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DEN PERSONLIGA HANDLÄGGAREN ELLER DEN FORMELLA BYRÅKRATEN 

Maria T. Bergström 

 

Försäkringskassan (FK) utreder och beslutar om rätt till sjukpenning samt har ett samordningsansvar för 
den sjukskrivnas återgång till arbete. Undersökningar har visat att allmänheten har relativt lågt 
förtroende för Försäkringskassan. Tidigare undersökningar visar också att de sjukskrivna anser att 
Försäkringskassans bemötande har påverkat deras återgång till arbete. Syftet med denna studie är att 
undersöka kunders upplevelser av bemötande i ett möte med Försäkringskassans handläggare. Fyra 
individer med en sjukperiod överstigande tre månader, blev ombedda att skriva en retrospektiv 
berättelse om ett möte med en handläggare. Berättelserna följdes upp med djupintervjuer som spelades 
in, transkriberades för att sedan analyseras genom Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Fem 
övergripande teman identifierades och resultatet visade på vikten av att handläggaren bemötte kunden på 
ett personligt och engagerat sätt samt kommunicerade på ett sätt som väckte positiva känslor hos den 
sjukskrivna. Diskussionen fokuserar på hur de känslor som kan uppstå av bemötandet från 
Försäkringskassan kan påverka den sjukskrivnas återgång till arbete. Detta skulle kunna orsakas av 
bemötandets funktion som stresslösande eller som skapare av empowerment. Resultatet visar också att 
bemötandet utgjorde den viktigaste faktorn för huruvida de sjukskrivna individerna upplevde förtroende 
eller misstro för Försäkringskassan. 

The social insurance agency (SIA) investigates and takes decisions regarding sickness benefit in Sweden. 
The SIA are also commissioned to coordinate and support the sick listed return to work. The SIA struggles 
with low trust from the Swedish inhabitants. In former studies the sicklisted claims that the treatment of 
the SIA have affected their return to work. The objective of this study was to investigate individual’s 
experiences of treatment in an encounter with their social insurance officer. Four individuals, with 
experience of sickness absence for three months or longer, were asked to write a retrospective story 
about an encounter with a social insurance officer which was followed up with in-depth interviews using 
open–ended questions. The interviews were audio-recorded, transcribed and analyzed using 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Five superordinate themes were found and the result 
showed the importance of a social insurance officer to act personal with engagement and communicate in 
ways that evoke positive emotions in the sick listed individual. The discussion focus on how the emotion 
the social insurance agency can evoke in the sick-listed individual by their treatment could affect the sick-
listed ability to return to work. The affect may be caused by the treatments evoke of stress release or 
empowerment .The result indicated that the treatment was the major cause of why the individual felt trust 
or mistrust for the SIA. 

 

Försäkringskassan utreder och beslutar i en stor mängd ersättningar i det offentliga 
trygghetssystemet i Sverige. Sjukförsäkringen som ersätter personer som inte kan 
arbeta på grund av ohälsa utgör en stor del av dessa ersättningar. Vid utgången av 2014 
hade 179 558 individer ett pågående sjukfall som administrerades av Försäkringskassan 
(Försäkringskassan 2015). I Socialförsäkringsbalken (SFB) anges i 27 kap. 2-4 §§ de 
kriterier som skall vara uppfyllda för att en person skall ha rätt till sjukpenning. För att 
ha rätt till sjukpenning skall man ha en sjukdom som sätter ner arbetsförmågan och vid 
bedömningen om den försäkrade är sjuk skall man inte ta hänsyn till arbetsmässiga, 
ekonomiska och sociala förhållanden.  

Ludvigsson, Svensson och Alexandersson (2006) beskriver arbetsförmågan som 
resultatet av samspelet mellan individens kapaciteter och arbetets krav på individen. 
Arbetsförmågan kan beskrivas i fysiska, psykiska och sociala dimensioner, och dessa står i 
relation till arbetets krav. Den fysiska förmågan kan handla om vilken funktionsförmåga 
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individen har, eller hur denne fysiskt orkar utföra sina arbetsuppgifter. Den psykiska 
förmågan kan handla om mental kapacitet som minne, logiskt tänkande men också om 
initiativförmåga och copingförmåga. Den sociala dimensionen handlar om hur väl en 
person kan samspela på sin arbetsplats. 

Arbetsförmåga är dock ett omtvistat begrepp och Kommittédirektiv 2008:11 efterlyste 
en översyn av begreppet arbetsförmåga samt en enhetlig bedömning av arbetsförmågan. 
Avsaknaden av gemensamma metoder och normer för värdering av arbetsförmågan 
leder till att värderingar och föreställningar hos den som bedömer den försäkrades 
arbetsförmåga, eller hos patienten själv, riskerar att få stor betydelse 
(Socialdepartementet, 2008). 

Förutom bedömning av arbetsförmåga och beslut om ersättning, har Försäkringskassan 
ännu ett uppdrag: Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att 
komma tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor 
känner trygghet om livet tar en ny vändning (Försäkringskassan 2015 b). Denna 
samordning av resurser utgår från var i rehabiliteringskedjan den sjuka personen 
befinner sig. Rehabiliteringskedjan delas in i tre olika perioder som utgår från hur länge 
arbetstagaren har varit sjukskriven och regleras genom 27 kap 46-55b §§ SFB. Dag 1-90 
ska arbetstagarens arbetsförmåga bedömas utifrån det ordinarie arbetet. Dag 90-180 
ska arbetstagarens arbetsförmåga bedömas utifrån det vanliga arbetet men skall också 
utgå från om arbetstagaren kan försörja sig genom omplacering hos arbetsgivaren. Dag 
180-365 bedöms arbetsförmågan utifrån normalt förekommande arbeten på hela 
arbetsmarknaden (Järvholm, 2013). 

