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Sammanfattning  
 

Uppsatsen syftar till att undersöka människors attityder mot robotbyråkrater kontra det 

nuvarande byråkratiska systemet skött av mänskliga tjänstemän. I flera svenska kommuner (tex 

Trelleborg) har man redan genomfört denna automatisering dock utan att mäta medborgliga 

attityder mot det nya systemet. Medborgliga attityder mot byråkratiska system är viktiga för en 

stats legitimitet och om en automatisering skulle minska detta förtroende skull det kunna skada 

denna legitimitet. Uppsatsen genomför en experimentstudie på gymnasieelever och pensionärer 

för att undersöka och mäta deras attityder mot robotbyråkrater kontra det nuvarande 

byråkratiska systemet. Experimentstudien använde sig av fyra olika texter, två stimuli texter 

med en robotbyråkrat som beslutsfattare och två kontrolltexter med en mänsklig byråkrat som 

beslutsfattare, av dessa två texter var det ett scenario som var avslag och ett som var godkänt. 

Uppsatsen presenterar även två teoretiska ramverk för styrning av statlig byråkrati, Max Webers 

byråkratiska idealtyp och Michael Lipskys teorier om närbyråkrater. Teorierna presenteras för 

att ge en djupare förståelse för olika synsätt om hur byråkrati ska förvaltas. Studiens resultat 

var att det finns signifikanta attitydskillnader mellan de som läst stimuli texten och 

kontrollgruppen. De två generella slutsatserna man kan se var att de som läst texten med avslag 

på ärendet var negativare inställda än de som läst texten med godkänt. Resultaten visar även att 

de som läst stimuli texterna med en robotbyråkrat som beslutsfattare hade en negativare syn på 

ärendet än de som fick besluteten fattade av en mänsklig byråkrat med samma utfall. När utfallet 

av ett beslut var avslag så var de som läst texten med avslag från robotbyråkraten 0,48 enheter 

(på en 7 gradig skala från -3 till 3) negativare inställda än de som fick avslag av en mänsklig 

handläggare. När ärendet blev godkänt så var man även här 0,32 enheter (på en 7 gradig skala 

från -3 till 3) negativare mot det beslut robotbyråkraten fattat jämfört med den mänskliga 

byråkraten.  

 

 

 

 
 

Nyckelord: 

Robotbyråkrati, robotbyråkrater, byråkrati, automatisering, experimentstudie.  

 



II 
 

Innehållsförteckning 

 
1.Inledning .................................................................................................................................. 1 

   1.2 Syfte och Frågeställning .................................................................................................... 3 

   1.3 Avgränsningar ................................................................................................................... 4 

   1.4 Definitioner ....................................................................................................................... 5 

2. Robotbyråkrater idag- Trelleborgsmodellen .......................................................................... 6 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 8 

4. Teoretisk utgångspunkt ........................................................................................................ 11 

4.1 Weberbyråkrati idealtyp ................................................................................................. 11 

4.2 Närbyråkrater .................................................................................................................. 13 

4.3 Operationalisering av teoretiska ramverk ....................................................................... 15 

4.4 Opinion och attityder .......................................................................................................... 15 

4.5 Framing ........................................................................................................................... 17 

4.6 Attityder mot förändring ................................................................................................. 17 

5. Metod och data ..................................................................................................................... 18 

6. Resultat ................................................................................................................................. 24 

7. Framtida forskning ............................................................................................................... 28 

8. Avslutande diskussion .......................................................................................................... 29 

9. Referenslista ......................................................................................................................... 30 

Bilagor ...................................................................................................................................... 33 



1 
 

1. Inledning 
Det här är en uppsats som syftar till att undersöka attityder och åsikter gentemot robotbyråkrati 

i förhållande till den nuvarande byråkratiska processen med mänskliga byråkrater. För att 

uppfylla syftet genomför uppsatsen en experimentstudie för att ge ökad förståelse för attityder 

gentemot en möjlig automatisering av myndigheter.  

 

Hur en stats byråkrati ska styras, organiseras och förvaltas på bästa sätt är något som alla stater 

fått ta ställning till. Det byråkratiska systemet är en av de viktigaste delar för en stats strukturella 

uppbyggnad. Enligt Max Weber så utgör byråkrater och det byråkratiska systemet grunden för 

att ett demokratiskt samhälle ska kunna fungera, ”utan byråkrati ingen demokrati” (Sveriges 

radio, 2016). Det byråkratiska systemets roll inom en stat förklaras förenklat som det som ska 

verkställa de politiskt fattade besluten. Hur staterna bör organisera deras byråkrati finns det fler 

teorier och synsätt på, för denna uppsats och undersökta ämne så är det speciellt intressant att 

undersöka byråkraternas roll i det byråkratiska systemet. Det finns främst två i motsats teorier 

som i detta fall är intressanta att använda för att studera byråkrater ur, dessa är Max Webers 

teori om ideal byråkrati och Lipskys teorier om närbyråkrati. Webers och Lipskys teorier om 

byråkrati går stark isär om vilken roll byråkraten och byråkratin ska ha, antingen opartisk 

verkställare eller inkännande beslutsfattare som fattar besluten med medkänsla för 

medborgarna (Tummers och Bekkers, 2014, 5ff). Under den senaste tiden kan man på flera 

olika håll sett hur man rört sig mot det Weberianska modellen, den opartiska verkställande 

byråkratin, denna förflyttning har främst skett genom   införandet av så kallade robotbyråkrater 

som automatiserat beslutsfattandet på olika myndigheter (Adolfsson, 2017). 

Max Webers ideala byråkratiska system kan sammanfattas som en byråkrati där byråkratens 

roll är professionell, konsekvent och där beslut fattas helt utan egna värderingar eller känslor 

från byråkraten. Byråkratin ska vara rationell och konsekventformell och byråkraten ska bara 

fungera som en neutral verkställare en robotbyråkrat skulle uppfylla Webers krav på den 

optimala byråkraten i större utsträckning än en (genomsnittlig) människa skulle kunna göra och 

skulle möjligen av denna anledning vara den perfekta byråkraten i Webers mening. 

Robotbyråkraten skulle bara fatta beslut i enighet med de lagar och bestämmelser den är 

programmerad att följa, utan några som helst andra faktorer som möjligen skulle kunnat påverka 

en mänsklig byråkrat så som värderingar (Weber, 1983, 149ff). 

I kontrast till den Weberianska idealtyp finns Lipskys teorier om närbyråkraten som en egen 

aktör som genom olika beteende eller strategier kan påverka den byråkratiska närheten. Lipsky 
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menar att närbyråkraten som jobbar nära folk ska möjligen ha en mer inkännande roll och att 

besluten som fattas högre upp i hierarkin inte alltid går att implementera på gräsrotsnivå utan 

att människor riskeras att sättas i besvärliga situationer. Närbyråkraten har enligt Lipsky 

möjligheten att använda mekanismer som handlingsutrymme (diskretion), Coping och 

creaming för att påverka, förändra och anpassa den situationen den ställs inför på en daglig 

basis (Lipsky, 1980, xi ff). Lipsky menar på att det är närbyråkraterna som i vardaglig kontakt 

med människor utformar politiken beroende på vilken situation den ställs inför. Som följd av 

detta så menar Lipsky att denna typ av närbyråkrati inte går eller bör ersättas med ett 

automatiserat system (Lipsky, 1980, xix). 

“We are not prepared as a society to abandon decisions about people and 

discretionary intervention to machines and programmed formats. Yet how 

can one advocate greater attention to the intervening and discretionary roles 

of street-level bureaucrats” (Lipsky, 1980, xix) 

 

En automatisering av statlig byråkratin skulle vila på andra grunder än den som företag idag 

tillämpar vid exempelvis tillverkning eller montering av varor. Företag har andra incitament 

och andra grunder för deras befinnande, exempelvis så är (de flesta) företag helt beroende av 

intäkter via försäljning och valfrihet hos individer om man vill nyttja deras tjänster och/eller 

varor.  Motsatsvis så vilar statliga myndigheter på andra principiella grunder. Stater finansierar 

sina byråkratiska system med lagstadgad beskattning av sina medborgare. Där av måste 

medborgarnas uppfattning om det byråkratiska systemet vara god för att bibehålla en tillit för 

det byråkratiska systemet. Ett flertal myndigheter har även rollen som sociala skyddsnät som är 

uppsatta av folket därför är det viktigt att medborgarnas syn på byråkratin är detsamma som 

den som staten har (genom demokratiska val på partier som värderar denna typ av social 

välfärdsstat) (Nationalencyklopedin, u.å.). Av denna anledning så måste en automatisering 

måste vara något som finns förankrat i folket eftersom om attityderna mot det skulle vara starkt 

kritiska så skulle det påverka förtroendet till myndigheter kunna sjunka.  

 Vidare förklarat så spelar medborgliga attityder gentemot byråkratin en viktig roll för staten, 

om en automatisering skulle medföra ett lägre förtroende för den undersökta myndigheten som 

exempelvis försäkringskassan (exempelvis försörjningsstöd) som finns till som ett socialt 

skyddsnät för medborgarna så skulle det i någon mening vara kontraproduktivt att införa en 

automatisering. Vidare förklarat så om en automatisering medför en negativ attityd mot 

myndigheten så skulle det medföra ett minskat förtroende för det skyddsnät den svenska staten 

implementerat för att skydda medborgarna. Detta i sin tur skulle kunna medföra en mer negativ 

https://www.google.se/search?q=michael+lipsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEwpz0jJyStU4tTP1TdIji8xKdCSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAiE4VLTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim4KOo7YrbAhXEkCwKHSthAo4QmxMIjAEoATAP
https://www.google.se/search?q=michael+lipsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEwpz0jJyStU4tTP1TdIji8xKdCSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAiE4VLTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim4KOo7YrbAhXEkCwKHSthAo4QmxMIjAEoATAP
https://www.google.se/search?q=michael+lipsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEwpz0jJyStU4tTP1TdIji8xKdCSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAiE4VLTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim4KOo7YrbAhXEkCwKHSthAo4QmxMIjAEoATAP
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syn mot den svenska välfärdsstaten och de uppsatta sociala skyddsnäten och eventuellt skatterna 

som finansierar det.  

