja social 

interaktion genom IKT och att det går att anpassa kommunikationstekniken för ändamålet.  

I ett slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen (SOU, 2015:91) framgår bland annat att 

staten genomgått stora förändringar de senaste åren med anledning av samhällsutvecklingen. 

Vidare framgår att staten gått mot en ”mjukare styrning” vilket kan ha två alternativa 

förklaringar. Den första är att staten anses vara beroende av andra aktörer i samhället för att 

driva fram politiken, då vissa av samhällets resurser ligger utanför statens kontroll. Den andra 

förklaringen är att myndigheter har svårt att hitta enkla lösningar på komplexa problem, 

exempelvis när det gäller digitaliseringen. Således har myndigheterna behov av att samordna 

kunskap genom en samverkan utifrån olika aktörers perspektiv. Vidare menar 

digitaliseringskommissionen att den kraftfulla förändring som digitaliseringen innebär lägger 

större ansvar på staten att använda sig av- och utveckla en så kallad mjuk styrning för att främja 

digitaliseringen i samhället. När det gäller utredningen av själva socialförsäkringssystemen 

framgår följande förslag: 

 

Regeringen bör tillsätta en utredning eller på annat lämpligt sätt se över om 

socialförsäkringens nuvarande utformning behöver justeras för att anpassas till 

delvis nya och förändrade förhållanden för arbetstagarna som utvecklas på 

arbetsmarknaden genom digitaliseringen (SOU 2015:91, s.129). 

 

Det här innebär att socialförsäkringssystemen bör anpassas till den digitala ekonomin till följd 

av att arbetsmarknaden påverkas och förändras allteftersom digitaliseringen utvecklas i 
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samhället. Med arbetsmarknadsförändringarna medför detta att människor behöver ställa om 

sig på arbetsmarknaden och att det kommer finnas behov av att vidareutbilda sig och eventuellt 

byta yrke, då många av de yrken som finns idag kommer att försvinna (SOU 2015:91, s. 129–

130). Digitaliseringskommissionen anser att detta kan påverka människors tillgång till 

trygghetssystemen om dessa inte anpassas efter nya arbetsförhållanden. För att närmare 

förklaras är det själva anställningsförhållandena som kommer att förändras, med hänseende av 

att de personer som exempelvis väljer att starta egna företag eller som arbetar med att sälja och 

köpa tjänster via digitala plattformar, kommer att ha anställningsvillkor som i dagens läge inte 

skulle leva upp till kraven i betydelse av att vara anställd (SOU 2015:91, s. 129–130). 

I en debattartikel, Svenska Dagbladet (2015, 12 december) argumenterar Lars Ilshammar, 

historiker och IT debattör tillsammans med näringspolitisk chef Ellinor Bjennbacke för att det 

finns ett uttalat behov av att anpassa bland annat socialförsäkringar, arbetsmarknad och 

utbildning till de nya digitala förutsättningarna. Ilshammar & Bjennbacke menar dock på att 

den rapport som digitaliseringskommissionen (SOU 2015:91) arbetat med utifrån olika 

delbetänkanden, endast är utredd på ett övergripande plan och på så sätt missar att på allvar 

konkretisera våra samhällssystem. Enligt Ilshammar & Bjennbacke har kommissionen i 

utredningen kommit fram med förslag på olika regeländringar men som inte på allvar har 

preciserats och riskerar därför att ”leda till att Sverige inte kommer att kunna dra full nytta av 

digitaliseringens möjligheter” (Ilshammar & Bjennbacke, 2015, 12 december) och ett antal 

hinder har uppmärksammats som de anser är politiska.   

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

För att kort sammanfatta detta kapitel har jag försökt fånga upp problematiken kring 

anställbarhet och ohälsans betydelse, där samhället inte är anpassat för personer med en 

funktionsnedsättning men som likväl skulle klara av att arbeta utifrån de egna förutsättningarna. 

Jag har också visat på forskning kring trygghet, ansvar och förtroende och bland annat 

diskuterat inkomstfallprincipen samt samhällsmedborgarnas bedömningar av 

socialförsäkringarna och den osäkerhet som finns hos samhällsmedborgarna om hur 

socialförsäkringarna egentligen är utformade och fungerar. Därefter har jag tagit upp forskning 

kring ohälsa och antalet ökade sjukskrivningar, det här med tanke på de krav som finns på 

Försäkringskassan att inför 2016 arbeta aktivt med just dessa frågor. Slutligen har min tidigare 

forskningsdel fångat upp informations- och kommunikationsteknologi med inriktning mot 
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digitalisering och e - tjänster för att i analys och diskussionsdel kunna besvara syfte och 

frågeställningar i studien.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer diskurs som teori att utgå från Faircloughs kritiska diskursanalys för 

att visa på relationen mellan språkbruk och den sociala praktiken (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 76). Genom valet av den kritiska diskursanalysen finns också möjligheten att 

öppna upp för andra teorier, vilket enligt Fairclough ses som en nödvändighet för att undvika 

en ”förenklad och ytlig förståelse av förhållandet mellan text och förklaringen av de 

samhälleliga processerna och strukturerna” (ibid, 2000, s. 72). Jag har valt att öppna upp 

analysen med hjälp av den tidigare forskningen som i denna uppsats tillsammans med teori blir 

tillräckligt underlag för diskussion kring de samhälleliga processerna som exempelvis 

informations- och kommunikationsteknologi och hur det i sin tur får betydelse för 

konstruktionen av Försäkringskassan och kunden. 

3.1 Social konstruktion 

För att sammanfatta de karaktäristiska dragen för ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt, så 

är vår kunskap och verklighet en produkt av sättet vi kategoriserar vår omvärld och den identitet 

som kan vara annorlunda. Kategoriseringar är något som sker dagligen i vår vardag och 

människor kan bli placerade i kategorier som studenter, turister, familj, yrkesverksamma eller 

arbetslösa. Kategorierna har bildats genom tillskrivna kännetecken och egenskaper utifrån 

betraktarens egen norm och verklighet. Relaterat till studien innebär det här att tillskrivna 

kategorier även sker genom talet av den text som finns på Försäkringskassans hemsida, med 

anledning av att vi människor ständigt kategoriserar det som anses vara självklart och som vi 

tar för givet (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 74:179).  

Vidare konstrueras kunskapen i den sociala interaktionen och vår uppfattning av verkligheten 

skapas och upprätthålls i de sociala processerna. Vår världsbild och det vi ser som självklart 

bör också kunna bli annorlunda och onaturligt, beroende på vilka sociala handlingar som 

konstruerar vår kunskap (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12).  
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3.2 Diskurs 

Begreppet diskurs kan förklaras som ett ”bestämt sätt att tala om och förstå den sociala 

verkligheten”. Genom texter är diskurs språkligt strukturerat i varierande mönster som i sin tur 

bidrar till läsarens förståelse av verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7).  

I diskursavsnittet redogörs den kritiska diskursanalysen utifrån relevanta begrepp som sedan i 

analys och resultatdel är tänkta att besvara studiens syfte och frågeställning. De begrepp vilka 

är användbara som analysverktyg har jag istället valt att redogöra för i kommande metodkapitel 

utifrån Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough, 2010; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). Följaktligen kommer begreppet diskursiv praktik att inleda diskursdelen.  

3.2.1 Diskursiv praktik och social praktik 

Med den diskursiva praktiken menar Fairclough (2010) att det är själva skapandet av en text 

och hur läsaren i sin tur väljer att tolka texten, som formar den sociala praktiken. Inom den 

sociala praktiken konstitueras vår verklighet, vilket även innebär att sociala identiteter och 

sociala relationer konstitueras eller blir konstituerade (Fairclough, 2010; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 67). Diskurs kan enligt den kritiska diskursanalysen även påverkas av 

företeelser i samhället som inte är diskursiva, exempelvis trygghetssystemets struktur (ibid).  

Det här innebär att Försäkringskassans hemsida medverkar till att forma och omforma 

samhällsmedborgarens kunskap och verklighet, men i egenskap av att vara en diskursiv praktik 

blir den även påverkad av trygghetssystemets struktur.  

3.2.2 Den kommunikativa händelsen och diskursordningen 

Den kommunikativa händelsen kan förklaras som ett språkbruk i ett specifikt sammanhang som 

exempelvis en politisk debatt, film eller intervju. I den här studien går det att finna den 

kommunikativa händelsen i relation till den text som finns att utläsa på Försäkringskassans 

hemsida. Diskursordningen kan liknas vid ett system i avsaknad av en struktur och där 

diskursordningen istället utgörs av de sammanlagda diskurstyperna diskurser och genrer som 

finns inom den sociala institutionen eller myndigheten Försäkringskassan (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 76). Med genre menas exempelvis en nyhetsgenre eller reklamgenre som 

är ”samhörig med och språkligt formar en del av en bestämd social praktik” (ibid, 2000, s. 73).  
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3.2.3 Ideologi, makt och hegemoni 

Enligt den kritiska diskursanalysen konstrueras och reproduceras ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper i den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). 