Syftet med rehabiliteringskedjan är att den sjukskrivna personen fortare skall komma 
tillbaka till arbete och hälsa. Konsekvenserna av sjukskrivningen innebär inte bara att 
ekonomiska resurser minskar för både individen och samhället, utan det finns också 
flera studier som visar på konsekvenser som ökad självrapporterad ohälsa, sämre 
karriärmöjligheter (Judiesch & Lyness, 1999), livskvalitet (Edén, Brokhoj, Ejlertsson, 
Leden & Nordbeck, 1998), självmord (Qin, Agerbo, Westergard-Nielsen, Eriksson & 
Mortensen, 2000), inaktivitet och isolering (Ockander & Timpka, 2001).  
 
Inledningsvis beskrevs arbetsoförmåga utifrån en holistisk syn när det gäller den 
sjukskrivna (Ludvigsson, Svensson & Alexandersson, 2006). När det gäller 
arbetsförmågan är samspelet mellan de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av 
stor vikt. Dessa dimensioner påverkas också av själva kontakten med Försäkringskassan 
och övriga rehabiliteringsaktörer. Svensson, Müssener och Alexanderson (2006) 
beskriver genom sin modell hur den sjukskrivne efter en positiv kontakt med en 
rehabiliteringskontakt kan få ökad psykologisk empowerment som i sin tur leder till 
bättre självförtroende vilket i sin tur leder till ökad hälsa och en enklare återgång till 
arbete.  

Försäkringskassans handläggare har ett mycket komplext uppdrag som ställer stora 
krav på en noggrann utredning för att arbetsoförmågan skall kunna säkerställas, en 
rättssäker bedömning skall kunna göras och samtidigt skall handläggaren fungera som 
ett stöd när det gäller individens återgång till arbete. En viktig del i detta uppdrag borde 
vara kontakten och kommunikationen med den sjukskrivna individen. Den sjuka eller 
skadade individen befinner sig ofta i en kris genom den psykologiska stress de lider av 
(Li, Roberts & Power, 2001); (Rasul, Stansfeld, Hart, Gillis & Smith, 2004). Cullberg 
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(2003) beskriver en kris som då man råkat in i en sådan livssituation att ens tidigare 
inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra 
den aktuella situationen. När det gäller situationer som präglas av osäkerhet är 
förtroende en viktig komponent i kommunikation. Luhmann (1968) analyserade 
förtroendet som en mekanism för reduktion av social komplexitet. Han menar att när du 
står inför komplexitet kan du ibland förstå den genom din förtrogenhet, det vill säga att 
du blickar bakåt på det som är dig bekant. När du står inför den framtida världens 
komplexitet, den du inte vet något om, kan du minska komplexiteten genom förtroende 
eller misstro. Luhmann skriver: ”Förtroende grundas inte på en slutsats dragen av det 
förflutna utan på att man övertrasserar de informationer det förflutna ser och dristar sig 
att bestämma framtiden” (Luhmann 1968, sid. 37). Detta innebär att man i brist på 
information tvingas att handla som om man visste mer än man faktiskt vet. Om 
kunderna på Försäkringskassan snabbt skall kunna återgå till hälsa och arbete är det 
väsentligt att de upplever ett bra förtroende för myndigheten då det är denna som har 
uppdraget att samordna individens återgång till arbete. En viktig aspekt i att bygga upp 
en förtroendefull relation är att kunderna upplever ett bra bemötande i sina kontakter 
med Försäkringskassan, vilket i sin tur kan tänkas leda till en minskad komplexitet när 
det gäller individens upplevelse av sin sjukdom eller skada. 
 
Försäkringskassan har dock under en längre tid brottats med ett sjunkande förtroende 
från allmänheten (Junestav, 2014). Förtroende är ett komplext fenomen och en mängd 
olika definitioner och teorier har utarbetats i olika discipliner. Palmer och Ekblad (2012) 
identifierade 5 faktorer som numera ligger till grund för Försäkringskassans 
kvantitativa studier gällande förtroende för myndigheten: utfallsrättvisa, kompetens, 
legitimitet, praktiskt utförande och bemötande. Arnek (2014) beskriver svårigheten att 
mäta förtroende då mätningarna är beroende av de operationaliseringar man gör i 
enkäterna och utförde därför en kvalitativ undersökning där respondenterna blev 
ombedda att motivera sin misstro till Försäkringskassan samt föreslå åtgärder för att 
öka förtroendet för Försäkringskassan. Resultatet från denna undersökning pekade mer 
mot kundnöjdhet, ofta kopplat till att man fått önskad ersättning, vilket också en 
kvantitativ undersökning av Palmer och Zetterberg (2014) visar, då förtroendet på en 
skala 1-5 sjunker till 2 bland de som nekats ersättning jämfört med 3 för dem som fått 
ersättning. Den kvantitativa undersökningen (Palmer & Zetterberg, 2014) visade även 
att ju bättre kontakten med myndigheten har varit desto högre var förtroendet för 
myndigheten i sin helhet. De största korrelationerna återfanns i kontakterna som har 
med sjukförsäkringen att göra. Och högst korrelation mellan kontaktupplevelse och 
förtroende återfinns hos dem som haft en sjukskrivningsperiod på mindre än 90 dagar 
(r = ,56). Korrelationen var även hög för de som var sjuka 90- 180 dagar (r = ,54) samt 
hos dem som haft en sjukperiod på 180-364 dagar (r = ,52). När det gäller faktorn 
bemötandets vikt när det gäller kontaktupplevelsen återfanns i princip samma 
korrelation bland dessa grupper. Detta bör innebära att kontakterna när det gäller 
administration av sjukförsäkringen är särskilt viktig när det gäller förtroendet för 
myndigheten. Vikten av förtroendeingivande handläggare återspeglas också i 
Försäkringskassans platsannonser där de söker sjukförsäkringshandläggare som ”har 
förmåga att skapa förtroende hos kunder och samverkanspartner” (Försäkringskassan 
2015 c). 
 