Automatisering av det som tidigare var arbetet för en tjänsteman har redan förslagits, testats 

och implementerats i ett fåtal svenska kommuner, exempelvis i Trelleborg och Kungsbacka. I 

Trelleborg har den mänskliga byråkraten ersatts med en robot som tar hand om ansökningar om 

försörjningsstöd. Detta är exempel på att de teknologiska kraven för en automatisering är 

möjligt och praktisk genomförbar (Adolfsson, 2017).  I de kommuner som har eller har testat 

att införa denna typ av automatiserad byråkrati så har resultaten varit olika och åsikterna om 

systemet splittrade (Dagens Nyheter, 2018). Trots att det är kommunens medborgare som 

använder tjänsten så har ingen forskning gjorts på hur attityder mot det nya digitaliserade 

systemet ser ut. Det digitaliserade systemet har endast utvärderats utifrån ett 

organisationsperspektiv och ett effektivitetsperspektiv.  

Uppsatsen syftar inte till att mäta medborgliga attityder mot en specifik modell eller system hos 

specifika kommuner utan att istället mäta medborgliga attityder mot robotbyråkrater på en mer 

generell nivå. Denna uppsatts kommer inte heller att behandla huruvida en sådan automatisering 

av dagens tjänstemannayrken är profitabel eller optimal (se avgränsningar) utan istället 

undersöka medborgliga attityder gentemot en sådan automatisering genom en empirisk 

experimentundersökning. Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka medborgliga 

attityder gentemot beslut fattade av robotbyråkrater i jämförelse med beslut fattade av det 

befintliga byråkratiska systemet. Att undersöka attityder gentemot beslut fattade av 

robotbyråkrater är intressant ur ett statsvetenskapligt perspektiv eftersom det är ett relativt nytt 

ämne och en viktig aspekt att ta hänsyn till vid framtida beslut om implementering av 

robotbyråkrater.  

 

1.2 Syfte och Frågeställning  
 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka medborgliga attityder gentemot 

robotbyråkrater i jämförelse mot det befintliga byråkratiska systemet. För att undersöka dessa 

attityder så kommer jag utföra en empirisk experimentstudie för att försöka besvara följande 

frågeställningar.   

1) Finns det signifikanta attitydskillnader beroende på om ärendet blivit behandlat av 

robotbyråkrater eller en mänskligbyråkrat?  
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1.1 Finns det signifikanta attitydskillnader mellan ärenden som blev godkända av en 

mänskligbyråkrat kontra en robotbyråkrat? 

 

1.2 Finns det signifikanta attitydskillnader mellan ärenden som blev avslagna av en 

mänskligbyråkrat kontra en robotbyråkrat? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa arbetet till att endast undersöka attityder gentemot stimulit 

(Robotbyråkrater) kontra kontrollgruppen (den nuvarande byråkratiska processen) och inte valt 

att inkludera frågor som effektiviteten av ett införande eller rättssäkerheten i bedömningarna, 

det vill säga att jag inte kommer att undersöka ytterligare samband som skulle eventuellt kunna 

påverka attityderna. Denna avgränsning på grund av tids och omfattningsskäl då det skulle 

krävas kompletterande studier för att undersöka denna typ av samband. På grund av 

omfattningsskäl har jag valt att begränsa andelen kontrollfrågor som kan förklara de 

underliggande förklaringsnivåerna. De kontrollvariabler jag valt att använde är de som jag tror 

kan påverka attityderna mest. Dessa kontrollvariabler är etablerade kontrollfrågor och 

förekommer exempelvis i det nationella SOM-institutets undersökning. Avgränsningar har 

även gjorts på studiens empiriska material och undersökningen har avgränsats till två stycken 

undersökta grupper, pensionärer och gymnasieelever. Undersökningen är begränsad till svar 

från gymnasieelever i Luleå kommun (Luleå gymnasieby) samt svar av pensionärer som är 

medlemmar i Luleås PRO, denna empiriska avgränsning har gjorts av både tids och 

omfattningsskäl, men jag är medveten om att ett större empiriskt material från flera geografiska 

platser och en större spridning av åldersgrupper, samhällsklasser, politiskt engagemang, med 

mera skulle bidra till en större extern validitet.  

Geografiska avgränsningar har gjorts och det geografiska området som studien genomförs i är 

Luleå kommun, en mellanstor svensk kommun i Norrbotten med 77 470 invånare under 2017 

(Luleå Kommun 2017). Jag som författare är medveten om denna geografiska avgränsning men 

gör ett antagande om att inhemsk geografisk position inte har en signifikant skillnad när det 

kommer till attityder mot robotbyråkrati. 
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1.4 Definitioner 
 

Robotbyråkrat: En robot (AI) algoritm som automatiserar de byråkratiska systemen som 

ersätter tjänstemännens roll idag som beslutsfattare i exempel beslut om bostadsbidrag eller 

försörjningsstöd.  

Automatisering:  ”Automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer 

eller mindre går av sig själv...Syftet med automatisering kan vara att avlasta människan arbete 

och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en process” (Nationalencyklopedin, 

u.å.) 
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2. Robotbyråkrater idag- Trelleborgsmodellen  
 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun började i september 2015 att digitalisera 

delar av deras verksamhet, som första kommunen i Sverige så digitaliserade Trelleborg ansökan 

om försörjningsstöd. Denna typ av digitalisering fortsatte och utvecklades och modellen för 

automatisering av tidigare byråkratiska jobb fick namnet ”Trelleborgsmodellen” (Sveriges 

kommuner och landsting, u.å). ”Trelleborgsmodellen” är ett samlingsnamn och betyder inte 

enbart att man ersatt den befintliga byråkratiska modellen mot en automatiserad sådan, 

exempelvis så har handläggningen av försörjningsstöd förflyttas inom Trelleborgsmodellen 

från individ- och familjeomsorgen till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

Sedan dess införande i Trelleborg så har flera kommuner följt och själva valt att införa 

”Trelleborgsmodellen” (eller en snarlik digitaliserad process). En av flera kommuner som följt 

Trelleborg är Kungsbacka kommun som tidigare i år (2018) valt att digitalisera delar av 

kommunens byråkratiska arbetsuppgifter med en digitaliserad process.  

Trelleborgsmodellen har även fått uppmärksamhet i andra länder och den norska ”Nya arbetes 

och välfärdsförvaltningen1” har besökt Trelleborg för att inspireras och se hur en liknande 

modell skulle kunna införas i Norge. Den norska myndigheten tittade främst på hur 

automatiseringen av försörjningsstödet sett ut på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg 

(Almlöf, 2018).  Det finns även planer på att implementera Trelleborgsmodellen i fler svenska 

kommuner något som just nu testas i 14 svenska kommuner.  

Fredrik Rakar är forskare på Kristianstad Högskola och har på uppdrag från Sveriges 

kommuner och landsting bedrivit följeforskning av digitaliseringen vid Kungsbacka kommun, 

han säger att det nya digitaliserade systemet har nått goda resultat. Efter Trelleborgsmodellen 

införts så har Trelleborg sett en positiv trend, allt fler har gått från bidrag till ett arbete. Efter 

digitaliseringen av bidragen så har 450 trelleborgare under det senaste året gått från olika bidrag 

till arbete. För fem år sedan var samma siffra 168 stycken (Dagens nyheter, 2018).  

Fredrik Rakar poängterar att det är viktigt att se modellens utveckling ur två olika perspektiv, 

delvis inom synsätten och målen för arbetet med försörjningsstöd men även ur skillnader och 

                                                           
1” NAV i Norge är en myndighet för alla ärenden som har med jobb, familj och socialförsäkring att 

göra. Man kan säga att NAV är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheteten i 

ett.” (Grense Tjänsten, 2015) 

 

http://24trelleborg.se/author/gabrielalmlof/
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arbetssätten och organisering. Enligt honom själv så är de största förändringarna 

organisatoriska. Han tror att det handlar om att införa ett nytt tankesätt hos medarbetarna – som 

enligt honom tjänar på modellen. 

 ”Är det någon som tjänar på det, så är det socialarbetarna. De slipper 

hantera saker som jag trodde de ville bli av med. Den här modellen förädlar 

jobbet. Professionen får en starkare roll” (Rakar,2018).  

 

Denna nya typ av modell har dock stöt på kritik hos många som arbetar på myndigheter där 

Trelleborgsmodellen planeras eller redan har införts. I Kungsbacka så valde 12 av kommunens 

16 socialsekreterare att säga upp sig i protest mot Trelleborgsmodellen när den nya modellen 

planerades att införas (Bolin och Loth, 2018). Handläggarna är skeptiska mot att 

Handläggningen av ärenden förflyttas inom Trelleborgsmodellen från individ- och 

familjeomsorgen till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, de menar att det inte finns 

rätt eller tillräcklig kompetens där.  