Fairclough (1989) talar om att skapandet av ideologier sker i samhällen där det finns olika 

former av dominansrelationer och vidare menar Fairclough att de diskurser som upprätthåller 

eller omformar dominansrelationer kan ses som ideologiska diskurser. Människor kan även bli 

positionerade mellan olika ideologier, vilket medför en osäkerhet hos individen. De ideologiska 

diskurserna kämpar i sin tur om att uppnå hegemoni, vilket kan förklaras som att det slutligen 

blir en viss uppfattning om något som blir överordnad en annan. (Fairclough, 1989, s. 83-86, 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69). För att relatera till Foucault (2008) och 

maktbegreppet, så finns det inte bara en makt utan ”flera makter med former för dominans och 

former av underordning” (Foucault, 2008, s. 209).    

3.2.4 Subjektspositioner och interpellation 

Fairclough (1989) talar även om subjektspositioner och menar att individer sätts in i bestämda 

positioner. Diskurstyperna inom diskursordningen sätter upp subjektspositioner för människor 

som blir interpellerade med en särskild identitet vilket medför olika förväntningar på hur en 

viss position ska agera, säga och inte säga, men också tal om överskridande av gräns för olika 

positioner eller roller. Interpellation innebär att en handläggare inom Försäkringskassan kan ha 

tillskrivits en roll som det sedan knyts vissa förväntningar till (Fairclough, 1989, s. 38–39; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48). Interaktionen mellan handläggare och en kund sätter 

således upp subjektspositioner för hur handläggaren och kunden förväntas agera utifrån de olika 

aktörernas roller.  

En individ kan därtill bli fragmenterad eller med andra ord splittrad, när det sker ett intag av 

flera olika subjektspositioner på en och samma dag och som sker naturligt i vår vardag då vi 

befinner oss på olika platser med omkringliggande diskurser. Är det dessutom flera diskurser 

som är motstridiga, försöker dessa organisera sig i samma sociala rum vilket innebär att 

individen blir interpellerad i flera olika subjektspositioner samtidigt. Individen kan också bli 

positionerad mellan en konflikt av motstridiga diskurser och då finns även en risk för en 

förstärkt negativ upplevelse och reaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48–49). 
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4. Metod och forskningsansats 

Studien har en kvalitativ ansats med utgångspunkt i Faircloughs kritiska diskursanalys och 

socialkonstruktionistiskt perspektiv (Fairclough, 2010). Den kritiska diskursanalysen som 

metod har till uppgift att granska en eller flera diskurser med hjälp av lämpligt utvalda 

analysverktyg, för att på så sätt kunna synliggöra hur diskurser konstituerar det som anses vara 

naturligt och sant i den sociala världen, men också hur diskurserna kan konstitueras av andra 

sociala praktiker. En kritik mot diskursanalys är att metoden riskerar att bli förenklad och ytlig 

med svårigheter att kunna relatera en textanalys till ett samhälleligt problem. I Faircloughs 

kritiska diskursanalys är det därför viktigt att analysen inte endast sker på textnivå utan att den 

också kan visa på en förbindelse mellan texterna och de samhälleliga processerna som sker 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72). Jag har valt denna metod för att exemplifiera hur 

olika konstruktioner av identitet, kunskap och relationer kan skapa ojämlika maktförhållanden 

beroende på hur texten är producerad och hur den i sin tur kan tolkas i den diskursiva praktiken, 

men också för att spegla implicita processer som inte har lyfts fram tidigare. Ett problem med 

att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är att den bygger på ”verkligheten som 

socialt skapad och sanningar diskursivt producerade” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

29). Jag kommer därför inte i denna studie att argumentera för att resultatet av min 

undersökning är sant men att analysen tillsammans med teori och tidigare forskning möjligen 

ger förutsättningar för nya tolkningar.  

Fortsatt kommer jag i detta kapitel redogöra för- och motivera val av empiriskt material, vilka 

urval och avgränsningar som gjorts samt hur bearbetningen av materialet har gått till. Därefter 

kommer ett kortare avsnitt om etiska överväganden som följs av de analytiska verktygen som 

ska användas i kommande analysdel och i slutet visar jag på tillvägagångssättet och diskuterar 

kring validitet och reliabilitet. 

4.1 Material, urval och avgränsning 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 84) bör valet av material till en studie i första 

hand styras av en problemformulering samt en insikt om vilket material som är värt att studera 

inom exempelvis en institution. Jag har i denna uppsats valt att studera material som kan 

relateras till Försäkringskassan och den offentliga webbplatsen. Under november 2015 

lanserades en ny webbplats och har på så sätt ersatt den tidigare hemsidan, det här har skapat 

möjlighet för mig att ta del av blanketter och broschyrer samt text och bilder tillgängliga under 

perioden september - oktober 2015 på den tidigare hemsidan/webbplatsen. Därefter har jag 
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inhämtat text, illustrationer och broschyr som är relaterade till den nya webbplatsen i slutet av 

november 2015. Det här innebär att jag i denna studie har tillgång till material från dels tidigare 

hemsida men också från en ny webbplats. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har jag 

avgränsat mitt val av material till att omfatta ersättningsförmånen sjukpenning. 

4.1.1 Bearbetning av material 

För att bearbeta mitt material har jag först letat efter så kallade krispunkter (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 122) och jag har då sökt efter explicita och implicita motsättningar i texterna 

alternativt om texterna och metaforiken förmedlat någon slags obalans. Jag har slutligen kodat 

texterna utifrån tre teman för analys: ”Konstruktionen av Försäkringskassan och kunden”, 

”Konstruktionen av kundens och Försäkringskassans ansvar” och ”konstruktionen av 

webbplatsanvändningen i relation till Försäkringskassan och kunden”. I valet av det första temat 

har syftet varit att ha ett utgångsläge för analys och jag har därför utgått från Försäkringskassans 

vision, verksamhetsidé och kundlöften för att se hur Försäkringskassans och kundens identiteter 

och roller framträder i text och metaforik och vilken betydelse det kan ha för relationen mellan 

dem. Det andra temat, utgår från begreppet ”ansvar” och hur det tillskrivs kunden respektive 

Försäkringskassan, det här för att se om ansvar är ett tema som förändrar den kommunikativa 

processen mellan Försäkringskassan och kunden eller följer tidigare mönster. Slutligen det sista 

temat för analys har tagits fram för att också kunna använda mig av material från den nya 

webbplatsen med fokus på konstruktionen av kundens användning av de digitala e - tjänsterna. 

Det här för att se om informationsteknologiska diskurser bidrar till att konstituera 

sjukpenningsystemet.  

4.1.2 Etiska överväganden  

Med anledning av att det empiriska materialet är inhämtad från Försäkringskassans webbplats, 

finns således ingen avsikt att göra en studie som är relaterad till enskilda individer eller 

informanter. Jag har av den orsaken inte behövt ta hänsyn till etiska aspekter på liknande sätt 

som om studien istället hade varit inriktad på att genomföra intervjuer eller observationer.   
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4.2 Analytiska verktyg 

4.2.1 Intertextualitet, intertextuell kedja och interdiskursivitet 

Med begreppet intertextualitet avser Fairclough de betydelser som i den kommunikativa 

händelsen redan har etablerats i tidigare skrifter. Jag har i det empiriska materialet studerat hur 

diskurser artikuleras tillsammans och hur olika diskurser ”blandas i nya artikuleringar”. De 

texter som binds samman med andra texter, innebär en förändring och en ny förståelse av en 

tidigare text. Den utsaga som läsaren tolkar och förstår nu, har således byggts upp genom andra 

textformuleringar. 

Interdiskursivitet kan beskrivas som en version av intertextualitet men i kontrast är den inriktad 

på en artikulering av de olika diskurser som finns inom en diskursordning alternativt mellan 

olika diskursordningar. Det här innebär att i den diskursiva praktiken blandas olika 

artikuleringsformer av diskurser, vilket i sin tur medför att diskursordningens egna gränser eller 

gränserna mellan de olika diskursordningarna kan förändras. I jämförelse med 

Försäkringskassans webbplats och i egenskap av att vara en diskursiv praktik, kan en bestämd 

artikulering av diskurser, (om de inhämtats från andra sociala praktiker) belysa en högre 

interdiskursivitet och i sin tur vara ett tecken på en transformering av den sedvanliga 

diskursordningen inom myndigheten. Om det istället sker en artikulation av de dominanta 

diskurserna, ifrån en konventionell diskursordning, innebär det att en lägre grad av 

interdiskursivitet i texten ger en indikation på ett upprätthållande eller förstärkning av en 

dominerande diskursordning inom Försäkringskassan som exempelvis 

socialförsäkringsdiskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 77–78).   

4.2.2 Modalitet, transitivitet och passivformer 

Begreppet modalitet kan förklaras som graden av instämmande eller den säkerhet som en text 

ger uttryck för. Exempelvis går det att uttrycka sig på olika sätt om en och samma händelse 

men som utifrån hur något diskursivt konstrueras får en annan innebörd, beroende på om 

modaliteten är stark eller svag. Modaliteten kan även vara subjektiv ”jag tycker att allt är 

tråkigt” eller objektiv ”allt är tråkigt”.  Med begreppet transitivitet ser man på hur händelser i 

texter binds samman till subjekt och objekt. Det kan likväl vara så att det inte går att se en 

förbindelse mellan dessa två. Det är då av intresse att se vilka konsekvenser som det diskursiva 

uttryckssättet medför, i relation till kunden och Försäkringskassans roll (Börjesson, 2003, s. 