Ovan redovisade studier visar på att det är av stor vikt att sjukskrivna individer snabbt 
bör återgå till arbete för att inte riskera att få ytterligare problem på grund av 
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sjukfrånvaron. Det är också tänkbart att individens förtroende, både till sig själv och till 
omgivande rehabiliteringsaktörer, är viktig för att återgång till arbete skall kunna ske. 
Med avseende på Försäkringskassans centrala roll i rehabiliteringskedjan vad gäller 
utrednings-, ersättnings- och samordningsansvaret, är det av stor vikt att undersöka hur 
man som handläggare skapar förtroende. Ett första steg i att skapa förtroende kan 
tänkas vara ett gott bemötande. Om det är det goda bemötandet hos handläggarna som 
skapar förtroendet, vad är då ett gott bemötande? Det finns relativt lite studier som 
behandlar detta. Hubertsson, Petersson, Arvidsson, och Thorstensson (2011) har 
undersökt hur upplevelsen av kontakter med sjukvården och Försäkringskassan 
påverkat återgång till arbete genom en kvalitativ studie om individer med 
muskelsjukdomar. Studiens resultat visar på att de som upplevt en sammanhängande 
interaktion i rehabiliteringen fick en snabbare återgång till arbete. 

En tidigare kvalitativ studie angående upplevelser från specifikt Försäkringskassan, av 
Hall (2001) undersökte bemötandet i möten med handläggarna med utgångspunkt från 
kundernas, handläggarnas och chefernas perspektiv. Hall kom fram till att för att 
handläggaren skall kunna utveckla ett gott bemötande måste denna förstå vad ett gott 
bemötande är, vilja ge ett gott bemötande samt kunna ge ett gott bemötande. Hall 
föreslog att en studie med en mer beteendeanalys skulle kunna ge ytterligare kunskap 
om vad som händer i mötena. En studie i den riktningen är gjord av Blomberg (2001) 
som analyserar interaktionen och dramaturgin i mötet. Studien gav dock ingen kunskap 
om den enskildes upplevelse av mötet. Klanghed, Svensson och Alexandersson (2004) 
som studerat den positiva kontaktupplevelsen med rehabiliteringspersonal fann att 
viktiga beståndsdelar i bemötandet är respektfullt och stödjande bemötande. De menar 
dock att vidare ansträngningar för att utveckla metoder och studera de sjukskrivnas 
upplevelser av bemötandet, som skulle kunna leda till större empowerment och påverka 
deras återgång till arbete och hälsa, är viktiga.  

En studie utförd av Müssener, Festin, Upmark & Alexanderson (2008) undersökte hur 
väl upplevelser av bemötande överensstämmer med olika påståenden uppdelat på både 
sjukvården och Försäkringskassan. Detta material har även senare bearbetats och 
diskuterats enbart utifrån bemötandet av Försäkringskassans handläggare och kom 
fram till att de långtidssjukskrivna studien utgick från, ansåg att ett positivt bemötande 
påverkade deras återgång till arbete (26,9%). Om bemötandet dessutom upplevdes 
respektfullt så ansåg 49,3% att bemötandet hade påverkat deras återgång till arbete. Av 
dem som upplevt ett negativt bemötande ansåg 29,1% att de hindrade deras återgång 
till arbete vilket ökade till 51, 3 % om de dessutom känt sig respektlöst behandlade 
(Lynoe, Wessel, Olsson, Alexanderson, & Helgesson, 2013). En liknande studie om 
långtidssjukskrivnas upplevelser av bemötandet av Försäkringskassans handläggare. 
har utförts av Karolinska institutet i uppdrag från Försäkringskassan (2014). Av 
deltagarna ansåg 40 % att bemötandet har främjat deras återgång till arbete och 10 % 
ansåg att bemötandet har hindrat deras återgång till arbete. Av de som upplevt ett 
negativt bemötande ansåg 20 % att bemötandet hindrat deras återgång till arbete. Och 
av dem som blivit positivt bemötta ansåg 45 % att bemötandet främjat deras återgång 
till arbete.  Då redovisade studier visar på att de sjukskrivna anser att bemötandet hos 
Försäkringskassans handläggare utgör en viktig aspekt när det gäller deras återgång till 
arbete, är det av stor vikt att undersöka på vilket sätt individen formar upplevelsen av 
ett positivt bemötande. 
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Ett sätt att åstadkomma detta skulle kunna vara att undersöka bemötandet som 
upplevelse för att försöka identifiera den mening individen skapar utifrån de 
beståndsdelar av upplevelsen som karaktäriserar bemötandet.  Möjligtvis kan detta ge 
ytterligare kunskap om vad som bidrar till kundernas upplevelse av förtroende och 
bemötande hos myndigheten. Förhoppningsvis kan då denna kunskap leda till 
ytterligare förståelse för faktorer som kan hjälpa sjukskrivna individer till snabbare 
återgång till hälsa och arbete. 

 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka beståndsdelar av upplevelsen och vilken 
mening som karaktäriserar sjukskrivnas upplevelser av bemötandet i ett möte med 
Försäkringskassans handläggare. På vilket sätt bidrar dessa beståndsdelar till att 
individerna upplever bemötandet som bra respektive mindre bra? 
 

 Metod 
 

Som metod för att undersöka kundernas upplevelser av bemötande av 
Försäkringskassans handläggare användes Interpretative Phenomenological Analysis 
(IPA) som initierades av Smith (1996). Smith argumenterade för behovet av en 
kvalitativ metod särskilt utarbetad för psykologins ämnesområde. Metoden användes 
inledningsvis främst i hälsopsykologi och syftar till att undersöka den mening som 
upplevs av individer som delar en upplevelse i en speciell kontext (Smith, Flowers och 
Larkin, 2009). Metoden har fenomenologiska, hermeneutiska samt ideografiska inslag.  
 
Det fenomenologiska inslaget innebär att forskaren försöker ta reda på vilket sätt saker 
visar sig för individen i dess upplevande. Man försöker hitta de essentiella beståndsdelar 
av fenomenet eller upplevelsen som gör det till det, det är. Det är fenomenets eller 
upplevandets unika essens som är intressant. Man intresserar sig för hur människor 
talar om och upplever situationen snarare än att kategorisera och konceptualisera. 
Smith, Flowers och Larkin (2009) menar att upplevelser är svårfångade och otillgängliga 
för forskaren. De menar därför att forskning som syftar till att utforska upplevelser kan 
bara bli ”upplevelsenära”. Då IPA utgår från en modell av människan som 
meningsskapande, kan man säga att individens mening som den framträder som 
upplevelse kan sägas representera upplevelsen. 
 