”Ett antal kommunanställda som arbetar med försörjningsstöd och 

ensamkommande barn i Kungsbacka har sagt upp sig efter att kommunen 

börjat införa en ny arbetsmodell. Det handlar om att kommunen ska införa 

Trelleborgsmodellen.” (Burén, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mattias.bolin@svt.se
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3. Tidigare forskning 
 

Robotbyråkrati är ett relativt nytt fenomen eftersom det är först nu de teknologiska kraven är 

uppnådda för att klara av arbetsuppgifter som detta. På grund av des relativt nya härkomst så 

har det inte genomförts några större vetenskapliga studier på detta fält och vid sökningar på 

tidigare forskning på området så hittades inga relevanta träffar för robotbyråkrater på databaser 

som exempelvis: American Journal of Political science, Wiley Online Libary, web of science, 

scopus, uppsatser.se och Google scholar med sökord som robot bureaucrat, robot bureaucracy, 

robotbyråkrati, robotbyråkrater, attitudes robot bureaucrat med mera. 

Tidigare studier på liknande områden (exempelvis vården) går endast att applicera i oansenlig 

utsträckning. Automatisering av tidigare mänskliga arbetsuppgifter sker parallellt på många 

olika fält och även om automatisering av exempelvis vården är beforskat så skiljer sig de 

premisser och teorier som dessa fält är uppbyggda på. Studier som ”Understanding  

Therapist’s Needs  and  Attitudes Towards Robotic Support, The Roboterapia Project” av Igor 

Zubrycki och Grzegorz Granosik har genomförts på ett liknande områden och har undersökt 

det empiriska problemet i en annan kontext och ur ett annat perspektiv. Det kan möjligen 

finnas en liten korrelation mellan om man är positiv inställd mot robotar i exempelvis vården 

och om man är det av statliga myndigheter, men detta samband är inte bevisat och empiriskt 

konkluderat och kommer därför inte att tas i konsideration i denna studie och detta är heller 

inte något min studie kommer att undersöka. Jag endast är intresserade att undersöka attityder 

gentemot robotbyråkrati. Denna studie har endast ett problemfokus på robotbyråkratin och 

lämnar därför dessa eventuella samband till framtida forskning.   

British science association publicerade 2016 “New survey on public attitudes towards robots: 

comfortable or confused?” som empiriskt undersöker människors generella attityder gentemot 

robotar i samhället på olika fält. Den empiriska undersökningen är baserad på 2000 svar från 

en internetenkät gjord av ”YouGov”. Från den empiriska undersökningen kan man se 

generella drag som att folk inte förlitar sig på robotar när det kommer till arbetsuppgifter som 

vid fel skulle kunna innebära risk för livet som,  

• 49% skulle inte lita på robotar för att köra offentliga bussar 

• 53% skulle inte lita på robotar för att utföra operation 

• 62% skulle inte lita på robotar för att flyga kommersiella flygplan 
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Men I motsatsförhållande till detta så finns det exempel där människor skulle lita på en robot 

att utföra arbetsuppgiften och exempel på detta är att 

• 45% vill att robotar ska flyga obemannade militära flygplan 

• 48% vill att robotar ska flyga obemannade sök- och räddningsuppdrag 

• 49% vill robotar för att utföra hushållssysslor för äldre eller handikappade 

• 70% vill att robotar ska övervaka skördar 

 (british science association, 2016). 

Denna undersökning tittar på människors attityder mot arbetsområden som en automatisering 

skulle kunna vara möjlig för, men inkluderar inga frågor om den möjliga automatiseringen av 

byråkrati, det är denna kunskapslucka denna uppsats syftar till att undersöka och fylla. Andra 

saker som studien lyfter som även är relevanta i mitt empiriska problem är attitydskillnaderna 

mellan åldrar och kön. I deras undersökning så var det 17% av de kvinnliga tillfrågade som såg 

optimistiskt på utvecklandet av robotar, motsvarande såg 28% av männen optimistiskt på 

robotutvecklingen. Av de tillfrågade i undersökningen som var mellan 18-24år så skulle 55% 

kunna se robotar i deras eget hem som ”butlers” eller hembiträde, 28% skulle kunna ha en robot 

som arbetskollega och 10% skulle kunna tänka sig ha en robot som nära vän (British science 

association, 2016).  

Det finns även en undersökning utförd på begäran av “European Commission, Directorate-

General for Networks, Content and Technology” den empiriska datainsamlingen gjordes av 

”TSN Opinion & Social network”, undersökningen skedde mellan november-december 2014 

och rapporten publicerades juni 2015. Studien lyfter många variabler som även är relevanta för 

min undersökning, enligt undersökningen så är Sverige det land som av de undersökta länderna 

(28stycken, se originaltabell för de undersökta) är mest Positiva och engagerade gentemot 

robotar där 54% av de tillfrågade svenskarna är det i jämförelse med medelvärdet på 28%.  

“the majority of people have a positive view of robots, with Denmark and 

Sweden (both 84%) having the highest proportions of respondents who say 

this” (European Commission, 2015,15). 

 

Studien undersöker också generella attityder mot robotar mellan de undersökta länderna, av de 

24 länderna i undersökningen så svarar 84% av svenskar på frågan ” Generally speaking, do 
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you have a very positive, fairly positive, fairly negative or very negative view of robots?” att 

de har en positiv syn på robotar. Vidare så utvecklar studien skillnader mellan könen där män 

är mer positivt inställda mot robotar och 70% av de tillfrågade hade en positivsyn på frågan, 

medans kvinnliga tillfrågade endast hade 57% på samma fråga. Studien lyfter även 

attitydskillnader beroende på ålder där 74% av dem mellan 15-24år hade en positiv syn medans 

de som var äldre än 55år hade motsvarande 56% (European Commission, 2015, 16,).   

 “Northern European countries are much more likely to be seen at the 

positive end of the spectrum. In Sweden, Finland and Denmark, as well as in 

Germany, Austria and the Netherlands, opinion towards robots and 

autonomous cars is consistently more positive than the rest of Europe”          

(European Commission, 2015, 59,).   

Även om denna undersökning är äldre (2015) än den ovan så är det mer detaljerat utförd och 

jag som författare ser den fortfarande som högst relevant att använda till min egen studie. 

Eftersom studien är 4år gammal och de digitala framstegen sker väldigt fort så kan vissa 

områden i studien vara föråldrade, men som författare är jag medvetna om detta och anser att 

detta inte är något problem för min studie. Detta eftersom min studie undersöker hur människor 

bildar åsikter och denna typ av åsiktsbildning  

 Denna studien lyfter även en annan aspekt om attityder gentemot robotar som jag som 

författare ska ta i beaktande i min egen studie, nämligen att Sverige är ett land som är väldigt 

positivt inställda mot robotar (delad förstaplats med Danmark). Detta ska tas i beaktande 

eftersom när studien utförs så blir det i ett ”best case” land enligt denna studie.  

Även om det finns flera rapporter som undersöker medborgliga attityder gentemot tänkta 

arbetsuppgifter utförda av robotar så är det ingen av de studier som jag hittat som undersökt 

robotbyråkrati som ett tänkbart område för automatisering. Som nämnt innan så vilar en 

automatisering av statliga områden på andra premisser än vad den gör för exempelvis privata 

aktörer. Det som dessa studier har gemensamt är att de endast är en statistisk sammanställning 

utan förklarande teori eller variabler. Dessa studier är begärda av organisationer som endast vill 

undersöka hur medborgliga attityder ser ut i stunden och kan exempelvis använda detta för att 

bevaka attitydförändringar under en längre tid.   

Denna uppsats kommer att använda sig av tidigare forskning som gjorts på närliggande fält 

samt teoretiskt utvecklade ramverk och applicera det på mitt undersökta (robotbyråkrati). Min 

uppsats tar ansats från tidigare som haft som syfte att undersöka människor attityder mot robotar 
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samt teoretiska ramverk för att organisera det byråkratiska systemet. Vidare utvecklat så kan 

attityder gentemot robotbyråkrati vara förknippat med hur ens syn på den ideala byråkratin ska 

vara förvaltad.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt  
 

Detta kapitel behandlar de olika teorierna som kommer använda för att diskutera 

robotbyråkratin. Teorierna som presenteras kan indirekt visa på vilken syn man har på 

robotbyråkrati, detta eftersom Lipskys teorier om närbyråkrati är uttalat emot automatiseringen 

av myndigheter medans robotbyråkrater skulle fylla alla Weber krav på en optimal byråkrat. 

De två teorier om byråkratisk struktur har stora skillnader i deras syn på hur byråkratin bör 

ordnas. Dessa teorier är endast teorier och tankar på ideella system och deras reella 

motsvarigheter bör ses som en skala istället för direkta operationaliserade system.  

 

4.1 Weberbyråkrati idealtyp 

Max Weber var en av de första som resonerade kring den statliga byråkratin och hur den bör 

organiseras för att vara så effektiv som möjligt. För att kunna urskilja olika typer av byråkratiska 

system och deras effektivitet så gjorde Weber en distinktion mellan fyra olika typer av 

rationalitet inom det byråkratiska systemet, dessa var; praktisk, teoretisk, substantiv och formell 

rationalitet, där den sistnämnda var den som intresserade Weber mest. Den formella 

rationaliteten hade växt ur industrialiseringen av Europa och med detta så institutionaliserades 

byråkratin och enligt Weber så hotade denna nya typ av byråkratiska system att konkurrera ut 

de redan existerande byråkratiska systemen, detta på grund av dess effektivitet och konsekventa 

beslutsfattande (Weber, 1983). Webers utgångspunkt var att byråkratin skulle behandla ”sina 

klienter opartiskt utan personliga hänsynstaganden”. Det Weberianska systemet kännetecknas 

av ett opartiskt och oflexibelt system som enbart följer lagar och bestämmelser utan att göra 

undantag och specialfall utanför lagrummet. Han ville att byråkratin endast skulle fungera som 

en opartisk verkställare av de politiskt fattade besluten och fungera som en maskin som 

konsekvent skulle följa och verkställa dessa beslut (Bearman, 1992). Han ville att byråkratin 

och politiken skulle ha tydliga skiljelinjer, byråkratin skulle fungera oberoende av vilka som 

styrde och inte bytas ut vid val, detta eftersom byråkraterna enligt Weber skulle ha den 
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professionella rollen utan personliga influenser när dem jobbade och av den anledningen inte 

skulle påverkas av det (Lutzker 1982).  