97–98; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87–88).   



26 
 

En passiv form av en mening innebär att texten saknar en beskrivning av det som verkligen 

sker. Börjesson (2003) beskriver det som att ”passivformen undviker att beskriva det 

inträffade”. Det här innebär också att det genom den passiva formen kan saknas en talare i 

texten och att det således finns möjlighet att hålla verkliga avsikter dolda, då ingen aktör 

behöver ta ansvar för det som texten språkligt ger uttryck för (ibid, 2003).  

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Den tredimensionella modellen 

För att analysera forskningsmaterialet har jag utgått från Faircloughs tredimensionella modell 

som kan förklaras följande:  

Text 

I den första dimensionen analyseras texten utifrån grammatiska eller lingvistiska egenskaper 

och på den här nivån kommer jag i min analys att utgå från begreppen transitivitet och modalitet 

för att se hur texterna skapar högre eller lägre grad av säkerhet, kontinuitet och närvaro samt 

om texterna utgår från en subjektiv eller objektiv modalitet. Jag vill också på denna nivå se om 

det finns en förbindelse mellan en händelse och ett subjekt eller om något bara sker i den 

kommunikativa processen utan att det finns en talare bakom det som sägs och uttrycks.  

Diskursiv praktik 

På den diskursiva praktikens nivå kommer jag i min analys att försöka utläsa hur texten är 

framställd och hur den kan tolkas av läsaren. Det som är intressant att veta är om det exempelvis 

finns motsättningar i texterna eller om det finns meningar som återkommer i andra texter eller 

om texten får en annan betydelse. Här tittar jag även på olika kategoriseringar av identiteter och 

roller samt hur det i sin tur får konsekvenser för relationen mellan Försäkringskassan och 

kunden. Jag letar också efter någon form av interdiskursivitet, intertextualitet eller intertextuell 

kedja i texten. I den diskursiva praktiken försöker jag även utläsa om det finns diskurser som 

utmanar den dominerande diskursordningen. Med en dominerande diskursordning inom 

Försäkringskassan menar jag socialförsäkringsdiskurser, myndighetsdiskurser och politiska 

diskurser. Diskursordningen utgår ifrån att Försäkringskassan som myndighet har fått i uppdrag 

av regeringen att administrera socialförsäkringen till kunderna.  
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Social Praktik 

I den sociala praktiken visar jag på relationen mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen och här vill jag i studien veta om den diskursiva praktiken upprätthåller eller 

reproducerar diskursordningen inom Försäkringskassan utifrån politiska diskurser, 

socialförsäkringsdiskurser och myndighetsdiskurser eller om det sker en förändring av en 

dominerande diskursordning genom att Försäkringskassan inhämtar diskurser från andra 

sociala praktiker och diskursordningar. I min analys är det särskilt intressant att se om 

Försäkringskassan möjligen har influerats av sjukvårds- och omsorgsdiskurser och/eller 

information- och kommunikationsteknologiska diskurser.  Här är det också av intresse att se om 

Försäkringskassans webbplats eventuellt bidrar till att förstärka eller reproducera ojämlika 

maktförhållanden genom diskursiva framställningar av verkligheten och vilken betydelse detta 

i så fall får för kundens och Försäkringskassans identitet, roll och relation (Fairclough, 1995; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 72–74; 90-91).  

4.3.2 Validitet och reliabilitet 

Den kritik som finns mot kvalitativa studier är att den anses vara mindre valid. Ett sätt att därför 

ta reda på om en analys kan anses vara giltig är att utgå från sammanhanget och att studiens 

resultat läggs fram så att läsaren kan förstå författarens tolkningar av studiens empiriska 

material, vilket i denna studie kan relateras till den analys som görs av text och metaforik 

kopplat till teori och tidigare forskning. Starrin & Svensson (1994) talar om diskurskriteriet och 

som bygger på att argument är beroende av en jämförelse med ”alla andra påståenden och 

argument” som kan tillföra analysen något (ibid, 1994, s 178). Mitt resultat bygger därför på att 

jag tagit andra möjliga argument och påståenden i beaktande, det här för att analysen inte ska 

riskera att bli inskränkt utifrån egen utläggning, utan också ge läsaren möjlighet för andra 

tolkningar. För att kunna bedöma analysens ”fruktbarhet” eller med andra ord förklaringskraft 

har jag med utgångspunkt i identifierade mönster försökt visa hur dessa kan kopplas till teori 

och tidigare forskning (Winther Jørgensen & Phillips, s. 123). När det gäller reliabilitet så ligger 

bristen i att webbplatsen är ständigt uppdateringsbar vilket också är den nackdel som finns med 

metoden och ger på så sätt inte samma möjlighet som i kvantitativa studier att kunna utföra och 

återskapa samma resultat. Fördelen är att det går att studera om det sker förändringar av olika 

konstruktioner i takt med att webbplatsen utvecklas och på så sätt se om det har betydelse för 

identiteter, roller och relationer och/eller om det ger indikationer på att det sker en social eller 

samhällelig förändring.  
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5. Analys.  

I det här kapitlet kommer den kritiska diskursanalysen belysa hur kunden och 

Försäkringskassan konstrueras genom tillskrivandet av olika identiteter och roller men också 

hur konstruktionen av rollerna får betydelse för relationen mellan Försäkringskassan och 

kunden. Jag vill med analysen se om det finns motsättningar i texterna och om det implicit eller 

explicit förekommer kategoriseringar av identiteter och roller som bidrar till att upprätthålla 

eller förstärka ojämlika maktförhållanden.  

I analysen tydliggörs hur olika diskurser konstituerar de sociala processerna mellan 

Försäkringskassan och kunden samt hur diskurserna konstitueras av andra sociala praktiker. 

Det är framförallt intressant att se om informationsteknologiska diskurser bidrar till att förändra 

diskursordningen inom Försäkringskassan med specifik inriktning mot 

sjukförsäkringsförmånen ”sjukpenning”. Den diskursordning som jag syftar på i min analys 

omfattas av politiska diskurser, myndighetsdiskurser och socialförsäkringsdiskurser, vilka även 

redogjorts för i metodkapitlet. 

Analyskapitlet utgörs av tre teman för analys ”konstruktionen av kunden och 

Försäkringskassan”, ”Konstruktionen av kundens och Försäkringskassans ansvar” och 

”Konstruktionen av webbplatsanvändningen i relation till kunden och Försäkringskassan”. I 

den första delen finns tre underkategorier för att systematisera de olika rollerna som 

Försäkringskassan och kunden har samt relationen mellan dessa. I del två analyseras 

konstruktionen av kunden och Försäkringskassan utifrån begreppet ansvar i betydelse av att 

klarlägga ansvarsfördelningen hos respektive aktörer och hur det påverkar relationen mellan 

dem. Del tre skiljer sig från övriga två teman, då jag genom denna analys vill se hur diskurserna 

”trygghet” och ”ansvar” uttrycks genom konstruktionen av själva webbplatsen och om 

konstruktionen av digitaliserade tjänster på den offentliga webbplatsen konstituerar den 

kommunikativa processen mellan Försäkringskassan och kunden i betydelse av identitet, roll 

och relation. Till sist vill jag även studera hur den allmänna debatten om ohälsa och 

anställbarhet avspeglas i dessa konstruktioner. I slutet av varje delavsnitt görs en 

sammanfattning av analysen utifrån Faircloughs tredimensionella modell: text, diskursiv 

praktik och social praktik, vilket är en arbetsprocess som tidigare beskrivits i metodkapitlet. 
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5.1 Konstruktionen av Försäkringskassan och kunden 

5.1.1 Konstruktionen av Försäkringskassan som trygghetsskapare  

Försäkringskassans vision ”Ett samhälle där människor känner trygghet...” är ett budskap som 

Försäkringskassan profilerar sin verksamhet med och visionen får på så sätt en ledande roll i 

det här analyskapitlet vilka övriga teman förbinds med på olika sätt.  

 

Bildtext 1.  

 

 

Försäkringskassans vision beskriver ord som människa, trygghet och förtroende. Men vilken 

betydelse har text och bild tillsammans? Ett rött hjärta som enligt de flesta traditioner 

symboliserar kärlek hålls nära intill av en figur med rundade konturer vilket kan associeras med 

närhet, värme och mjukhet. Tillsammans med texten skulle det här kunna skapa en slags mening 

genom att Försäkringskassan tillskriver sig själva en roll som trygghetsskapare. Möjligen kan 

metaforiken även ge associationer till förälder/barnperspektiv där Försäkringskassan är den 

vuxne föräldern som ska vägleda barnet/kunden rätt i samhället. Det kan också vara så att 

Försäkringskassan till följd av ett minskat förtroende under 2000 - talet och de politiska kraven 

2011, valt att inta en mjukare hållning, vilket på så sätt också synliggörs i Försäkringskassans 

vision. 