Det interpretativa inslaget innebär att forskaren skall försöka tolka den bakomliggande 
meningen av det som sägs. Detta innebär att forskaren måste medvetandegöra och 
försöka skala bort sin förförståelse för att försöka komma nära undersökningspersonens 
egen upplevelse. Pietkiewicz och Smith (2014) beskriver detta som att IPA forskaren 
skall försöka förstå hur det är att “stå i den andras skor” och genom tolkningen göra dess 
mening åtkomlig. 
  
Det ideografiska inslaget innebär att forskaren noga skall utforska varje unikt fall i 
detalj innan denne letar efter generella mönster och skapar teman. 
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Procedur 
Smith et al. (2009) menar att det är av värde att redan i ett tidigt stadium fundera över 
hur den färdiga rapporten skall se ut. I vilken stil, med vilken röst och vilken struktur 
den färdiga rapporten skall ha. De betonar också vikten av att vara medveten om de 
olika hermeneutiska nivåerna redan i planeringen av en IPA studie. Man bör vara 
medveten om de subjektiva delarna i en kvalitativ metod. Läsaren av den färdiga 
rapporten försöker begripa det som forskaren har försökt att begripa som i sin tur 
deltagaren har försökt att begripliggöra. Smith et al. (2009) betonar också att IPA 
forskaren visserligen har ett värde av att läsa på om ämnet men samtidigt skall de 
försöka reducera sin förförståelse i den mån det är lämpligt för att kunna behålla sin 
öppenhet till datamaterialet. Detta innebär att litteraturgenomgången i en IPA rapport 
ofta är lite kortare och ibland lite mer värderande. Syftet med litteraturgenomgången är 
som vanligt att introducera forskningsfältet, men har också som syfte att visa svagheter 
och styrkor. Själva frågeställningen måste också hållas väldigt öppen och riktad mot att 
fånga mening, snarare än skillnader och orsaker. Därför är det inte ovanligt med 
frågeställningar som: Hur upplever människor x i situationen x? Detta innebär inte ett 
anspråk på att alla människor upplever situationen på samma sätt, men frågeställningen 
lägger fokus på upplevelsen och det studerade fenomenet. Då IPA studien fokuserar på 
upplevelser i en viss kontext är inte ett representativt urval intressant utan det 
intressanta är att urvalet skall kunna svara på syftet. Därför är det vanligaste urvalet ett 
strategiskt urval som ofta genereras via ett bekvämlighetsurval eller snöbollsurval från 
forskarens egna kontakter eller via referenser från andra. Urvalets storlek bör enligt 
Smith et al. (2009) vara mycket litet, gärna tre till sex deltagare. 
 
I denna aktuella studie är frågeställningen öppen och har som syfte att beskriva och 
utforska informanternas upplevelse. Litteraturgenomgången när det gäller olika teorier 
av bemötande har därför i denna studie undvikits fram till dess att intervjuer och 
analysen av dessa var gjorda. Urvalet består av både bekvämlighetsurval samt 
snöbollsurval. Syftet med studien är att förstå hur upplevelsen av ett gott bemötande ser 
ut. Källtriangulering har använts i syfte att öka validiteten och urvalet består av både 
personer som upplevt både ett gott respektive ett mindre gott bemötande av 
Försäkringskassans handläggare. 
 
Urval 
Urvalet har skett både genom ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. Två 
informanter har rekryterats i undersökarens bekantskapskrets. Två informanter har 
tillkommit genom snöbollsurvalet som gjordes genom att en långtidssjukskriven individ 
har blivit ombedd att tillfråga ett antal andra individer som har haft kontakt med 
Försäkringskassan på grund av arbetsoförmåga orsakad av ohälsa om deras intresse att 
delta i studien. Om de inte själva var intresserade var förhoppningen att de kunde finna 
någon annan som var intresserad av att delta. De inklusionskriterier som skulle vara 
uppfyllda var att deltagarna hade blivit beviljade sjukpenning samt att de hade haft en 
sjukperiod överstigande tre månader samt förväntades att återgå i arbete efter avslutad 
sjukskrivning. De skulle också ha ett starkt minne av ett specifikt möte med en 
handläggare gällande sjukpenningen. Någon tidsaspekt gällande när mötet hade ägt rum 
lades inte in som något kriterium. Det viktigaste var att individen kunde beskriva mötet 
rikt och detaljerat, vilket antogs underlättas då de själva fick välja ut ett möte för sin 
berättelse. Tre föreslagna informanter från snöbollsurvalet exkluderades dock då två av 
dem vid undersökningstillfället uppnått pensionsålder samt en av dem var beviljad 
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förtidspension. Smith et al. (2009) anser att tre till sex intervjupersoner är det optimala 
när man använder IPA men beskriver att många studier har framgångsrikt använt sig av 
både ett mindre och ett större urval. I denna studie består urvalet av fyra informanter i 
åldern 35-45 år och av dessa är tre informanter kvinnor och en är man. Samtliga har haft 
en sammanlagd sjukskrivningsperiod på över tre månader (en informant valde dock på 
eget initiativ att endast begära ersättning för enbart två månader av sin 
sjukskrivningsperiod). Samtliga möten deltagarna haft med Försäkringskassan har skett 
över telefon med en personlig handläggare. 
 