Denna typ av byråkratisk idealtyp är intressant att studera närmre när det kommer till 

robotbyråkrati. En robotbyråkrat uppfyller många (om inte alla) av webers krav på den rationellt 

formella byråkraten, möjligen mer så än en (genomsnittlig) mänsklig byråkrat. Denna typ av 

byråkratiskt system som med snabbhet, precision och total kontinuerlighet fattar beslut helt 

opåverkade av personliga känslor kan liknas om inte utövas bättre av robotbyråkrater. 

Robotbyråkraten fattar beslut som är precisa enligt det ramverk och lagrum den är 

programmerad att följa, den är snabb och kommuner som använt denna typ av robotbyråkrat 

garanterar svar inom 24 timmar (Adolfsson, 2017).  

Weber vidareutvecklade sina teorier och sammanställde ett tio punktsprogram som han kallade 

”idealtypen” för byråkrati. Hans byråkratiska ideal skulle präglas av ”precision, snabbhet, 

entydighet, kännedom om akterna, kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt 

subordination, minskade friktioner och minskade materiella och personella kostnader” 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

De tio byråkratiska principerna som byråkrater skulle följa var enligt weber:  

1.  ”de är personligt fria och endast underkastade lydnad i fråga om opersonliga plikter i 

tjänsten.  

2. De är organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner.  

3. Varje position har ett klart definierat kompetensområde.  

4. Innehavaren av positionen har den i kraft av ett kontrakt, alltså i princip efter att fritt urval 

på grund av  

5. Yrkeskvalifikationer, vilka i det rationella fallet konstaterats prov eller bestyrkts genom 

diplom. Han anställs (väljs inte) för sin position.  

6. Innehavaren av tjänsten ersätts med fast lön i pengar, för det mesta med rätt till pension. I 

vissa fall kan visserligen anställningen sägas upp även av arbetsgivaren (framförallt i privata 

företag) men den kan alltid sägas upp av tjänstemannen. Lönen är graderad i första hand efter 

rangen i hierarkin, därefter efter det ansvar som följer med positionen och i övrigt efter det 

sociala anseendet med positionen.  

7. Tjänsten betraktas av innehavaren som det enda eller huvudsakliga yrket.  
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8. Innehavaren ser fram emot en karriär. Det finns ett system för ”befordran” på grund av 

tjänstetid eller prestationer eller bådadera. Befordran är beroende av den överordnades 

omdöme.  

9. Tjänstemannen arbetar helt skild från ägandet av medlen för administrationen och utan 

appropriation av sin tjänsteposition.  

10. Tjänstemannen är underkastad en strikt och systematisk disciplin och kontroll vid utövandet 

av sin tjänst.” (Weber, 1983, s. 149–150). 

 

4.2 Närbyråkrater 

Närbyråkrati är en teori först presenterad av Michael Lipsky i ”Street-level bureaucracy” 

(1980), för denna studie är byråkraternas roll inom byråkratin och det Lipsky beskriver som 

byråkraternas möjlighet till ”handlingsutrymme” (diskretion), ”Coping” och ”creaming” när de 

fattar ett beslut det intressanta. Lipsky definierar och förklarar begreppet närbyråkrater och 

deras paradox i citatet från hans bok nedan;  

” The phrase” street-level bureaucracy” hints at this paradox. 

“Bureaucracy” implies a set of rules and structures of authority; “street-

level” implies a distance from the center where authority presumably 

resides.” (Lipsky 2010: xii)  

 

Närbyråkraten handlingsutrymme beskrivs som förmågan att göra undantag i vissa fall och 

därav sträva ifrån den exakta lagstadgade proceduren, att ha möjligheten att situationsanpassa 

ett beslut eller göra undantag eller specialfall. Lipsky menar att de besluten som fattas av 

politiker på högre instanser inte alltid går att utföra på en gräsrotsnivå utan att människor kan 

komma i en besvärlig situation. Besluten som fattas på de högre instanserna saknar även den 

lokala kontexten något som närbyråkraten kan ta hänsyn till (Tummers, L.G. & Bekkers, 2014, 

5ff). Coping hos närbyråkraten beskrivs som en försvarsmekanism som närbyråkraten använder 

sig av när arbetsbördan eller förväntningarna blir för höga. Lipsky att det finns främst två 

stycken Coping mekanismer som närbyråkraten använder sig av, dessa är, ”limiting client 

demand” och “creaming” eller “cherry-picking. Denna typ av Coping beskrivs som 

närbyråkratens förmåga att,  
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“They make policy by using their wide autonomy to adopt coping 

mechanisms, such as limiting client demand and creaming (cherry-picking)” 

(Lipsky 2010: xii).  

 

Lipsky menar även att närbyråkraten finner sätt att minska antalet patienter, klienter eller 

besökare och kallar detta beteende för ”limiting client demand”. Detta kan exemplifieras på 

många olika sätt men exempelvis så kan närbyråkraten, förkorta öppettiderna eller lägger till 

extra enkäter som kunden måste fylla i. Detta görs medvetet eller omedvetet men i syftet att 

minska efterfrågan på den tjänst man erbjuder. Exempelvis så kan en handläggare på 

försäkringskassan minska de timmar som hen tar emot kunder för att på så sätt minska 

efterfrågan på hens tjänster eller begränsa telefontiderna (Tummers, L.G. & Bekkers, 2014, 

5ff).  

”Creaming” eller “cherry-picking” är den andra coping mekanismen närbyråkraten använder 

sig av menar Lipsky som beskriver den i sin ursprungstext. ”creaming” menar Lipsky är den 

mekanismen hos närbyråkraten som handlar om vilka ärenden som närbyråkraten väljer att 

handlägga och vilka ärenden som blir uppskjutna och får vänta, exempelvis så om det är ett 

svårt och omfattande ärende så säger teorin om ” creaming” att närbyråkraten kommer försöka 

skjuta upp detta ärende eftersom det är så omfattande och tidskrävande. Närbyråkraten skulle 

istället välja att göra de enkla ärenden som inte är lika omfattande och krävande. Genom att 

göra detta så har närbyråkraten fortfarande på papper en bra ärende/timmar statistik och kan 

inte få kritik från högre instanser för att jobba ineffektivt (Lipsky 2010, xii). Michael Lipsky 

diskuterar även kort i hans bok “Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public 

Services” om automatisering av byråkrati och vilka möjliga problem det kan medföra och varför 

det inte bör ersätta närbyråkraterna. Det Lipsky menar är att närbyråkraterna är en nödvändighet 

för byråkratin. Han menar att man måste ha byråkrater som interagerar med medborgarna på en 

gräsrotsnivå när dem fattar beslut. Han menar att ingen förprogrammerad robot kan ta hänsyn 

till alla människors behov på det sätt närbyråkraterna kan göra.   

“The fact is that we must have people making decisions and treating other citizens 

in the public services. We are not prepared as a society to abandon decisions about 

people and discretionary intervention to machines and programmed formats. Yet 

how can one advocate greater attention to the intervening and discretionary roles 

of street-level bureaucrats in the face of the enormous and often well-deserved 
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popular discontent with the effectiveness and quality of their work?” ( Michael 

Lipsky, 1980, xix) 

 

4.3 Operationalisering av Byråkratiska teorier  

Eftersom denna undersökning har ett fokus på att undersöka människors attityder mot 

införandet av robotbyråkrater så kan jag inte i förväg veta människors preferenser av 

byråkratiska system och därför inte dra några slutsatser om vilket system de skulle föredra.  Om 

man ska operationalisera dessa byråkratiska modeller så kan man översiktligt säga att den 

weberiska modellen är den som är formell, precis, konsekvent och inte inkluderar eventuella 

konsekvenser av det fattade beslutet.  Medans närbyråkratin är mer flexibel och ibland kan 

påverka ärendets utfall. Om man undersöker båda teorierna ur perspektivet av robotbyråkrati så 

kan man se att ett införande av robotbyråkrati skulle vara betydligt närmre den weberiska 

idealtypen av byråkrati än närbyråkraten.  

4.4. Opinion och attityder  
 

Philip E. Converse presenterade 1964 “the nature of belief systems in mass publics” som 

sammanfattat handlar om hur den vanliga medborgaren ställer sig gentemot och reagerar på 

politiskt fattade beslut, men även hur den ”vanliga” medborgaren uppfattar grundvärderingar 

och ideologi.  Converse menar att den vanliga medborgaren inte har en fullständig uppfattning 

om grundvärderingar vilket gör att deras ideologiska uppfattning blir inkonsekvent och 

ofullständig. Converse menar att folk inte har någon grundläggande ideologisk tro, utan att folk 

svarar på enkätfrågor slumpmässigt, lite som att singla slant för att besvara frågorna. Det finns 

dock en lite minoritetsgrupp människor som faktiskt svarar konsekvent och har en politisk 

struktur, denna grupp har en positiv korrelation till utbildningsnivå, grad av politiskt 

engagemang och mängden politisk information de konsumerar. Converse delar även in 

befolkningen i fem stycken olika ”röstningsgrupper” där ”Ideologues” är den gruppen av 

medborgare som har störst uppfattning och best politiskt informerad, Denna grupp präglas av 

konsekventa beslut och ståndpunkter. Motsatsvis så finns den gruppen Converse kallar för ”No 

issue content” detta är den grupp som han menar är den gruppen som i störst utsträckning saknar 

ideologisk uppfattning, i denna grupp kan personen favorisera och rösta på ett politiskt parti 

men i själva verket inte veta vad partiet ideologiskt sår för. Converse menar att denna grupp har 

"no shred of policy significance whatever" (Converse, 1967, 217). 

https://www.google.se/search?q=michael+lipsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEwpz0jJyStU4tTP1TdIji8xKdCSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAiE4VLTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim4KOo7YrbAhXEkCwKHSthAo4QmxMIjAEoATAP
https://www.google.se/search?q=michael+lipsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEwpz0jJyStU4tTP1TdIji8xKdCSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAiE4VLTkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwim4KOo7YrbAhXEkCwKHSthAo4QmxMIjAEoATAP
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Om man ska applicera Converses teorier på mitt undersökta fält för att undersöka medborgarnas 

attityder och åsikter gentemot robotbyråkrati så kan man se att enligt dessa teorier så skulle den 

stora majoriteten av de man tillfrågat svarat slumpmässigt i enighet med Converses exempel 

med att flippa ett mynt. Den ”politiska eliten” skulle vara undantaget och de skulle basera sina 

svar på grundläggande värderingar och kontinuerligt ha samma ståndpunkt och svara likande. 