Ovanstående resonemang kan jämföras med hur Fairclough (1989) talar om subjektspositioner 

och hur människor blir placerade i bestämda positioner, utifrån hur de som aktörer förväntas 

agera ute i samhället. I denna analys kan det tänkas att Försäkringskassan tillskriver sig själva 

som en omsorgsfull och trygghetsskapande myndighet, men också att de har en förmyndigande 

roll i förhållande till kunden.  
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5.1.2 Konstruktionen av kunden som otrygg och maktlös  

I bildtext 2, visas en intertextuell kedja när Försäkringskassans vision nu byggts på med en 

verksamhetsidé och där kunden tillskrivs behov av förståelse, stöd och empati. Genom 

illustrationen ses två kvinnor med betänksamma ansiktsuttryck sittandes nära intill, vilket kan 

tolkas som att en äldre och erfaren person skapar en trygghet som kunden troligtvis behöver. 

Bildtext 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I verksamhetsidén blir kundens roll oklar när myndigheten tillskriver sig själva en kunskap som 

kunden uttryckligen inte bedöms ha. Vilken kunskap avses egentligen? En första tolkning kan 

vara att Försäkringskassan intar en förmyndarroll i relation till kunden och att det på så vis 

uppstår ett dominansförhållande mellan Försäkringskassan och kunden, när begrepp som 

kunskap tillskrivs Försäkringskassan och inte kunden. För att relatera till Oskarssons (2013) 

studie, framgår dock att kunderna inte har någon tydlig uppfattning eller kunskap om hur 

socialförsäkringen fungerar. Med ett mångtydigt begrepp som kunskap skapas i texten en viss 

maktobalans mellan Försäkringskassan och kunden och den eventuella tanke som från början 

fanns med verksamhetsidén förlorar sitt egentliga syfte, när det explicit inte framgår vilken 

kunskap som avses i texten. Implicit går det att utläsa socialförsäkringsdiskurser, då 

Försäkringskassan mot bakgrund av dessa diskurser genomför sitt uppdrag.   
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Kundens vanmakt blir påtaglig när Försäkringskassan utnämner sig själva till vanmaktens 

fiende, vilket innebär att kunden implicit blir placerad i kategorierna otrygg och maktlös (här 

skulle det också gå att tolka en kategori som vanmäktig) och stärker Försäkringskassans roll 

som trygghetsskapare i samhället. På det sätt som texten är producerad går det möjligen att 

utläsa sjukvårds- eller omsorgsdiskurser utifrån de omsorgsfulla egenskaperna i text och bild. 

Försäkringskassans huvuduppdrag blir otydligt beroende på hur texten konsumeras, vilket 

medför att myndighetens samordningsansvar riskerar att förskjutas mot ett mer 

omsorgsliknande uppdrag. För att jämföra med hur Fairclough (1989) talar om motstridiga 

diskurser kan dessa organisera sig i samma sociala rum, vilket innebär att Försäkringskassans 

handläggare som arbetar närmast kunderna behöver positionera sig mellan en tjänstemannaroll 

som att utreda, besluta och samordna utifrån socialförsäkringens regelverk, men samtidigt 

också inta en mer stödjande och mjuk hållning utifrån de mer omsorgsliknande kvalitéerna. Det 

här bör även få konsekvenser för hur kunden uppfattar Försäkringskassans uppdrag och hur 

kunden utifrån egen tolkning anser att relationen med Försäkringskassan ska se ut.  

I en fortsatt analys av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé bildtext 2, går det att se 

en förbindelse mellan kundens sociala identitet och en implicit tillskrivning av de två 

dominerande kategorierna otrygg och maktlös.  Försäkringskassans roll placeras i kategorier 

som trygghetsskapare och kunskap. Det här innebär att verksamhetsidén ger uttryck för en 

dominansrelation mellan Försäkringskassan och kunden vilket kan jämföras med hur 

Fairclough (2010) talar om hur det går att undersöka konstruktion och reproduktion av makt, i 

den diskursiva praktiken.  

 I ovanstående två avsnitt har jag visat på konstruktionen av Försäkringskassans och kundens 

identiteter och roller samt hur dessa får konsekvenser för relationen mellan aktörerna.  I nästa 

analys vill jag istället fokusera på hur relationen mellan Försäkringskassan och kunden 

konstrueras utifrån kundlöftena.  

5.1.3 Konstruktionen av Försäkringskassans och kundens relation 

 

Text 3.  

För att förmedla Försäkringskassans tre kundlöften ”mänskligare, tryggare och enklare” har 

man i nedanstående citat valt att använda sig av retoriska upprepningar i form av återkommande 

meningar.    
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              Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse 

              Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare 

              Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig 

 

I meningarna finns upprepningar av ett ”du” och ett ”alltid” vilket ger texten intryck av att vara 

mer övertygande. Med begreppet modalitet, konstrueras en kontinuitet och ständig närvaro av 

trygghet och tillit, när Försäkringskassan förmedlar hur kunden alltid ska känna i kontakten 

med myndigheten. Modaliteten är dessutom subjektiv, då Försäkringskassan använder ett mer 

personligt tilltal på ett övertygande sätt. För att jämföra den subjektiva modaliteten med en 

objektiv modalitet, framgår i visionen i bildtext 2, ”Ett samhälle där människor känner 

trygghet…” den passiva formen med en utebliven talare i texten. Det här innebär att man i 

visionen har valt bort förmedlaren av texten, för att istället lägga tyngd på effekten av det som 

ska förmedlas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). 

I tre ovanstående citat i text 3, går det också att relatera till begreppet transitivitet, utifrån det 

sätt som Försäkringskassan och kunden förbinds till varandra i den kommunikativa processen. 

Det finns en förmedlare i texten som gör något och ett första intryck kan vara att myndigheten 

vill framstå som mer personlig i förhållande till kunden och att kunden ska känna sig bekräftad. 

Genom att analysera citaten skulle det också kunna expliceras som att Försäkringskassan genom 

återkommande formuleringar av ett ”du” och ett ”vi” vidmakthåller en viss auktoritet i 

kontakten med kunden, vilket är ett antagande som förstärks genom att det även i denna text 

framgår att Försäkringskassan konstrueras i kategorier som trygghetsskapare med betydelsefull 

kunskap och att kunden konstrueras i kategorierna otrygg och maktlös. På så vis ger kundlöftena 

uttryck för ett dominansförhållande och kundens relation med Försäkringskassan blir således 

passiv.  
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5.1.4 Sammanfattande analys  

 

Text 

Jag har utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys studerat Försäkringskassans vision, 

verksamhetsidé och kundlöften. I analysen av verksamhetsidéns text och metaforik går det 

möjligen att utläsa diskurser från sjukvårdens- och omsorgssystemens diskursordning. Implicit 

förekommer även socialförsäkringsdiskurser då en viss typ av kunskap tillskrivs 

Försäkringskassan och inte kunden. Genom att titta närmare på element som transitivitet, kan 

det i Försäkringskassans vision gå att utläsa en objektiv och passiv form av texten ”Ett samhälle 

där människor känner trygghet…” medan det i kundlöftena istället förekommer en subjektiv 

modalitet, när Försäkringskassan talar till kunden utifrån återkommande retoriska upprepningar 

av ett ”du” och ett ”vi”, vilket i sin tur visar att den diskursiva framställningen av texten 

upprätthåller en auktoritet i kontakten med kunden.   

Med begreppet modalitet har jag studerat hur Försäkringskassan förmedlar hur kunden alltid 

bör känna i kontakten med myndigheten och genom retoriska upprepningar skapas i texten en 

högre grads känsla av närvaro, kontinuitet och trygghet.  

 

Diskursiv praktik  

Genom att undersöka interdiskursivitet i den diskursiva praktiken, utläses en viss kamp mellan 

socialförsäkringsdiskurser, politiska diskurser samt omsorgsliknande diskurser och det kan 

tänkas att kommunikatörer inom Försäkringskassan influerats av diskurser från sjukvårdens- 

och omsorgssystemens diskursordning. Utifrån Försäkringskassans vision, verksamhetsidé och 

kundlöften framgår kategorierna trygghetsskapare/otrygg och kunskap/maktlös. För att göra en 

annan tolkning av visionens metaforik skulle det också gå att associera tryggheten kopplad till 

barndomen, via den teddybjörnliknande figuren, där Försäkringskassan anspelar på relationen 

mellan den vuxne föräldern och barnet. Utifrån denna tolkning går det även att utläsa 

myndighetsdiskurser.  

En intertextuell kedja kan ses i verksamhetsidén när denna bygger vidare på visionen, vilket på 

så sätt producerar en ny text med förutsättningar för andra tolkningar. Explicit produceras inga 
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specifika diskurser om sjukpenningsystemet, då budskapet i visionen, verksamhetsidén och 

kundlöftena vänder sig till samtliga kundkategorier inom Försäkringskassan.  