Datainsamling 

När det gäller datainsamling för en IPA rapport är det av stor vikt att fånga upplevelsen 
så detaljrik och så nära informantens ursprungliga upplevelse som det är möjligt. 
Pietkiewiccz och Smith (2014) beskriver detta som att det primära är att IPA forskaren 
samlar rik, detaljerad förstapersonsinformation angående de upplevelser och fenomen 
som undersöks. Semistrukturerade djupintervjuer är den vanligaste metoden för att 
åstadkomma detta men även annan datainsamling som chatdialoger, fokusgrupper, 
dagböcker och brev är vanliga. I denna studie har data angående upplevelser av 
bemötande inhämtats, inspirerat av Karlsson (1993) genom att fyra informanter skrev 
ett protokoll i form av en retrospektiv berättelse, eller muntligt beskrev en situation då 
de upplevt ett gott eller ett dåligt bemötande i ett möte med Försäkringskassans 
handläggare. Denna datainsamling testades först genom en pilotintervju. Tre av de fyra 
informanterna valde att först skriva ner en berättelse emedan en muntligt berättade 
denna. I de skriftliga instruktionerna framgick det att det var av stor vikt att 
informanterna så utförligt som möjligt beskrev samtliga känslor och iakttagelser de 
förnam under upplevelsen. Ett protokoll från ett annat sammanhang fanns med i 
instruktionerna som ett vägledande exempel (se bilaga 3). Samtliga protokoll följdes 
sedan upp genom en öppen djupintervju (Kvale & Brinkman, 2009) som spelades in för 
att sedan transkriberas till skriftligt material. Denna intervju utfördes i två av fallen per 
telefon. Informanterna blev först kontaktade per telefon för en kortare information om 
studien samt för att säkerställa att intresset fortfarande kvarstod. Efter detta skickades 
till informanten per post ett samtyckesformulär med information om etiska aspekter 
samt information om undersökningen (se bilaga 1 & 2). I denna information medföljde 
också ett exempel på ett upplevelseprotokoll som behandlade ett annat ämne. 
Informanten blev sedan tillfrågad om denne ville återsända samtyckesformulär samt 
skrivet upplevelseprotokoll per post i två separata kodade svarskuvert för att garantera 
konfidentialitet. De kunde också välja att mejla protokollet som ett worlddokument till 
undersökarens studentepostadress med löfte om att dokumentet skulle raderas direkt 
efter utskrift från epostkontot. Informanterna blev då ombedda att avisera ankomsten 
via ett sms till undersökaren. Två av de tre informanter som skrivit en berättelse valde 
att mejla denna emedan den tredje personligen levererade sin berättelse, sparad på ett 
usb-minne, till undersökaren. De skrivna berättelserna möjliggjorde en kortare 
djupintervju då upplevelsen som intervjun utgick från redan var beskriven. 
Datamaterialet bestående av transkriberade intervjuer samt berättelser omfattade totalt 
11 992 ord, varav 1 965 ord utgjordes av informanternas egna upplevelseprotokoll. 
 
Intervjun 
Den öppna intervjun tog avstamp från informanternas upplevelseprotokoll och frågan: 
”Beskriv en situation då du har upplevt ett gott eller mindre gott bemötande i en kontakt 
med Försäkringskassans handläggare”. Utifrån denna öppna frågeställning följdes 
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intervjun upp med öppna frågor av mer klargörande och förtydligande karaktär. 
Samtliga uppföljande intervjuer tog cirka 30 minuter att genomföra. Två av intervjuerna 
utfördes genom ett personligt möte och i två av fallen utfördes intervjuerna per telefon. 
 
Analys 
Pietkiewicz och Smith (2014)  beskriver att metoden IPA är baserad på själva 
upplevelsen och intar ett ”inuti-perspektiv”. Analysen undviker att förklara eller 
beskriva upplevelser med koncept eller ramar utan försöker istället visa de kännetecken 
som krävs för att fenomenet skall vara det, det är. De tänker sig sedan att denna tolkning 
av de enskilda individernas upplevelser kan man finna de essentiella kännetecken som 
gör fenomenet eller upplevelsen till det, det är. I analysen bearbetas en intervju i taget. I 
analysen skiftas den hermeneutiska nivån från att inledningsvis utgå från upplevelsens 
helhet för att sedan bryta ner upplevelsen till mindre beståndsdelar som senare 
sammanfogas i teman. Först när samtliga intervjuer är analyserade söker forskaren efter 
övergripande, generella teman som återfinns i gruppen av intervjuer. Smith et al. (2009) 
beskriver analysen i sex steg: 
 
Det första steget innebär att forskaren läser igenom det transkriberade materialet ett 
flertal gånger för att få en god bild om dess helhet samt olika delar. I detta steg fram till 
det sista steget står det ideografiska inslaget i fokus. Detta innebär att forskaren noga 
skall utforska varje unikt fall i detalj innan denne letar efter generella mönster och 
skapar teman. 

Det andra steget är det mest detaljerade och tidskrävande. I detta steg noterar forskaren 
allt som kan vara av intresse. Detta handlar både om innehållet i det 
undersökningsdeltagarna berättar, men även hur de berättar detta, samt den implicita 
mening som går att urskilja. 

I det tredje steget försöker forskaren sortera de noteringar denne gjort under 
föregående steg i olika teman. 

Det fjärde steget innebär att forskaren letar efter mönster i materialet. Mönstren kan 
forskaren finna genom att studera likheter och skillnader mellan de teman man funnit. 
Det kan också handla om hur vissa mönster uppträder i en viss kontext eller hur 
frekvent de olika temana uppträder.   

I det femte steget tar forskaren sig vidare till nästa transkriberade intervju och upprepar 
ovanstående analyssteg. 

Det sjätte steget innebär att forskaren letar efter mönster och samband som förekommer 
tillsammans i de olika intervjuerna för att slutligen kunna presentera ett resultat 
gällande hela den grupp man valt att studera. 