Detta skulle betyda att de resultat man får av enkätundersökningarna skulle enligt Converses 

teorier vara någorlunda slumpmässiga och majoriteten av de tillfrågade skulle bara välja ett 

svarsalternativ slumpmässigt utan någon bakomliggande tanke (Converse, 2006, 15ff). 

Structure and Consistency in Public Opinion: The Role of Core Beliefs and Values av Stanley 

Feldman bygger vidare på resonemanget ovan av Converses, båda menar att människor inte 

bygger sina övertygelser på ideologiska grunder. Detta resonemang är det Feldman utvecklar i 

texten och menar att människor möjligen inte är så politiskt insatta men att de trots detta 

fortfarande har starka övertygelser och tro bara att den alltid inte går att översätta till den 

politiskt ideologiska skalan. Trots att människor kanske inte vet vart Partierna står ideologiskt 

så betyder det inte att personen saknar övertygelser eller trosuppfattning menar Feldman. De 

konkreta uppfattningarna och övertygelserna personen har är sanna och bara för att det inte går 

att konkret översätta det till ett lands politiska partier så gör det inte att personens uppfattningar 

inte existerar (Stanley, 1988, 416ff)  

Om man ska använda Feldmans teorier i denna uppsats så skulle de teorier säga att människor 

kanske inte alltid kan översätta sina värderingar till konkreta politiska partier men att de i 

sakfrågor som detta skulle ha starka värderingar och övertygelser. Ett forskningsområde som 

det undersöka är inte ideologiskt baserat på sådant sätt att det inte finns klara ”ja och Nej” 

partier i sakfrågan och skulle således inte behöva använda den politiska skalan utan skulle 

istället kunna ställa frågor som speglar på personens inre värderingar istället för att översätta de 

till ideologi och genom detta fånga personens uppfattning i den ställda frågan (Stanley, 1988, 

416ff).  
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4.5 Framing  

Framing är ett begrep och teori myntad av Gregory Batenson 1972 och syftar i grunden till att 

förklara hur olika presentationer av något kan förändras beroende på hur man presenterar det. 

Beroende på hur man formulerar ett problem och kontexten runt det så kan man påverka 

människors tolkningsramar och uppfattningar om det (Hallahan, 2008).  Om man ska 

operationalisera framing på robotbyråkrati så är det intressant att undersöka hur robotbyråkrati 

framställs och inte så mycket vad det egentligen är eller kan vara (Oso, 2017). Eftersom 

robotbyråkrati är ett relativt nytt fenomen så har framing stor påverkan i deras attitydsbildande. 

Eftersom människor i största allmänhet möjligen inte har kommit i kontakt själva och bildat sin 

egen uppfattning av robotbyråkrati kan deras attityder vara helt beroende av vilken framing de 

ser och vilket budskap den vill sända.  

To a an ill-informed public, information plays a vital role in creating 

awareness, by providing citizens with the necessary structure and guidance 

(Holmquist, et al. uå, 4) 

 

 Om robotbyråkrati framställs som en hänsynslös, icke kännande byråkratisk maskin 

programmerad av politiker för att kunna skära ner på personalkostnader inom myndigheter eller 

om det framställs som en avlastning för myndigheter som är hårt belastade som för poliser där 

den skär ner på polisens byråkratiska arbetsuppgifter så de kan spendera mer tid ute i fältet 

istället för bakom skrivbordet tack vara robotbyråkraten så kan man påverka människors 

uppfattning (Holmquist, et al. U.å, 4ff).  

4.6 Attityder mot förändring  

Det finns även vetenskapliga bevis som pekar mot att människor generellt är emot förändring 

även om detta är högst subjektivt och skiftar från individ till individ (Canoilas, 2016). Detta 

skulle i så fall kunna påverka folks attityder gentemot ett införande endast baserat på premissen 

att det skulle innebära en förändring. I den undersökning som utförs skulle folk kunna få en 

negativ syn på robotbyråkrater baserat på att det är ett nytt begrepp och en förändring eftersom 

de kan vara vana vid det nuvarande systemet skött av byråkrater. Jag som författare 

argumenterar dock att urvalet är gjort i Sverige som är ett av de mest positivt inställda länderna 

mot robotar generellt samt så har jag delvis undersökt gymnasieungdomar som är en av dem 

mest positivt inställda grupperna mot robotar generellt så effekten av en negativ inställning mot 

förändring argumenterar jag för är inte signifikant (European Commission, 15).  
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5. Metod och data 
 

För att empiriskt kunna undersöka det vetenskapliga problemet så kommer jag tillämpa en 

experimentstudie där jag kommer att undersöka människors attityder för beslut fattade av 

människor (den nuvarande beslutsprocessen) och beslut fattade av robotbyråkrater (den 

automatiserade processen). Denna typ av experimentstudie kommer kunna synliggöra 

skillnader i attityder gentemot fattade beslut och efter experimentstudien kommer jag kunna se 

om stimulit (automatiserade beslut) har några markanta attitydskillnader gentemot 

kontrollgruppen (den nuvarande byråkratiska processen skött av en människa). De 

urvalsgrupper som jag valt att bygga den empiriska experimentstudie utifrån är gymnasium 

elever och pensionärer (medlemmar vid PRO i Luleå). Genomförandet av studien gick till så 

att jag kontaktade PRO och Luleå gymnasieby och frågade om jag fick komma och besöka 

deras möte respektive klass. Mötet med PRO genomfördes den 26/4–2018 och besöket på Luleå 

gymnasieby den 14/5–2018. Totalt antal svarande i studien var 78st, 61 av svaren var från 

gymnasiebyn och 17st från PRO-mötet.  
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Tabell 1, en översiktlig modell för de empiriska undersökningarna 

Stimuli (beslut fattade av robot byråkraten)            Beslut fattade av människa (kontroll)  

 

Pro och gymnasieelever                                       Pro och gymnasieelever 

 

 

          Experimentgrupp                                                kontrollgrupp  

 

 

    Avslag (4)            Godkänt (3)                       Avslag (2)                 Godkänt (1) 

 

 

         Attityd om beslutet?                                           Attityd om beslutet? 

 

Studien kommer vara utformad på ett sådant sätt att gymnasieelever och pensionärerna (genom 

PRO) kommer att få läsa en kort fiktiv text angående ett beslut om bostadsbidrag.  

Det fanns totalt 22 stycken fiktiva texter som användes vid experimentstudien (i enighet med 

tabell 1).  Den fiktiva texten kommer vara oförändrad förutom utbytandet av vilken byråkrat 

det var som skötte ärendet samt om ansökan blev godkänd eller avslagen (se det använda 

Stimuli under bilagor).  

Text 1) det är en mänsklig byråkrat som ger godkänt på ansökan.  

Text 2) det är en mänsklig byråkrat som ger avslag på ansökan.  

Text 3) det är en robotbyråkrat som ger godkänt på ansökan.  

Text 4) det är en robotbyråkrat som ger avslag på ansökan.  

För att undvika homogena grupper så blandades dessa texter så att de låg som ovan i en 1,2,3,4 

ordning och delas ut där efter, det vill säga att de enkäter som delas ut till grupperna är olika 

och olika personer i grupperna kommer få olika scenarion (se ovan) att ta ställning till. Eftersom 



20 
 

det kan finnas attitydskillnader i gymnasium klasser emellan och att man möjligen sitter med 

personer som är liksinade som än själv och med personer av samma kön. Lika så kanske på ett 

PRO möte sätter sig med andra liksinnande individer så anser jag att denna uppdelning av 

enkäterna är nödvändig för att få en så bra spridning av svaren som möjligt.   

 

Efter de läst den fiktiva texten så kommer deltagarna få svara och ta ställning till ett par 

Enkätfrågor för att kunna kvantitativt kunna mäta deras attityder gentemot den lästa texten. 

Enkäten kommer även innehålla kontrollfrågor för att kontrollera så att det inte finns några 

signifikanta eller konstanta skillnader genom grupperna. Kontrollfrågorna kommer vara frågor 

som tillit mot regering, riksdag och flera myndigheter, hur man identifierar sig på en höger 

vänsterskala. De kvantitativa enkätfrågorna kommer även att kompletteras av en frivillig 

textruta där deltagarna kan skriva varför de tycke som de tyckte och lämna ett mer kvalitativt 

utförligt svar. Denna extra textruta kommer samla in kvalitativa svar från deltagarna som kan 

vara bra som supplement till frågorna för att fånga upp eventuella aspekter som deltagarna 

tyckte var viktiga som frågorna inte behandlade. Denna textruta kommer inte att vara 

huvudsyftet med den empiriska undersökningen utan endast finnas som ett kompletterande 

alternativ för deltagarna att besvara. Under resultatsammanställningen så hittades det ett fel i   

enkätundersökningen då det finns två stycken frågor som båda har nummer 4, detta är ett fel 

och den första ska vara nummer 4(institution tillit) och den andra nummer 5 (tillit till 

människor). På grund av detta kommer resterande frågor att justeras så att de gamla frågorna 

4–9 blir till 5-10 det vill säga att alla frågor efter fråga 4 justeras med +1.  