 

Social Praktik 

För att studera hur de sociala kategorierna trygghetskapare/otrygg och kunskap/maktlös har 

konstruerats går det att se att Försäkringskassan implicit tillskriver sig själva kunskap mot 

bakgrund av socialförsäkringsdiskurser. Interdiskursivt innebär det möjligtvis att diskurserna 

inom Försäkringskassan har påverkats av politiska krav, vilket i så fall medfört att 

diskursordningen har utmanats av att kommunikatörer inom Försäkringskassan inhämtat 

diskurser från sjukvård och omsorgssystem. Det här för att fånga upp politiska krav i fråga om 

förtroende. För att relatera till Faircloughs (1989) tal om subjektspositioner skulle detta i så fall 

ha betydelse för relationen mellan Försäkringskassan och kunden, då Försäkringskassan blir 

tillskriven en roll som alltmer omvårdande och eventuellt också förmyndigande gentemot 

kunden samt att kundens roll å andra sidan tillskrivs mer passiv och beroende av 

Försäkringskassans omsorgsfulla egenskaper och kunskap.  Det är dock svårt att utifrån denna 

analys se en större social förändring eller att sjukpenningsystemet skulle ha påverkats nämnvärt 

av diskurser från andra sociala praktiker, med anledning av att Försäkringskassans politiska 

uppdrag är att administrera socialförsäkringen utifrån de regelverk som finns idag.  

I nästa kapitel kommer konstruktionen av Försäkringskassan som trygghetsskapare och kunden 

som otrygg och maktlös att diskursivt konfronteras med temat ansvar. Det som är av intresse 

för denna analys är att se om det sker en förändring av Försäkringskassans och kundens sociala 

identitet och roller.   

5.2 Konstruktionen av kundens och Försäkringskassans ansvar 

Försäkringskassan har en vision om att framstå som en trygg punkt i samhället och att öka 

förtroendet för myndigheten efter en tillbakagång i början av 2000 - talet och framåt. Frågan är 

hur det går att tolka ett begrepp som trygghet och betydelsen av trygghet, dels i relation till 

kunden men också till den roll som Försäkringskassan har. Jag kommer därför i det här kapitlet 

analysera konstruktionen av kunden och Försäkringskassan utifrån begrepp som ansvar. Det 

här för att se om diskursen om trygghet även förekommer i det sammanhang det talas om ansvar 
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eller om det istället produceras nya typer av diskurser som skapar motsättningar eller annan 

form av obalans.  

5.2.1 Försäkringskassans ansvar 

 

För att svara på ovanstående frågeställning, visar analysen av de tre följande texterna 4, 5 och 

6, att det genom intertextualitet har skett en transformering och en ny betydelse av texterna. För 

att börja med text 4 vill jag belysa att kundens behov av trygghet, kärlek, närhet och värme, till 

viss del har förändrats. Jag har valt att göra en analys av den information som finns på 

webbsidan om Försäkringskassans ansvar respektive kundens ansvar.  

 

Text 4.  

 

Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering. Vi 

ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs. Vi 

kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du 

får den hjälp med rehabilitering som du behöver. 

 

 

I ovanstående text framgår att Försäkringskassans har ansvaret att uppmärksamma behov. 

Dessa behov är nu kopplade till rehabilitering och inte längre till behov som trygghet, kärlek, 

närhet och värme. Försäkringskassans roll innebär att ”samordna” och att ha ”tillsyn”. 

Försäkringskassan kan också ”vid behov” stödja kunden och det är således i kontakten med 

andra myndigheter, som kunden kan få hjälp med rehabilitering.  

 

 

I de två första raderna i citatet finns en starkare grad av modalitet med formuleringar som 

”Försäkringskassan har ansvaret att…” och ”Vi ska… ”. Genom att analysera transitivitet går 

det att se en förbindelse mellan talare och kund, som förklarar vad Försäkringskassan gör, 

exempelvis att ”uppmärksamma behov” eller att ”samordna”. På det här sättet blir 

Försäkringskassans roll också tydligare. Dock framgår också vad Försäkringskassan inte alltid 

gör. Försäkringskassan kan ”vid behov” stödja vilket betyder att Försäkringskassan också 

bedömer om kunden har behov av stöd. Interdiskursivt talar det här för att det är mot bakgrund 

av socialförsäkringsdiskurser och myndighetsdiskurser som texten är producerad och genom 
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artikulationen tolkas att Försäkringskassan således stödjer sig på den konventionella 

diskursordningen, med dominerande socialförsäkringsdiskurser och utifrån de politiska 

diskurserna ett huvudsakligt uppdrag att bedöma rätten till sjukpenning samt att samordna 

rehabiliteringsinsatser.  

5.2.2 Kundens ansvar 

 

I analys av text 5 och 6, tydliggörs nya egenskaper hos kunden. Det här motsätter sig tidigare 

kategorier som ”otrygg” och ”maktlös”. Istället har kunden nu tillskrivits andra karaktärsdrag.  

 

Text 5.  

 

Du ansvarar för att lämna de upplysningar som behövs och vara delaktig i 

utredningen och planeringen av din rehabilitering. Du ska naturligtvis också efter 

bästa förmåga delta i Rehabiliteringen.  

 

 

Här läggs betoningen på kundens eget ansvar och till skillnad från tidigare citat i text 1, 2 och 

3, anses inte kunden längre vara vanmäktig eller ha någon form av okunskap. Istället tydliggörs 

att kunden nu förfogar över en viss kunskap. ”Du ansvarar att lämna de upplysningar som 

behövs”. Det framgår dock inte vilka slags upplysningar som kunden behöver lämna. I texten 

framgår också att kunden har en aktivitetsförmåga ”Du ska naturligtvis också… delta i 

rehabiliteringen.”  

Nu blir rollen som kund något oklar, med motstridiga diskurser kring vilka behov och 

egenskaper som kunden har samt vad som förväntas av kunden. Det framgår inte heller några 

exempel på vilka upplysningar som kunden förväntas lämna till Försäkringskassan. Även här 

går det att utläsa myndighetsdiskurser, politiska diskurser och socialförsäkringsdiskurser.   
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I nästa text (6), förstärks antagandet av att kunden har en viss kunskap och ett eget ansvar, vilket 

talar emot att kunden är maktlös och omsorgsbehövande.   

 

 Text 6. 

När du har kontakt med oss kan du förvänta dig god service och ett gott bemötande 

av kunnig personal.  Du ska i förväg få veta vad du kan förvänta dig av oss men 

också vad du behöver göra för att vi ska kunna handlägga och fatta beslut i ditt 

ärende. 

 

I denna text framgår att kunden i förväg kan förvänta sig en god service med ett gott bemötande, 

men genom textens diskursiva framställning innebär det också i det andra stycket, att kunden 

behöver göra något för att en god service ska bli verklig, ”… men också vad du behöver göra 

för att vi ska kunna...”. Intertextuellt tydliggörs nu en motsättning av diskurser, på så sätt att 

den otrygghet och implicita hjälplöshet som tillskrivits kunden i vision, verksamhetsidé och 

kundlöften nu blir stridande i förhållande till att kunden har en viss typ av kunskap och 

initiativförmåga. Det här kan tolkas som att det i första hand är kunden som ska ta initiativ, för 

att Försäkringskassan ska kunna. För att jämföra med text 4, framgick att Försäkringskassan 

har ansvaret att ”ta initiativ” och att ”uppmärksamma behov”. Här menar Fairclough (1989) att 

människor riskerar bli positionerade mellan olika ideologiska diskurser, vilket med 

utgångspunkt i denna analys kan orsaka en viss osäkerhet hos kunden av att inte säkert veta, 

vad som faktiskt förväntas av hen. Det kan också innebära att Försäkringskassans roll blir 

otydlig och att det således medför en osäkerhet, hos den aktör som handlägger kundens ärende 

inom Försäkringskassan. (Fairclough, 1989, s. 83-86, Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

69).  

5.2.3 Sammanfattande analys  

 

Text 

I det här kapitlet har jag med begreppet transitivitet studerat hur identiteter och relationer 

konstruerats genom att analysera förbindelsen mellan Försäkringskassan och kunden genom 

den kommunikativa händelsen i texten. Det framgår utifrån tillskrivandet av ansvar att 

Försäkringskassan i kontakten med kunden även här liksom i kundlöftena, hävdar en viss 

auktoritet över både sin egen identitet och roll samt även kundens, genom att tillskriva villkor 



38 
 

för processen kring sitt eget och kundens ansvar utifrån meningar som att ”Försäkringskassan 

ansvarar...” och ”vi ska…”/ ”du ansvarar…” och ”du ska…”. Således är det också utifrån en 

subjektiv och högre grad av modalitet som kundens och Försäkringskassans identitet och 

relation har konstruerats.   

 

Diskursiv praktik 

På denna nivå går det att utläsa socialförsäkringsdiskurser, myndighetsdiskurser och politiska 

diskurser och kundens roll har nu förändrats från att vara tillskrivna i kategorierna otrygg och 

maktlös till att ha en förväntad kunskap om socialförsäkringen. Nu ställs krav på kundens eget 

ansvar och Försäkringskassans roll, i egenskap av att vara en myndighet, blir mer tydlig. 

Texterna ter sig vara producerade mot bakgrund av socialförsäkringsdiskurser och 

myndighetsdiskurser men också implicit politiska diskurser. Försäkringskassan tillskrivs rollen 

att samordna rehabiliteringsinsatser och att fatta beslut. Dock framträder en instabilitet i 

texterna och motstridighet kring artikuleringen av diskurserna ansvar och behov då texten kan 

tolkas på flera sätt beroende på hur den är producerad och placerad. Det framgår å ena sidan att 

kunden har ansvar att lämna upplysningar som Försäkringskassan behöver för att kunna fatta 

beslut, men å andra sidan är det Försäkringskassans ansvar att informera kunden genom att 

uppmärksamma behov och att ta initiativ till detta. En motsättning finns därmed mellan 

ansvar/behov och begreppen kan tolkas på olika sätt. Det här bör också få konsekvenser för 

relationen mellan kunden och Försäkringskassan. 