 

Etiska frågor 
Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra etiska krav som är viktiga i ett 
forskningssammanhang och som utgör det grundläggande individskyddet. När det gäller 
informationskravet har informanterna muntligt och skriftligt informeras om syftet med 
studien samt på vilket sätt deras deltagande kommer att användas. De har också 
skriftligt informerats om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 
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avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna själva fick 
bestämma när, var och hur länge de ville delta i studien. Genom avkodningen av 
resultaten där alla namn och fakta (t.ex. beskrivna orter och namn) som skulle kunna 
binda personer till texten är ändrade, är även konfidentialitetskravet tillgodosett. Då 
urvalet är ett snöbollsurval genererat från undersökarens kontakter har informanterna 
inplacerats i ett stort åldersspann och endast beskrivits genom kön och 
sjukskrivningstid. Uppgifter om diagnos och liknande har avkodats. De uppgifter som är 
insamlade i protokoll och intervjuer kommer endast användas i ett 
forskningssammanhang. Därmed uppfylls även nyttjandekravet. Ytterligare beskrivning 
om hur denna studie följer de etiska kraven återfinns i bilaga 1. 

 
 

Resultat 
 

Här presenteras resultatet av analysen av de fyra individernas upplevelser av 
bemötandet i ett möte med Försäkringskassans handläggare. Inledningsvis redovisas 
det ideografiska inslaget genom en sammanfattning av de olika 
undersökningsdeltagarnas berättelser. Två av dessa berättelser handlar om en kontakt 
med en upplevelse av ett bra bemötande och två beskriver en kontakt där bemötandet 
upplevdes som mindre bra. En tabell med övergripande teman och underteman kommer 
sedan att presenteras och därefter redovisas analysen av de övergripande teman som 
förekommer i berättelserna.  
 
Sammanfattning av informanternas berättelser. 
Lisa beskriver hur hon dragit sig för att kontakta Försäkringskassan i det längsta. Hon 
hade läkarintyg på flera månaders sjukskrivning men hade inte skickat in dem förrän 
strax innan mötet. Detta berodde dels på att hon inte mådde bra och orkade ta tag i detta 
och dels för att hon var säker på att få ett dåligt besked. Hon hade läst om alla 
skräckexempel där svårt sjuka människor nekades ersättning. När Försäkringskassan 
ringde blev hon alldeles spänd i kroppen och hörde först knappt vad handläggaren sa 
men när hon efter ett tag upplevde handläggaren som trevlig, inte alls en formell 
myndighetsperson utan nästan som en kompis så släppte spänningen. Handläggaren 
berättade att hon var berättigad till ersättning och efter mötet fick Lisa en känsla av att 
hon kommer att fixa det här.  
 
Stina beskriver hur hon med oro i kroppen kontaktade Försäkringskassan för att få 
sjukpenning. Hon hade följt rapporter på nyheterna om cancersjuka som inte längre fick 
vara sjukskrivna. Handläggaren som hon pratade med upplevde hon som mycket 
empatisk och Stina upplevde det som att handläggaren ville att hon skulle må bättre. 
Även om Stina upplevde det lite jobbigt att prata om sina problem med handläggaren så 
kände hon sig sedd, hon var inte bara en i raden av alla fall som hamnat på 
handläggarens bord. Hon upplevde inte handläggaren som formell utan mer äkta. Stina 
upplevde det som tryggt att Försäkringskassan hade koll på henne och följde upp 
hennes ärende ända till hon blivit frisk. 
 
Kalle hade fått sjukintyg från läkaren som intygade att han borde vara sjukskriven i flera 
månader. När handläggaren från Försäkringskassan kontaktade honom upplevde han 
denne som väldigt formell och inte särskilt trevlig. Kalle hade inte skickat in någon 
sjukförsäkran för han kände sig rätt så frisk och ville arbeta. Handläggaren sa att de 
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skulle följa upp honom och återkomma en månad senare vilket han tyckte var bra. Efter 
ett tag kände Kalle sig sämre och ringde då upp handläggaren och bad att få hjälp med 
papper så att han kunde få sjukpenning. Men nu upplevde han en massa krav från 
handläggaren att han skulle ha nya sjukintyg då han tidigare orkat jobba. Han kände sig 
inte sedd av handläggaren och i det här skedet mådde han så dåligt så han orkade inte 
riktigt lyssna på vad hon sa utan avslutade samtalet. Så småningom fick han hjälp av sin 
läkare och fick sin sjukpenning. Efter detta känner han inte längre något förtroende för 
Försäkringskassan även om han har funderat på att hans hälsotillstånd kanske 
medförde att han inte riktigt orkade lyssna och att det därför blev missuppfattningar. 
Han tycker dock att Försäkringskassan måste ha kunskaper om hur sjuka människor kan 
fungera. 
 
Lina blev uppringd av en handläggare när hon satt på bussen. Handläggaren ville 
diskutera hennes sjukskrivning och undrade om det inte fanns andra uppgifter hos 
arbetsgivaren som hon kunde göra. Lina kände inte sig bekväm med att diskutera detta 
på bussen och bad att handläggaren skulle ringa vid ett senare tillfälle. Handläggaren 
menade att detta skulle gå fort och började ifrågasätta varför Lina var hemma. Lina blev 
ledsen och orolig och undrade om de inte läste sjukintygen. Hon hade ju en allvarlig 
åkomma och det skulle kunna göra stor skada om hon fortsatte att arbeta med det tunga 
arbete hon hade och på arbetsplatsen fanns ingen annan syssla hon kunde göra. Lina 
upplevde handläggaren som väldigt saklig och med brist på empati och intresse över 
Linas situation. 
 
Analys 
De underteman och övergripande teman som identifierats i analysen presenteras i 
Tabell 1. I analysen har helheten av de ursprungliga upplevelserna blivit nedbrutna i 
mindre beståndsdelar för att sedan i jämförelse med övriga informanters upplevelser 
åter byggts upp till en meningsskapande helhet. De olika beståndsdelarna av 
upplevelserna har sammanfogats i underteman. Dessa underteman är skapade från 
upplevelser från både enskilda informanter och upplevelser återkommande i hela 
gruppen. Dessa underteman har sedan sorterats in i övergripande teman som kan sägas 
representera den mening individerna skapat av sina upplevelser. 
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Tabell 1. Presentation av övergripande teman och underteman. 
_____________________________________________________________________________________________________
Övergripande teman                        Underteman 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Upplevelsen av en personlig                  Handläggarens empatiska förmåga 
handläggare eller en  Den personliga handläggaren, känslan av en vän 
formell myndighetsperson  Den sakliga handläggaren 
   Den anonyma handläggaren 
   Den medmänskliga handläggaren 
 