De kontrollfrågor som studien använde sig av var födelseår, kön (man eller kvinna) där man 

kodades till 1 och kvinna 2.  

4) ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner sköter sitt arbete?” 

svaren mätes på en 5 gradig skala där 1 motsvarar ”Mycket litet förtroende” och 5 är ”mycket 

stort förtroende”. De undersökta institutionerna var; regeringen, riksdagen, kommunstyrelsen, 

sjukvården, försäkringskassan, universitet/högskolor, europaparlamentet. När detta användes i 

uppsatsenstabeller så slogs alla dessa värden ihop till ett tillit index som betecknas ”index 

förtroende” i uppsatsen.  

5) ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?” svaren 

mätes på en 11 gradig skala där 0 motsvarar ”det går inte att lita på människor i allmänhet” och 

10 att ”det går att lita på människor i allmänhet”.   
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6) ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var 

någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?”. svaren mätes på en 5 gradig skala 

där svaren motsvarar 1”klart till vänster, 3 ”varken höger eller vänster” och 5 ”klart till höger”  

7) ”Har du tidigare erfarenheter av kontakt med svenska myndigheter (exempelvis när du själv 

sökt bidrag)” där svarsalternativen var ja eller nej, där ja kodades till 1 och nej till 2.  

8) ”Om ja, hur uppfattade du denna kontakt (om nej, hoppa över denna fråga)?” Svaren mättes 

på en 6 gradig skala från -3 Mycket negativ, 0 Varken negativ eller positiv, 3 Mycket positiv.  

9) ”Vad tycker du är viktigast när det byråkratiska systemet fattar beslut, Att det är…” svaren 

mättes på en 6 gradig skala från -3 Flexibelt, 0 varken flexibelt eller regelstyrt, 3 regelstyrt.  

10) ”Finns det något annat du reagerade på i texten, eller andra kommentarer du vill ge? 

Utveckla gärna nedan.” En kompletterande kvalitativ fråga där den svarande fick utveckla 

eventuella övriga synpunkter som frågeundersökningen inte fångade.    

 

5.1 Stimuli 
(se stimulit under bilagor)  

Texterna är skrivna utifrån en nyhetsartikel som publicerades i svenska dagbladet 14/7–2010. 

Artikeln handlar om hur en kvinna fått ärva pengar och på grund av detta mister sitt 

bostadsbidrag och tvingas leva under existensminimum. För min undersökning så ändrades 

texten för att kunna representera alla fyra möjliga scenarion. Stimulit är skrivet som en 

nyhetsartikel för att det ska vara oberoende och opersonligt för personerna som svarar på 

enkäten. Målet med texten var att försöka replikera en nyhetsartikel för att personer läser oftast 

flera nyhetsartiklar dagligen och bildar uppfattningar och attityder mot det lästa. 

Alla de fyra texter och enkäten blev kontrollästa av flera oberoende personer för att kontrollera 

så att dem tyckte att det var lättförståeligt och att dem uppfattade stimulit. Citatet nedan är från 

frågeundersökningen där deltagarna kunde utveckla deras svar och svaret visar på att det fans 

en uppmärksammad reaktion på det stimuli som används.  

”Blir lite av en moralisk fråga där man bör ha satt in annat än en dator att 

göra bedömningen” (Svar från undersökningen i Luleå gymnasieby den 14/5-

2018).  
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Stimuli frågorna som användes för att mäta deltagarnas attityder.  

1) ”om du tänker på ärendet och det fattade beslutet i sin helhet, vad är din reaktion?” 

svaren är mäta på en 6 gradigskala från -3 mycket negativ, 0 varken negativ eller positiv, 

3 mycket positiv.  

2) ”Uppfattar du att den slutgiltiga bedömningen var orättvis eller rättvis?” svaren är mäta 

på en 6 gradigskala från -3 mycket orättvis, 0 varken orättvis eller rättvis, 3 mycket 

rättvis.  

3) ”Uppfattar du att den slutgiltiga bedömningen var inkorrekt eller korrekt gjord?” svaren 

är mäta på en 6 gradigskala från -3 Helt inkorrekt, 0 varken inkorrekt eller korrekt, 3 

helt korrekt.  

 

5.2 Undersökta grupper  

Jag resonerar i mitt val av urval till min empiriska undersökning att dessa grupper är intressanta 

att undersöka eftersom det finns så stora åldersskillnader grupperna emellan. Tidigare 

undersökningar som exempelvis den begärd av ”European Commission, Directorate-General 

for Networks, Content and Technology” 2015 visar att det finns attitydskillnader mot robotar 

beroende på ålder där man i den studien resultat såg att 74% av dem mellan 15-24år hade en 

positiv syn medans de som var äldre än 55år hade motsvarande 56%.     

Ur ett fullskaligt populationsperspektiv så är grupperna snedvridna eftersom de tillhör varsin 

kant på åldersskalan samt deras medelinkomst är betydligt lägre eftersom de studerar/ 

pensionerat sig, deras fritidsintressen kan också skilja sig från medelvärdet eftersom 

gymnasium ungdomar är generellt mer sportaktiva och pensionärerna betydlig minde än 

genomsnittet. De undersöka grupperna är dock väldigt heterogena i bemärkelsen att gymnasium 

byn i Luleå har studenter från väldigt skilda geografiska platser i Luleå vilket gör att det finns 

en blandning av socioekonomisk härkomst och geografisk spridning inom Luleå bland 

studenterna. Det finns heller inga bidragsskillnader hos studenterna eller några utbildningsnivås 

skillnader dem emellan.   

På grund av avgränsningen till dessa två grupper så kan inget säkert generellt resultat dras om 

hela befolkningen men man kan se tendenser och resultat inom dessa grupper. Jag ser inga 
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etiska dilemman vid utförandet av min empiriska studie, alla svar kommer att vara anonyma 

och de enda personliga uppgifter personen bes lämna är kön och ålder.  

PRO-Pensionärer  
 

Jag är medveten att mitt urval av pensionärer i PRO kan vara snedfördelat på grund av att PRO 

tar ut en medlemsavgift och detta kan begränsa vilka som väljer att bli medlemmar i 

organisationen, men jag vill upplysa om att trots det så är PRO Sveriges största 

pensionärsorganisation så att jag anser att representativiteten inom gruppen går att använda 

till denna undersökning (Pensionärernas Riksorganisation, U.å). När jag genomför min 

empiriska studie så är jag också medveten om att det kan förekomma en snedvriden 

representation angående vilka som väljer att komma på PRO:s medlemsmöte och det kan 

finnas en möjlighet att de som kommer kan tillexempel ha ett större politiskt intresse eller 

större tillit till den offentliga sektorn. Frågeenkätens kontrollfrågor kommer även kunna 

synliggöra om det skulle förekomma några sådana snedvridningar inom gruppen. Denna 

möjliga snedvridning är även något som jag är medvetna om men anser att i kontext till 

robotbyråkrati inte utgör något större problematiskt problem för den empiriska 

undersökningen gentemot denna grupp.  

Gymnasieelever 
 

Urvalet av gymnasielever kan också riskera att bli snedvridet av andra principer exempelvis, 

så kommer det av naturliga skäl inte vara full närvaro i klasserna när undersökningen 

genomförs så det kommer finnas ett naturligt bortfall av elever som inte kommer kunna 

undersökas och som därför inte går att uttala sig om. Det kan även vara så att det finns tydliga 

homogena grupper uppdelade genom program på gymnasiet, denna möjliga snedvridning är 

något som ska försökas minimeras genom att blanda de fyra textalternativen så att jag får svar 

på alla möjliga scenarier av alla klasser.  
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6. Resultat 
 

Finns det signifikanta attitydskillnader mellan robotbyråkrater och mänskliga byråkrater? Ja, i 

denna studie visar resultaten på att det finns signifikanta attitydskillnader beroende på om det 

var robotbyråkrater eller mänskliga byråkrater som fattat beslutet. Något att ta i beaktande när 

man läser resultaten är att som nämnt under tidigare forskning så hade tidigare studier funnit 

att Sverige och Danmark är de två  mest positivt inställda länderna i Europa mot robotar. Även 

att de mellan 18-24år var den mest positivt inställda gruppen. Med detta tidigare empiriska 

underlag kan man se att denna studie utfördes under ”Best Case Scenario” men att trotts detta 

var attityderna signifikant negativare mot robotar.    

Det finns främst två stycken generella mönster man kan urskilja från de statistiska resultaten. 

Det första är att dem som fick läsa texter där det slutgiltiga beskedet var avslag hade en 

negativare attityd än dem som fick läsa texterna där det slutgiltiga beskedet var godkänt (tabell 

2). Denna typ av skillnad är intressant eftersom texterna var skrivna ur tredje persons perspektiv 

och var alltså helt distanserade från dem som svarade på det.  

Den andra intressanta skillnaden studie visar är att de som fick läsa texter där utfallet var 

detsamma och den enda skillnaden var vilken typ av byråkrat som fattat beslutet var i större 

utsträckning negativare om det var fattat av en robotbyråkrat istället för en mänsklig byråkrat 

(tabell 2).  