 

Social praktik 

I denna analys tydliggörs en reproduktion av ideologiska diskurser inom en diskursordning som 

omfattar myndighetsdiskurser, socialförsäkringsdiskurser och politiska diskurser. Genom den 

kommunikativa händelsen i den diskursiva praktiken artikuleras dessa diskurser tillsammans 

vilket innebär en lägre grad av interdiskursivitet. I analysen framträder myndighetens auktoritet 

i förhållande till kunden genom att Försäkringskassan tillskrivs ansvar som att samordna, ha 

tillsyn och att besluta om kundens behov och rätt till ersättning. Det går inte heller att se några 

diskurser som bidrar till att konstituera sjukpenningsystemet genom att inhämta nya diskurser 

från andra sociala praktiker och diskursordningar. På så sätt upprätthålls den sociala ordningen 

inom Försäkringskassan. Det framgår dock, genom att studera tillskrivningarna av begreppen 

ansvar och behov i den diskursiva praktiken att det får konsekvenser för relationen mellan 

Försäkringskassan och kunden när det i den kommunikativa processen ges förutsättningar för 

olika tolkningar av vem det är av Försäkringskassan och kunden som har ansvar och vem som 
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har behov beroende på hur dessa begrepp artikuleras i produktionen och konsumtionen 

(tolkningen) av texterna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75).  

För att byta fokus från avsnittet om ansvar utgörs nästa del av ett tema som skiljer sig något 

från de övriga. Analysen riktas istället mot konstruktionen av kundens webbplatsanvändning 

och hur detta i sin tur får betydelse för identitet, roll och relation mellan kunden och 

Försäkringskassan. Jag är intresserad av att undersöka om informationsteknologiska diskurser 

drar på de diskurstyper som hitintills kunnat utläsas i analyserna av tidigare teman trygghet och 

ansvar och om det i så fall innebär att sjukpenningsystemet till viss del konstitueras. 

5.3 Konstruktionen av webbplatsanvändningen i relation till kunden och 

Försäkringskassan 

I slutet av november 2015 lanserades en ny webbplats för privatpersoner. Det framgår att 

innehållet i webbplatsen ska vara anpassad för mobil, surfplatta och dator. Webbplatsen är 

således responsiv. Följaktligen vill man via den nya webbplatsen visa: ”Ny design och 

navigering” och det finns fler bilder och illustrationer vilka är ”Ljusare och enklare”. 

 

Designen är helt ny. Det är ljusare, enklare och sidorna innehåller fler bilder och 

illustrationer. Du kan navigera på det sätt som passar dig bäst; genom att klicka dig 

fram i innehållet på sidan, använda menyn… 

 

Det framgår också av citatet nedanför att utvecklare till projektet har samarbetat med 

tillgänglighetsexperter och därmed utgått ifrån ett tillgänglighetsperspektiv, det här för att göra 

det enklare för alla besökare. Här har man ersatt benämningen kund med besökare.  

 

För oss är det viktigt att alla kan använda vår webbplats. Därför har våra utvecklare 

under hela projektet samarbetat med tillgänglighetsexperter. Vi har utgått från ett 

tillgänglighetsperspektiv, inte bara för att underlätta för våra besökare med 

funktionsnedsättningar, men för att vi vet att en tillgänglig sajt gör att det blir 

enklare för alla besökare. 
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I citatet förekommer även en starkare grad av subjektiv modalitet ” … för att vi vet att en 

tillgänglig sajt gör att det blir enklare för alla besökare”. Här tillskriver Försäkringskassan sig 

återigen en kunskap som kunden inte anses ha, liksom i text 2. Det finns inga andra 

valmöjligheter för kunden då en ”tillgänglig sajt” konstruerats som det enklaste sättet för alla 

besökare. Implicit talar det för att kunden bör ha en viss kunskap och tillgång till en dator, 

surfplatta eller en mobil för att kunna använda sig av- och ta del av dessa tjänster. Likväl att 

kunden inte har sjukdomar som påverkar den kognitiva förmågan nämnvärt, vilket är ett 

antagande som kan relateras till citatet nedanför.  

 

All information om en specifik ersättning finns samlad på en och samma sida. 

Fördelen med det är att du som besökare vet att om svaret på din fråga inte finns på 

sidan behöver du leta vidare på sajten. Då kan du istället logga in på mina sidor, 

använda någon av våra tjänster eller ringa kundcenter för att få svar på din fråga. 

 

 

Diskursivt skulle man kunna tänka sig att texten inte till synes är producerad mot bakgrund av 

socialförsäkringsdiskurser, vilket innebär att Försäkringskassan istället har inhämtat diskurser 

från informations- och kommunikationsteknologiska systemets diskursordning, med 

tillhörande termer som webb, projekt, design, navigering och sajt. Det här betyder att det finns 

en högre interdiskursivitet genom att Försäkringskassan influerats av andra diskurser i 

samhället och att diskursordningen nu ger en viss förskjutning mot informations- och 

kommunikationsteknologi.  
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5.3.1 Försäkringskassans nya kund  

 

Bildtext 7.  

Vid min sökning till webbsidan för anställda personer med sjukpenning, möttes jag tämligen omgående 

av detta korta citat, som i sin enkelhet tillsammans med tillhörande bild konstruerar kundens nya 

identitet. 

 

”Jag skötte hela sjukskrivningen på Mina sidor” 

 

 

 

Bilden illustrerar en leende man som lagar mat, trots att mannen har sin vänstra arm i gips. På 

det sätt som mannen framställs i bilden, ger detta tillsammans med ovanstående citat inget 

explicit intryck av att kunden är i behov av en längre tids sjukskrivning. För att tolka citatet kan 

man tänka sig att kunden sköter sitt eget sjukpenningärende från början till slut, på ”Mina 

sidor”. Det här kan förklaras som att kunden har tilldelats ett eget ansvar och en egen kontroll, 

över sitt eget ärende, vilket nu möjligen skapar en annan slags trygghet för kunden än de 

trygghetsdiskurser som tidigare framgått i vision, verksamhetsidé och kundlöften. Följaktligen 

kan det tänkas att kundens ärende också handläggs i kundflöde 1, och att mannen bör återgå i 

arbete inom 60 dagar.  
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I nästa text (text 8) beskriver mannen att det också är enkelt att ansöka om sjukpenning. 

Text 8.  

Jag blev så glad när jag upptäckte att jag kunde ansöka om sjukpenning på webben. 

Jag loggade in med Mobilt Bank ID, det är ju så smidigt. Jag såg direkt att mitt 

läkarintyg hade skickats in av läkaren och att mitt jobb hade sjukanmält mig… 

 

Utifrån en subjektiv berättelse: ”Jag blev så glad…” konstrueras webbanvändningen som något 

glädjeväckande när kunden ska ansöka om sjukpenning. Således är citatet inte konstruerat 

utifrån något som krävs av kunden, istället är det något kunden upplever som endast positivt.  

Text 9.  

Eftersom jag har räkningar att betala var jag orolig för att pengarna inte skulle 

komma. Därför uppskattade jag att kunna följa mitt ärende på Mina sidor. Där 

kunde jag se min preliminära utbetalning och dagen innan fick jag också sms om 

att pengarna betalats ut. Toppen! 

 

Utifrån ovanstående två citat framgår att det är smidigt att ansöka om sjukpenning för de kunder 

som har tillgång till mobilt bank ID. Det framgår också att det går att undvika oro genom att 

kunden kan följa sitt eget ärende på Mina sidor. På så sätt har kunden också kontroll över sin 

kommande ersättning. Diskursivt går det emellertid inte att associera denna process till en 

personlig kontakt med en handläggare inom Försäkringskassan, vilket innebär att interaktionen 

sker via en digitaliserad e - tjänst på webbplatsen. Det saknas i texten någon form av 

socialförsäkringsdiskurser, vilket talar för att det har konstruerats en snabb, enkel och 

förutsägbar rätt till ersättning, när kunden ansöker om sjukpenning. Alltså finns det inga tecken 

på ett upprätthållande av en konventionell diskursordning med anledning av att det inte framgår 

att det är mot bakgrund av socialförsäkringsdiskurser som rätten till ersättning får sin betydelse. 

För att analysera detta i Faircloughs termer (2010; 1989) kan det tänkas att kunden intar en viss 

dominansposition i förhållande till Försäkringskassan, vilket skulle innebära att det frångår 

Faircloughs teori om ojämlika maktförhållanden i betydelse av kundens position till 

institutionella organisationer. Emellertid kan det tänkas att ett undvikande av oro, istället skapar 
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en oro, då kunden bör förstå att en utbetalning av sjukpenning kan ske när en handläggare först 

har tagit del av ärendet, därefter gjort en utredning och möjligen också en komplettering via en 

kontakt med en sjukskrivande läkare. Det här betyder att Försäkringskassans traditionella roll 

har förskjutits till förmån för en digitalisering av kundens ansökan och egna kontroll på Mina 

sidor. Implicit kan det tänkas att det förekommer en kamp kring olika diskurser.  