Se mig!   Det personliga mötet 
   Förståelse för mig  

Misstro över min berättelse 
Känslor av övergivenhet 

 
Känsloskapande kommunikation Pratar vi samma språk 

Oro för beskedet 
För sjuk för kommunikation 
Kommunikationen skapar negativa känslor 
Kommunikationen löser oron 
Kommunikationen skapar lust och hopp  

 
Uppföljning: Trygghet eller kontroll Uppföljningen skapar trygghet 

Tillit i uppföljningen 
Misstro i uppföljningen 
Känslan av press 

 
Förtroendet och uppfattningen Känslan för Försäkringskassan 
om Försäkringskassan   Förtroendet för Försäkringskassan 
transformeras av mötet   Uppfattningen av Försäkringskassan förändras 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
De övergripande temana redovisas nedan med utdrag från informanternas berättelser 
om sina upplevelser. Citaten i analysen är återgivna ordagrant. Då enstaka ord är 
borttagna, illustreras detta med (…) och för borttagna meningar med (---). Pauser är 
illustrerade med punkter…. 

 
Upplevelsen av en personlig handläggare eller en formell myndighetsperson 

När informanterna beskriver det goda bemötandet så beskriver de handläggaren som 
personlig och empatisk. Dom upplever det nästan som att de talar med en kompis: 
 

Hon frågade ganska liksom personligt kan man säga. Nästan som att jag fick en 
känsla av att jag pratade med en vän eller bekant som verkligen brydde sig. 
 
Hon var nog mer som vem som helst. Ingen sån där byråkrat uppfattade jag henne 
inte som. Hon lät nästan lite som en kompis om jag säger så. 

 

De informanter som beskrivit det mindre goda bemötandet beskriver handläggaren som 
mer formell: 
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Den kvinnan jag pratade med var endast saklig och inget oj, jag förstår att du är 
orolig men vi måste kolla eller så utan bara saklig. (---) Hon hade sin…hon skulle 
kolla mig…och det var inte något medmänskligt…alltså hon hade de här punkterna, 
kändes det som, att hon skulle kolla av. 
 
Ja, formellt var det. Det kan man nog verkligen säga. Jag tror inte ens hon 
presenterade sig med namn utan hon sa nog bara att hon ringde från 
Försäkringskassan. 

 

Se mig! 
I upplevelsen av det goda bemötandet ingår också en känsla av att vara sedd av 
handläggaren. Denna känsla infinner sig hos informanterna när de upplever mötet som 
personligt och handläggaren som engagerad och förstående: 
 

Det kändes som att hon ville att jag skulle bli bättre och det kändes skönt att en 
myndighetsperson, genom att visa engagemang, kunde förmedla en känsla av att 
jag inte var en i raden av alla fall som hamnat på hennes bord. (---) Jag förstod ju 
att alla har den här kontakten. Men det kändes som att på nåt vis att i det här så 
blir det ändå individuellt och personligt. 
 
Det kändes som att hon var väldigt trevlig och förstående och litade på mig. 

 

Men i upplevelsen av det mindre bra bemötandet, infinner sig inte denna känsla. Istället 
upplever informanterna sig istället misstrodda och inte förstådda av handläggaren: 
 

Jag kände att jag inte blev trodd under en känslosam och kritisk period, ingen 
förståelse varken för min situation eller min yrkesroll.  
 
Då är det ju som att man pratar med telefonen och rappar upp men…jag vet 
inte…dom förstod inte situationen som den var för mig när jag ringde. När jag 
verkligen behövde hjälp. Och det var väl det som jag känner och som jag blev 
ledsen över. Att när man väl försöker det man kan göra och när man väl vill ha en 
sjukskrivning…………..se mig! 
  
Känsloskapande kommunikation 

 Informanterna beskriver att de ibland hade svårt att kommunicera med handläggaren: 
 

(…) prata med en bonde på en bondes språk. Jag vet inte om jag var en bonde och 
hon pratade aristokrat eller om det var tvärtom. Men kommunikationen var inte 
glasklar. 

 
Den dåliga kommunikationen kan bero på att de känner sig oroliga över vad 
handläggaren har för besked: 
 

Och sedan tror jag att direkt när jag hörde att det var från Försäkringskassan så 
slog den här stressfaktorn in där så jag är inte säker på att jag kommer ihåg allt 
hon sa. 
 
(…) man var så uppe i allt…i all oro som man har. Så nu blev det ytterligare en grej, 
hur ska jag lösa det här nu? Så det var väl det som snurrade i huvudet, nu måste jag 
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lösa det här samtalet. Inte att…kan du ringa mig om 15 minuter eller så då är jag 
hemma. 
 

Det kan också bero på att de känner sig så sjuka att de inte riktigt orkar prata eller ta till 
sig informationen: 
 

Eftersom det var jobbigt för mig att beskriva problemen med ångestkänslor som 
tryck över bröstet och spänningar i kroppen så kändes det samtidigt jobbigt att 
prata om det med henne. 
 
Ja, jag sitter och funderar på alltså…man var ju inte frisk…så det hjälper ju inte till 
alltså. Det är något jag har funderat på i efterhand om man har tolkat eller känt av 
fel. 

 
Men informanterna uttrycker också att de tycker att handläggarna borde förstå att det 
inte är så lätt att ta till sig information när man inte mår bra. 
 

(…) men någonstans så känner jag att jobbar man på Försäkringskassan så är man 
väl van vid människor som är sjuka och inte kanske agerar rationellt. Då ska man 
vara än mer tydlig med den information eller vad man nu är ute efter så att den 
personen förstår det. 
 
Min tanke har alltid varit att om man nu ska hantera och jobba med sjuka 
människor vilket man ofta gör på något sätt, så måste man ställa sig frågan, vem är 
det på andra sidan? Och hur ska man ha en dialog med en person med den 
diagnosen på andra sidan eller vad det nu kan vara. 