Resultaten i tabell 2 visar skillnader mellan dem som fick stimuli texten med robotbyråkrater 

och dem som fick kontroll texten med en mänsklig handläggare. Dem som fick stimuli texten 

hade en negativare uppfattning gentemot ärendet än dem som fick kontroll texten med en 

mänsklig byråkrat. Denna skillnad är intressant när båda texterna hade samma utslag, i det fall 

där ärendet blev godkänt så var man 0,32 enheter positivare inställd när det var en mänsklig 

byråkrat som fattat beslutet istället för en robotbyråkrat. När ärendet fick avslag så hade man i 

genomsnitt en negativare uppfattning mot robotbyråkraten med 0,48 enheter i jämförelse med 

när samma beslut togs av en mänsklig byråkrat.   

 

 

 

 



25 
 

 Medelvärde 

alla   

Handläggare 

godkänt 

Handläggare 

avslag 

Robotbyråkrat 

godkänt 

Robotbyråkrat 

avslag 

Ärendet 

Helhet 

-0,50 0,50 -1,05 0,18 -1,53 

Slutgiltiga 

Bedömningen 

-0,18 0,85 -0,68 0,76 -1,53 

korrekt eller 

inkorrekt 

Bedömning 

0,06 1,35 -0,27 0,41 -1,21 

N 78 20 22 17 19 

Tabell 2. Medelvärden. Beroende variabel, ”Ärendet Helhet”, ”Slutgiltiga bedömning”, 

”korrekt eller inkorrekt bedömning”. Oberoendevariabel stimuli 1,2,3,4. Medelvärdet av 

grupperna. Attityderna är mätta på en 7 gradigskala där ett lägre värde motsvarar en 

negativare attityd och ett högre värde motsvarar en positivare attityd. Skalan går från -3 till 3.  

 

I tabell tre så redogörs för mellan vilka texter det fanns signifikanta attitydskillnader. Det 

intressanta med tabellen 3 är att det fanns signifikanta skillnader mellan så många av 

textalternativen och att de signifikanta skillnaderna går att finna både beroende av 

beslutsfattaren och det slutgiltiga fattade beslutet.    

Tabell 4 redogör för flera oberoende variabler inklusive de använda kontrollvariabler och visar 

deras effekt. Tabellen läses så att den största koefficienten är den som har starkast effekt på 

resultatet och den minsta koefficienten är den som har minst påverkan på slutresultatet. För att 

kunna redogöra skillnaderna så har text 1 (Människa Godkänt) används som referenskategori. 

Som man kan se i tabellen så gav ingen av de använda kontrollvariabler någon signifikant 

inverkan på beslutet. Man kan även se att de största skillnaderna är när man går från människa 

godkänt till avslag av robotbyråkraten.  
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Beslut (I) (J) Std.E Sig 

Ärendet Helhet Handläggare godkänt  Handläggare avslag 0,506 0,022 

 -- Robotbyråkrat avslag 0,516 0,002 

 Handläggare avslag Handläggare godkänt 0,506 0,022 

 Robotbyråkrat godkänt Robotbyråkrat avslag 0,465 0,005 

 Robotbyråkrat avslag Handläggare godkänt 0,516 0,002 

 --- Robotbyråkrat godkänt 0,465 0,005 

Slutgiltiga 

bedömning  

Handläggare godkänt  Handläggare avslag 0,497 0,019 

 -- Robotbyråkrat avslag 0,453 0,000* 

 Handläggare avslag Handläggare godkänt 0,497 0,019 

 Robotbyråkrat godkänt Robotbyråkrat avslag 0,406 0,000* 

 Robotbyråkrat avslag Handläggare godkänt 0,453 0,000* 

 --- Robotbyråkrat godkänt 0,406 0,000* 

korrekt eller 

inkorrekt 

bedömning 

Handläggare godkänt  Handläggare avslag 0,467 0,007 

 --- Robotbyråkrat avslag 0,412 0,000* 

 Handläggare avslag Handläggare godkänt 0,467 0,007 

 Robotbyråkrat godkänt Robotbyråkrat avslag 0,446 0,005 

 Robotbyråkrat avslag Handläggare godkänt 0,412 0,000* 

  Robotbyråkrat godkänt 0,446 0,005 

*P>0,0001 

Tabell 3. Anova: Multiple Comparisons, Post-hoc test Games-howell. Sammanställning av dem 

signifikanta (med 95% säkerhet) skillnaderna av experimentstudien. Beroende variabel, 

”Ärendet Helhet”, ”Slutgiltiga bedömning”, ”korrekt eller inkorrekt bedömning”. 

Oberoendevariabel stimuli 1,2,3,4.  
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 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Människa godkänt (referens) 0,347* 

(0,417) 

    

Människa avslag  -0,411* 

(0,467) 

-0,407* 

(0,468) 

-0,336* 

(0,502) 

-0,324* 

(0,514) 

Robot godkänt   -0,079 

(0,499) 

-0,065 

(0,499) 

-0,074 

(0,505) 

-0,077 

(0,511) 

Robot avslag  -0,514* 

(0,484) 

-0,481* 

(0,491) 

-0,446* 

(0,502) 

-0,441* 

(0,514) 

kön   0,018 

(0,366) 

0,052 

(0,381) 

0,048 

(0,388) 

Pro eller gym   0,458 

(1,560) 

0,439 

(1,529) 

0,438 

(1,610) 

Födelseår   0,308 

(0,026) 

0,355 

(0,026) 

0,356 

(0,026) 

Index förtroende    0,167 

(0,262) 

0,174 

(0,267) 

Tillit till människor     0,048 

(0,121) 

0,038 

(0,124) 

Ideologisk skala     -0,020 

(0,002) 

Vad är viktigast med det 

byråkratiska systemet  

    -0,066 

(0,000) 

Constant -0,845 0,500 -43,580 -51,538 -51,700 

Adj. R2 0,109 0,212 0,216 0,219 0,201 

N 20 58 58 58 58 

*p>0.05  

Tabell 4. Multivariat regressionsanalys. Beroende Variabel: Ärendet och det fattade beslutet i 

sin helhet. Standardiserade B-koefficienter, Standardfel inom paranteser. Människa Godkänt 

(text 1) är referenskategori. Se ”metod och data” för fråge formulering.  
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7. Framtida forskning  
 

Som nämnt i uppsatsen så är robotbyråkrati ett relativt nytt fenomen och är av denna anledning 

ett relativt obeforskat ämne. När denna uppsats skrevs så kunde jag som författare inte hitta 

några andra relevanta studier som undersöker människors attityder mot automatiserade 

byråkratiska system, detta trots att det redan implementerats i flera svenska kommuner.    

Jag tror att man kan utöka forskningen på robotbyråkrati via främst två olika tillvägagångssätt, 

den kvalitativa och det kvantitativa.  

Man skulle kunna använda sig av en empirisk kvalitativ samtalsintervju där man intervjuar två 

grupper med människor som alla ansökt om samma bidrag (exempelvis försörjningsstöd), men 

där en grupp blivit behandlade av människor och den andra gruppen blivit behandlade av en 

robotbyråkrat. Genom att föra semistrukturerade samtalsintervjuer så skulle man kunna 

undersöka om det fanns några skillnader mellan grupperna och kunna få en djupare förståelse 

om hur dem upplevde hur deras ärende blivit behandlat och om de tyckte att bedömningen som 

gjorts var rätt och rättvis. Denna typ av undersökning skulle kunna vara bra om man vill få en 

djupare förståelse om deras upplevelse med robotbyråkrater. 
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8. Avslutande diskussion   
 

Som nämnt i uppsatsen så är robotbyråkrater inom statliga myndigheter ett relativt nytt fenomen 

och ett ämne som det inte finns mycket forskning kring av denna orsak. Detta ämne kan komma 

att bli mer aktuellt framöver om man fortsätter med implementeringar av digitaliserade 

beslutsystem inom myndigheter.  

Den här uppsatsen kan förhoppningsvis vara en början på mer forskning inom ämnet, det 

empiriska urvalet var begränsat av tid och omfattnings skäl men förhoppningsvis kan fler 

studier göras på området för att få ett större empiriskt material så man kan uttala sig mer 

generellt om medborligaattityder om robotbyråkrati. Det kan även göras kvalitativa studier 

inom ämnet för att få en djupare förståelse för deras attityder mot robotbyråkrati.  

Som diskuterat i inledningen så kan attityderna mot det byråkratiska systemet spela stor roll för 

staten och de resultat som jag hittat i studien visar att man har en i genomsnitt negativare syn 

om det är robotbyråkrater som fattat besluten istället för mänskliga trots att slutbedömningen 

var densamma. Medborgliga attityder bör därför i framtida utvärderingar, följforskning och 

undersökningar bli ett perspektiv man tar hänsyn till när och om man väljer att fortsätta 

digitalisera myndigheter och när man undersöker robotbyråkrater.  

Det har skett en möjlig förflyttning mer mot Webers idealbyråkrati genom automatiseringen av 

myndigheter. Genom denna studie har jag redogjort för att det finns en negativare inställning 

mot robotbyråkrater som beslutsfattare istället för människor. Det man kan se är att det möjligen 

kan finnas olika åsikter om hur det byråkratiska systemet ska organiseras inom landet. 

Beslutsfattare verkar implementera mer av Webers system genom automatiseringar medans de 

undersökta i denna studie var positivare mot besluts som fattats av människor och närmare 

Lipskys byråkratiska ideal. Om man fortsätter att se denna trend av automatisering av 

myndigheter trots en fortsatt negativare medborglig inställning mot robotbyråkrater fortskrider 

kan det skada statens legitimitet.  
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Bilagor 
 

Stimuli 1 (Människa godkänt)  

Fick ärva – miste bidraget 
27-åringen från Sundsvall ärvde pengar som hon får tillgång till 

år 2023. 

Fram tills dess skulle hon tvingas leva under existensminimum 

– med nedsatt bostadsbidrag. 