Med anledning av att det inte explicit framgår på webbplatsen att det sker en 

handläggningsprocess kring kundens ärende, har jag därför valt att studera broschyren ”om du 

är sjuk och inte kan arbeta” som finns tillgänglig på den nya webbplatsen liksom tidigare 

hemsida. 

Text 10. 

För att kunna få ersättning från Försäkringskassan måste du uppfylla vissa krav. 

När du ansöker om ersättningen ska du därför lämna vissa uppgifter till 

Försäkringskassan som i sin tur bedömer uppgifterna och beslutar om du har rätt 

till ersättningen eller inte. 

 

I ovanstående citat förmedlas att det är mot bakgrund av socialförsäkringsdiskurserna som 

kunden kan få sin ersättning. Det är emellertid otydligt vilka krav kunden bör uppfylla och vad 

kunden bör ha för kunskap ” … måste du uppfylla vissa krav”, ” … därför ska du lämna vissa 

uppgifter...”. Det här ställs i kontrast med text 8 och 9 som istället konstruerat processen kring 

ansökan som något smidigt, tryggt och glatt.  

5.3.2 Konstruktion av kunden och Försäkringskassan i relation till ohälsa och 

anställbarhet 

Genom att studera broschyren ”Om du är sjuk och inte kan arbeta” som finns att hämta på den 

nya webbplatsen, vill jag veta hur debatten om ohälsa och anställbarhet speglas i konstruktionen 

av kundens identitet. Det här mot bakgrund av att jag inte i föregående avsnitt har hittat något 

som explicit kan relateras till psykisk ohälsa och/eller personer som anses ha svårigheter att 

anpassa sig till arbetsmarknaden utifrån tidigare forskning inom dessa områden.  
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Text 11.  

Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan 

arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet mer än en dag kan du få 

sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du kan 

också ha rätt till ersättning om du inte får arbeta för att du smittar, eller om du 

avstår från att arbeta för att vårda en närstående. 

 

I inledningen av broschyren finns ovanstående konstruktion av den kund som ansöker om 

sjukpenning hos Försäkringskassan. Även här går det att se en koppling till en enklare och 

kortare sjukskrivning. Här anses sjukdom som influensa, migrän och benbrott vara sjukdomar 

som kunderna ansöker om sjukpenning för. Tillsammans med övriga citat i text 7 och 8, går det 

inte på Försäkringskassans webbplats att associera till den oroande ökningen av ohälsa som 

skulle anses vara relaterad till längre tids sjukskrivning. Vi kan jämföra med vision och 

verksamhetsidé som i kontrast illustrerade ett behov av omvårdande och stödjande 

rehabiliteringsinsatser.  Den här tolkningen kan jämföras med Janssons (2010) studie av ”e - 

tjänsterna” och hur man inom Botkyrka kommun valt att utifrån standardiserade lösningar av 

informationsteknologiska program ”välja bort” vissa medborgare på webbplatsen, för att dessa 

istället ska ”fångas upp” av andra aktörer eller instanser. Utifrån hur Försäkringskassans kund 

framställs på webbplatsen så blir det mer tydligt att kunden på Försäkringskassans webbplats 

är en relativt frisk person som inte explicit är i behov av stöd eller samordning. 

Försäkringskassans roll har på så sätt bytts ut mot informations- och kommunikationsteknologi 

och med stöd av den nya digitaliseringen i samhället.  

5.4.2 Sammanfattande analys  

 

Text 

I konstruktionen av den nya webbplatsen förmedlas en högre grad av modalitet när betydelsen 

av en tillgänglig webbplats läggs fram som fakta och Försäkringskassan vet att det blir enklare 

för alla kunder, det här genom att ha samarbetat med tillgänglighetsexperter. I citatet 

konstrueras en enda bestämd uppfattning om vad som är sant till kunden. Likaså går det att se 

en högre grad av subjektiv modalitet i text 9, ”Försäkringskassans nya kund” och i mina 

analyser av citaten i text 7 och 8 ”Jag skötte hela min sjukskrivning själv” och ”Jag blev så 
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glad…” konstrueras kundens nya identitet med de kvaliteter den exemplariska kunden bör ha 

för att ansöka om sjukpenning med den digitala e - tjänsten Mina sidor.  

 

Diskursiv praktik 

I analysen av den diskursiva praktiken framträder informations- och 

kommunikationsteknologiska diskurser (IKT) vilket innebär att det dels förekommer en högre 

grad av interdiskursivitet då dessa diskurser artikuleras tillsammans med 

socialförsäkringsdiskurser. Min analys av detta kapitel visar att IKT diskurserna dominerar i 

konstruktionen av webbsidan för anställda med sjukpenning. Det framgår dock att texter i 

broschyrer är producerade mot bakgrund av socialförsäkringsdiskurser och då mer specifikt 

diskurser relaterade till sjukpenningsystemet.  

I den tredje analysdelen är det svårt att se någon form av intertextualitet med den allmänna 

debatten om ökad ohälsa. När det gäller anställbarhet på arbetsmarknaden kan kunden relateras 

till den individ som har en etablerad anställning på arbetsmarknaden, möjligtvis också i form 

av entreprenörskap eller egenföretagande med behov av digitaliseringens enkla, tillgängliga och 

snabba tjänster. Kunden med ett utökat behov av stöd och samordning finns explicit inte med i 

webbplatsens konstruktioner av Försäkringskassans kund och det som kan relateras till texter i 

broschyrer är i obetydlig bemärkelse producerade utifrån dessa diskurser, vilket förstärker 

antagandet att det har skapats en ny social kategori av Försäkringskassans framtida kund.  

 

Social praktik 

För att också relatera till begrepp som hegemoni och ideologi visar analysen att IKT explicit 

bidrar till att transformera de tidigare dominansrelationerna mellan Försäkringskassan och 

kunden, då kundens trygghet går ifrån företeelsen om att vara beroende av Försäkringskassan 

som trygghetsskapare för att istället skapa trygghet via en egen kontroll av sin sjukpenning. Det 

här genom att använda sig av digitaliserade tjänster på webbplatsen. Implicit upprätthålls 

maktrelationerna genom att webbplatsens tillgänglighet och enkla användning är konstruerad 

utifrån en subjektiv berättelse vars subjekt är förenlig med en ny social kategori av 

Försäkringskassans kund, som en del av en samhällelig förändring.    
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Kundens sociala identitet är en man, med en etablerad anställning på arbetsmarknaden och som 

ansöker om sjukpenning mot bakgrund av en okomplicerad sjukdomsbild. Tolkningen är att 

mannen är relativt frisk, med undantag av en viss funktionsnedsättning på grund av en skadad 

och gipsad arm. Alltså bör kunden tillhöra kundflöde 1, med en tänkbar återgång i arbete inom 

60 dagar. Explicit finns inga indikationer på några socialförsäkringsdiskurser trots att det 

implicit än så länge är mot bakgrund av dessa som kunden kan få sin ersättning. Det här innebär 

emellertid att det skett en förskjutning av Försäkringskassans uppdrag och att de dominerande 

diskurserna kan relateras till digitalisering och e - tjänster på webbplatsen, vilket också innebär 

att det interdiskursivt skett en transformering av diskursordningen inom Försäkringskassan som 

nu explicit omfattar myndighetsdiskurser, informations- och kommunikationsteknologiska 

diskurser och implicit politiska diskurser samt socialförsäkringsdiskurser. Därutöver går det att 

relatera kunden till trygghetsdiskurser utifrån sin egen kontroll och egna ansvar.  

6. Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka Försäkringskassans webbplats med utgångspunkt i kritisk 

diskursanalys och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Mer specifikt har jag riktat in min studie 

på hur kunden som ansöker om sjukpenning konstrueras på webbplatsen, men också hur 

Försäkringskassans roll samt relationen mellan dessa aktörer framställs. Svårigheten med 

studien har varit att just i egenskap av att det är en webbplats, är den ständigt uppdateringsbar, 

vilket innebär att själva utformningen av webbplatsen ändras i takt med att utveckling sker. 

Dock visar analysen att konstruktionen av kundens sociala identitet kan ha skiftat i 

karaktärsdrag mellan åren 2012–2015 och att Försäkringskassans roll är under förändring. Det 

här kommer jag fortsatt att diskutera i följande två avsnitt: ”konstruktionen av kunden” och 

”konstruktionen av Försäkringskassans roll”. I dessa två avsnitt relateras diskussionen även till 

den relation som skapas mellan Försäkringskassan och kunden och jag har därför valt att inte 

ha relationen som en enskild rubrik.   

6.1 Konstruktionen av kunden 

Som nämnts inledningsvis i detta kapitel visar analysen på en förändring av kundens sociala 

identitet och implicit har den under åren 2012–2013 tillskrivits som otrygg och hjälplös med ett 

stort behov av empatiskt stöd och samordnande insatser utifrån den framtagna visionen, 

verksamhetsidén och kundlöftena dessa år. Det här kan jämföras med slutet av år 2015 då 

kunden istället är konstruerad som en relativt frisk och självförsörjande individ, med undantag 
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av en kortare periods ersättning från sjukförsäkringen. Det kan tänkas att denna konstruktion 

av samhällsmedborgaren på ett bättre sätt passar in i det nya digitaliseringssamhället, men för 

att också jämföra med hur Warschauer (2004) talar om den digitala klyftan bör detta även få 

sociala konsekvenser, då långt ifrån alla individer i samhället kommer att kunna kontrollera sin 

ekonomiska trygghet via en förenklad digital e - tjänst.  