– Försäkringskassans handläggare ändrade det ursprungliga 

beslutet och ger henne rätt till fortsatt bidrag, säger Inga-Britta 

Karlsson, vän till kvinnan. 

27-åriga Anna är arbetssökande och bor i Sundsvall. Nyligen dog en nära 

anhörig och Anna fick ett arv i form av fonder, värda ca 400 000 kronor. Pengarna, 

placerade i fonder i Finland, får hon dock tillgång till först år 2023. 

Men Försäkringskassan anser att fonderna är hennes förmögenhet redan nu. De 

har minskat Annas bostadsbidrag av denna anledning.  

Anna har överklagat beslutet att minska bostadsbidraget till Försäkringskassan 

igen, där en ny handläggare har behandlat frågan. Den nya handläggaren har fattat 

ett annat beslut än det ursprungliga, att låta Anna behålla bidraget, något som 

Försäkringskassan nu kommer verkställa.  

Amanda-Sofie Blomberg är presschef vid Försäkringskassan. Efter att ha 

undersökt exakt vilka regler som gäller kring bostadsbidrag säger hon: 

-Efter att ärendet har behandlats på nytt har vår handläggare gjort bedömningen 

att ändra det ursprungliga beslutet. Hon kommenterar det beslutet som,  

-När vår handläggare behandlade ärendet igen så ändrades det ursprungliga 

beslutet. Det grundar sig i att Anna själv inte gjort ett aktivt val att placera och 

binda pengarna: fram till att dessa blir tillgängliga för henne kommer hon få det 

ursprungliga bostadsbidraget. 
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Stimuli 2 (Människa avslag)  

Fick ärva – miste bidraget 
27-åringen från Sundsvall ärvde pengar som hon får tillgång till 

år 2023.Fram tills dess skulle hon tvingas leva under 

existensminimum – med nedsatt bostadsbidrag. 

– Försäkringskassans handläggare menar att hon har tillgång till 

arvpengarna redan nu, säger Inga-Britta Karlsson, vän till 

kvinnan. 

27-åriga Anna är arbetssökande och bor i Sundsvall. Nyligen dog en nära 

anhörig och Anna fick ett arv i form av fonder, värda ca 400 000 kronor. Pengarna, 

placerade i fonder i Finland, får hon dock tillgång till först år 2023. 

Men Försäkringskassan anser att fonderna är hennes förmögenhet redan nu. De 

har minskat Annas bostadsbidrag av denna anledning.  

Anna har överklagat beslutet att minska bostadsbidraget till Försäkringskassan 

igen, där en ny handläggare har behandlat frågan. Den nya handläggaren har fattat 

samma beslut som det ursprungliga, att minska Annas bidrag, något som 

Försäkringskassan nu kommer verkställa.  

Amanda-Sofie Blomberg är presschef vid Försäkringskassan. Efter att ha 

undersökt exakt vilka regler som gäller kring bostadsbidrag säger hon: 

-Efter att ärendet har behandlats på nytt har vår handläggare gjort bedömningen 

att fastställa det ursprungliga beslutet. Hon kommenterar det beslutet som,  

-När vår handläggare behandlade ärendet igen så fastställdes det ursprungliga 

beslutet. Det grundar sig i att lagen är tydlig och ger inte utrymme för undantag: 

har man en förmögenhet över 100 000 kronor räknas 15 procent som inkomst och 

därmed ska bostadsbidraget minskas.  
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Stimuli 3 (Robot Godkänt)  

Fick ärva – miste bidraget 
27-åringen från Sundsvall ärvde pengar som hon får tillgång till år 

2023. 

Fram tills dess skulle hon tvingas leva under existensminimum – med 

nedsatt bostadsbidrag. 

– Försäkringskassans datoriserade beslutssystem ändrade det 

ursprungliga beslutet och ger henne rätt till fortsatt bidrag, säger Inga-

Britta Karlsson, vän till kvinnan. 

27-åriga Anna är arbetssökande och bor i Sundsvall. Nyligen dog en nära 

anhörig och Anna fick ett arv i form av fonder, värda ca 400 000 kronor. Pengarna, 

placerade i fonder i Finland, får hon dock tillgång till först år 2023. 

Men Försäkringskassan anser att fonderna är hennes förmögenhet redan nu. De 

har minskat Annas bostadsbidrag av denna anledning.  

Anna har överklagat beslutet att minska bostadsbidraget till Försäkringskassan 

igen, där en ett datoriserat beslutssystem har behandlat frågan. Det datoriserade 

beslutssystemet har fattat ett annat beslut än det ursprungliga, att låta Anna behålla 

bidraget, något som Försäkringskassan nu kommer verkställa.  

Amanda-Sofie Blomberg är presschef vid Försäkringskassan. Efter att ha 

undersökt exakt vilka regler som gäller kring bostadsbidrag säger hon: 

-Efter att ärendet har behandlats på nytt har vårt datoriserade beslutssystem gjort 

bedömningen att ändra det ursprungliga beslutet. Hon kommenterar det beslutet 

som,  

-När vi lät ärendet behandlas av vårt datoriserade beslutssystem igen så ändrades 

det ursprungliga beslutet. Det grundar sig i att Anna själv inte gjort ett aktivt val 

att placera och binda pengarna: fram till att dessa blir tillgängliga för henne 

kommer hon få det ursprungliga bostadsbidraget. 
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Stimuli 4 (robotbyråkrat avslag)  

Fick ärva – miste bidraget 
27-åringen från Sundsvall ärvde pengar som hon får tillgång till år 

2023. 

Fram tills dess skulle hon tvingas leva under existensminimum – med 

nedsatt bostadsbidrag. 

– Försäkringskassans datoriserade beslutssystem menar att hon har 

tillgång till arvpengarna redan nu, säger Inga-Britta Karlsson, vän till 

kvinnan. 

27-åriga Anna är arbetssökande och bor i Sundsvall. Nyligen dog en nära 

anhörig och Anna fick ett arv i form av fonder, värda ca 400 000 kronor. Pengarna, 

placerade i fonder i Finland, får hon dock tillgång till först år 2023. 

Men Försäkringskassan anser att fonderna är hennes förmögenhet redan nu. De 

har minskat Annas bostadsbidrag av denna anledning.  

Anna har överklagat beslutet att minska bostadsbidraget till Försäkringskassan 

igen, där en ett datoriserat beslutssystem har behandlat frågan. Det datoriserade 

beslutssystemet har fattat samma beslut som det ursprungliga, att minska Annas 

bidrag, något som Försäkringskassan nu kommer verkställa.  

Amanda-Sofie Blomberg är presschef vid Försäkringskassan. Efter att ha 

undersökt exakt vilka regler som gäller kring bostadsbidrag säger hon: 

-Efter att ärendet har behandlats på nytt har vårt datoriserade beslutssystem gjort 

bedömningen att fastställa det ursprungliga beslutet. Hon kommenterar det 

beslutet som,  

-När vi lät ärendet behandlas av vårt datoriserade beslutssystem igen så 

fastställdes det ursprungliga beslutet. Det grundar sig i att lagen är tydlig och ger 

inte utrymme för undantag: har man en förmögenhet över 100 000 kronor räknas 

15 procent som inkomst och därmed ska bostadsbidraget minskas.  
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 (Frågeundersökning) 

Nu följer några frågor som knyter an till texten du just läst. Tänk på att det inte 

finns några rätta svar, utan att dessa frågor handlar om din upplevelse av ärendet 

som beskrivits ovan. 

 

1) Om du tänker på ärendet och det fattade beslutet i sin helhet, vad är din reaktion?  

Mycket negativ   Varken negativ 

eller positiv 

  Mycket positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

  

2) Uppfattar du att den slutgiltiga bedömningen var orättvis eller rättvis?   

Mycket orättvis   Varken orättvis 

eller rättvis 

  Mycket rättvis 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

3) Uppfattar du att den slutgiltiga bedömningen var inkorrekt eller korrekt gjord?  

Helt inkorrekt   Varken 

inkorrekt eller 

korrekt 

  Helt korrekt  

-3 -2 -1 0 1 2 3 
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Nu följer några avslutande frågor om dig själv. Dessa kommer endast att användas i helt 

anonymiserad form. 

 

Jag är:                                                                        Man            Kvinna                       

 

Födelseår:  ___________ 

 

4) Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande institutioner sköter sitt arbete?  

 Mycket 

litet 

förtroende 

Ganska 

litet 

förtroende 

Varken 

stort eller 

litet 

förtroende 

Ganska 

stort 

förtroende 

Mycket 

stort 

förtroende 

Regeringen      

Riksdagen      

Kommunstyrelsen      

Sjukvården      

Försäkringskassan      

Universitet/högskolor      

Europaparlamentet      

 

4) Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?  

Det går inte 

att lita på 

människor i 

allmänhet 

         
Det går att lita 

på människor 

i allmänhet 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5) Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster–högerskala. Var 

någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?  

Klart till vänster Något till 

vänster 

Varken till 

vänster eller till 

höger 

Något till  

höger 

Klart till  

höger 

1 2 3 4 5 
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6) Har du tidigare erfarenheter av kontakt med svenska myndigheter (exempelvis när du själv 

sökt bidrag) 

 

 Ja Nej 

 

 

7) Om ja, hur uppfattade du denna kontakt (om nej, hoppa över denna fråga)?  

Mycket negativ   Varken negativ 

eller positiv 

  Mycket positiv 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

 

 

8) Vad tycker du är viktigast när det byråkratiska systemet fattar beslut, Att det är… 

Flexibelt   Varken 

flexibelt eller 

regelstyrt 

  Regelstyrt 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

  

9) Finns det något annat du reagerade på i texten, eller andra kommentarer du vill ge? 

Utveckla gärna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