Med utgångspunkt i vision, verksamhetsidé och kundlöften vilka togs fram och utvecklades 

under åren 2012–2013 ville Försäkringskassan arbeta med kundfokus och öka förtroendet i 

samhället, vilket var ett stort uppdrag som myndigheten fick av dåvarande regering. I visionen, 

verksamhetsidén och kundlöftena framgår explicit en mjukare ton i formuleringen av kundens 

behov vilka diskursivt är framställda med termer som empati, respekt, stöd, förståelse och 

omsorgslikande insatser. Analysen av Försäkringskassans offentliga webbplats under perioden 

september – december 2015 talar för att den kund som ansöker om sjukpenning hos 

Försäkringskassan tillhör kundflöde 1. För att jämföra med studier kring arbetslinjen 

(Jacobsson & Seing, 2013) går det inte att relatera till den kundkategori som av 

Arbetsförmedlingen skulle klassas och kodas som funktionshindrade. Likväl går det inte heller 

av analysen att se indikation på ohälsa relaterat till psykiatriska diagnoser och ett mer uttalat 

behov av stödinsatser samt längre sjukskrivningsperioder (SOU 2015:21, s. 253). Istället talar 

Janssons (2010) studie för att vissa av Försäkringskassans kundkategorier tagits bort från 

webbplatsen av orsaker som min egen studie inte kan förklara. Det som emellertid går att se är 

att kundflöde 2 och 3, vilka omfattar kunderna med behov av längre sjukskrivningsperioder 

alternativt ett mer uttalat behov av stöd och samordning av rehabiliteringsinsatser, explicit 

saknas på webbplatsen. Analysen av informationsblad och broschyrer har till viss del gått att 

knyta an till dessa kundflöden, men även i dessa material finns indikationer på att dessa grupper 

inte är prioriterade. Det här med anledning av att Försäkringskassan i broschyren ”Om du är 

sjuk och inte kan arbeta” ger en fortsatt beskrivning av lättare sjukdomstillstånd såsom 

influensa, migrän och benbrott vilka anses vara de främsta orsakerna till att kunderna ansöker 

om sjukpenning. Det här blir motstridande i förhållande till den oroande ökningen av ohälsan 

som regeringen vill belysa. I nästföljande del kommer jag att gå in närmre på detta i betydelse 

av en förändring av Försäkringskassans roll.      
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6.2 Konstruktionen av Försäkringskassan 

För att föra en diskussion om Försäkringskassans roll, ska den också först belysas med 

utgångspunkt i Försäkringskassans vision, verksamhetsidé och kundlöften. Analysen visar att 

Försäkringskassan tillskrivit sig rollen som trygghetsskapare med egenskaper som respektfull, 

empatisk och stödjande. Utifrån en kombinerad bild och textframställning skulle även 

omsorgsfulla egenskaper kunna tillskrivas Försäkringskassans roll vilket innebär att 

Försäkringskassan möjligen tagit fasta på betydelsen av ökad ohälsa och ett behov av utökat 

stöd och samordning av rehabiliteringsinsatser för de kunder som tillhör kundflöde 3. I vilken 

mån detta kan ha betydelse för ökat förtroende går endast att reflektera över, då resultaten av 

attitydundersökningarna exemplifierar flera tänkbara orsaker till detta.  

I min analys har det också framträtt oklarheter i hur Försäkringskassans roll ska se ut. Det går 

i analysen att tyda stridande diskurser i förhållande till ansvar vilket är ett område som är något 

svävande i betydelse av det som Försäkringskassan respektive kunden ska ta ansvar för. Genom 

att åter relatera till hur Fairclough (1989) talar om begreppet subjektspositioner kan en personlig 

handläggare inom myndigheten behöva inta flera subjektspositioner under en och samma dag 

vilket leder till en viss fragmentering och som dessutom innebär en position mellan olika 

ansvarsområden och krav utifrån regelverk, verksamhets- och politiska mål samt kundernas 

behov. Det här innebär att den personliga handläggaren kan hamna i en position mellan 

motstridiga diskurser med anledning av att det inte explicit framgår vilket ansvar och uppdrag 

som handläggaren ska utgå ifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48–49).  

För att även jämföra detta resonemang med socialförsäkringsutredningens slutbetänkande: 

”Försäkringskassans samordningsansvar ersätts med uppföljningsansvar” (SOU 2015:21). Här 

framträder en förändring av Försäkringskassans roll. Vad detta innebär rent konkret är 

emellertid oklart, då det också framgår följande:  

 

Kommittén bedömer att socialförsäkringarnas uppdrag delvis är på väg att 

förändras genom att en allt större del av försäkringsfallen utgörs av personer med 

svårigheter att finna en lämplig plats i arbetslivet (SOU 2015:21, s.252).  

 

Parallellt med att utredningen tydliggör att Försäkringskassans roll ska förskjutas ifrån ett 

”samordningsansvar” till ett ”uppföljningsansvar”, så innebär det trots allt att fler av 

Försäkringskassans kundkrets idag utgörs av kundflöde 2 och 3 vilka har ett mer uttalat behov 

av stöd och samordning. Det paradoxala är att socialförsäkringsutredningens kategorisering av 
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kunden följaktligen inte kan relateras till den kund som har konstruerats på Försäkringskassans 

webbplats. Det här skulle då innebära att det finns vissa indikationer på att andra 

samhällsaktörer bör ta ett större ansvar för att Försäkringskassan i högre grad ska bidra till 

samhällsutvecklingen. Som framgår av socialförsäkringsutredningen (2015:21) kommer 

regeringen tillföra mer resurser till vården parallellt med att ett större ansvar ska läggas på 

arbetsgivaren vad gäller rehabiliteringsansvaret för anställda. Dock finns en otydlighet hur detta 

ska ställas mot digitaliseringskommissionens (2015:91) slutbetänkande och resonemang kring 

socialförsäkringens behov av lagändringar, när det framgår att den digitala utvecklingen 

kommer att innebära andra former av anställningsvillkor, vilket i så fall även bör få 

konsekvenser för hur arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ska se ut.  Om vi dessutom jämför 

med kommitténs bedömning i den allra sista delen av den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen, går det att finna följande: 

 

Kommitténs bedömning: Det är angeläget att skapa bättre förutsättningar för ett 

effektivare samlat arbete för återgång i arbete. Det bör i lagstiftningen klargöras att 

det i första hand är andra aktörer än Försäkringskassan som ska ta initiativ till 

åtgärder. Begreppet utöva tillsyn i 30 kap. socialförsäkringsbalken (SFB) bör bytas 

ut eftersom Försäkringskassan inte har några påtryckningsmedel. Skälen för 

kommitténs bedömning: Försäkringskassans roll bör förändras så att det står klart 

att det är de ansvariga aktörerna, inte Försäkringskassan, som självmant ska vidta 

åtgärder för återgång i arbete (SOU 2015:21, s. 626–627). 

 

Försäkringskassans samordningsansvar och initiativansvar har varit ifrågasatt under en längre 

tid och rehabiliteringsansvaret bör enligt socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) istället 

riktas mot att arbetsgivaren, Hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen tillsammans med 

den enskilde, ska ta ett större ansvar för återgång i arbete.  

7. Avslutande reflektion  

Utifrån denna studie kan det tänkas att konstruktionen av kunden och Försäkringskassans roll 

följer den samhällsutveckling som nu sker, där myndigheterna i högre utsträckning blir mer 

beroende av andra samhällsaktörer för att tillsammans utbyta kunskap och bereda plats för 

informations- och kommunikationsteknologi. Med hänsyn till den digitalisering som nu sker 

bör myndigheterna efter vad som framgår i digitaliseringskommissionens slutbetänkande 
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(2015:91) bidra till samhällsutvecklingen som helhet. Vad detta kommer att innebära för 

Försäkringskassans kunder och i betydelsen av Försäkringskassans roll inom loppet av några år 

blir intressant att följa. Tänkvärt är också hur förändringen av kundens och Försäkringskassans 

roll kommer att få betydelse för myndighetens förtroende under de närmsta åren, med anledning 

av att socialförsäkringsutredningen (2015:21) tydligt markerar att samordning av 

rehabiliteringsinsatser inte bör ingå i Försäkringskassans uppdrag. Troligtvis har myndigheten 

en helt annan funktion i framtiden, då socialförsäkringarna är på väg att förändras och anpassas 

efter nya samhälleliga förutsättningar.  

 

Som metod kan eventuellt diskursanalytiska studier av webbplatser fungera som komplement i 

större forskningsprojekt för att få ett bredare underlag. Som enskild metod ligger svårigheten i 

att webbplatser är snabbt föränderliga och därför kan trovärdigheten för denna typ av studier 

vara något lägre (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 123). Emellertid kan det tänkas att 

man kan göra jämförande studier med dels de nordiska länderna men också i övriga Europa för 

att se i vilken utsträckning som de offentliga webbplatserna har betydelse för medborgaren.  
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