 

Ibland verkar kommunikationen med handläggaren skapa oro eller negativa känslor: 
 

Efter samtalet ville jag antingen bara vila/sova eller så tog jag en promenad för att 
bli av med oron som kom till ytan när jag beskrev mitt mående. 

Då just i den stunden var jag mest ledsen arg och lite förtvivlad. Eftersom…det var 
väl kanske för att jag var orolig också för hela situationen. (…) Ja, jag kände mig lite 
illa behandlad. Jag kanske skulle ha ringt upp och sagt att så här kändes det eller 
inte… 
 
Och när man verkligen räcker upp handen och vill ha hjälp och det blir liksom ett 
slag i ansiktet (---) känner man liksom…nä..man blir besviken. 
 

Kommunikationen med handläggaren kan också skapa positiva känslor och minska 
oron: 

 
Det är skönt att bli väl bemött av en person och trots att hon inte kunde ge mig 
beslutet om sjukpenning direkt så kändes det som att jag skulle få min 
sjukpenning. Min oro för pengar var stor och jag orkade inte riktigt med det 
bekymret också under den här tiden. 

 

Dessa positiva känslor kan skapa lust och hopp, vilket skulle kunna stärka individens 
möjlighet till återgång i arbete. 
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Sedan när jag hade lagt på så kändes det lite som att man var ute på små rosa moln. 
Det kändes som att nu släpper det här. (---)  Även om det kändes svårt ibland så 
kommer det att gå bra. Och just att jag kände lust att göra andra saker. 

 

Ibland upplever informanterna negativa känslor över att handläggaren inte har 
förståelse för de krav de upplever i samband med sjukförsäkringsärendet: 
 

Det var liksom så här är det och så här gör vi och det var liksom pang, pang, pang 
på. Och inte något utrymme för att känna eller tycka…. 
 
Då kände jag liksom, ni är inte kloka, jag behöver hjälp nu. Inte administrativt döda 
mig för att jag har jobbat utan jag vill ha hjälp med sjukskrivning. 
 

Men det kan också vara att handläggaren gör så att de negativa känslorna i samband 
med kravet släpper: 
 

Jag sa ju att papperna hade legat i högar huller om buller. För när jag var 
deprimerad så lade jag bara allt i en hög. (---) ja det var så mycket pappersarbete 
kände jag. Men jag förklarade det och direkt så var hon så där: ”jaha men då förstår 
jag, jag kommer att bevilja dig” och sedan då släppte allt för mig. 

 
Uppföljning. Trygghet eller kontroll? 

Informanterna beskriver att Försäkringskassan följer upp deras ärende. I vissa fall 
beskrivs detta som något positivt. Att det känns tryggt att någon håller koll på deras 
återgång till hälsa och arbete: 
 

Hon sa att hon skulle ringa ett visst antal veckor framåt för hon ville försäkra sig 
om allt. Det tyckte jag var väldigt empatiskt korrekt i det här läget (---) Är det så att 
man är dålig som man kanske är så att man inte orkar göra de här sakerna så är det 
ju jättebra om dom försöker få kontakt. Att det finns någon typ av fångstnät. 

 
 

(…) hon lyssnade och att hon förklarade att dom kommer att göra den här planen 
för mig och vi kommer att ha kontakt varje månad. 
 
Kändes det liksom bra att någon tog tag i det här och att det känns som att någon 
har koll på mig och vill att jag ska bli frisk? 
 
Ja, precis så. Att det inte bara är något som rinner ut i sanden. Att någon har koll 
och att det följs upp. 

 

Uppföljningen kunde också upplevas som en kontroll, något man gör om man inte riktigt 
litade på informanten.  

 
(…) och då sa hon att ja men ibland är det så att vi följer med om vi bedömer det så. 
Men ibland behövs det inte då gör vi inte det. Så det var ingen sån där kommentar 
at ja, ja men vi kommer nog vara med här…Det kändes som att hon var väldigt 
trevlig och förstående och litade på mig. 
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Men du tycker inte då att det skulle kunna vara positivt också då om du visste att 
någon följde upp lite hur du mådde? Eller då känner du mer som att det känts som 
att bli kontrollerad? 
 
Jag hade nog mer känt det mer som att jag blev kontrollerad 

 

Förtroendet och uppfattningen om Försäkringskassan transformeras av mötet 
Flera informanter beskriver att de inledningsvis hade en uppfattning om 
Försäkringskassan som sedan ändrades efter mötet med handläggaren. Detta innebar 
både en förändring i uppfattning från negativt till positivt och vice versa.  
 

Jag hade hört om så många skräckexempel gällande Försäkringskassan. Hört om 
folk som nästan är döende och inte blir beviljad ersättning. (---) Efteråt var jag 
mycket lättad och glad (…) Jag kände att jag hade tur som hade lyckats få en så 
trevlig och förstående handläggare. 
 
Det var nog mest positivt att dom fanns där och hjälpte till. (---) Jag kan känna den 
känslan av lite förtvivlan när jag satt där på bussen och att hon ifrågasatte mig…  
 
 

Diskussion 
 
 

Resultatdiskussion 
Genom dessa fyra individers berättelser har ett antal viktiga beståndsdelar när det gäller 
bemötandet visat sig. Den mening individerna har skapat av sina upplevelser av 
bemötande har identifierats genom övergripande teman som: upplevelsen av en 
personlig handläggare eller en formell myndighetsperson, se mig, känsloskapande 
kommunikation, uppföljning: trygghet eller kontroll samt upplevelsen av 
Försäkringskassan transformeras av mötet. Vad är det som gör att Försäkringskassans 
kunder upplever bemötandet som bra respektive mindre bra? Utifrån deltagarnas 
berättelser om sina upplevelser finns en rad olika teorier att belysa dessa upplevelser 
utifrån, särskilt i syfte för att uppnå förståelse för bemötandets roll för de sjukskrivnas 
återgång till arbete. I bakgrunden behandlades följande för denna studie centrala 
begrepp: förtroende, hälsa/ohälsa, stress, kris, och empowerment. Dessa begrepp utgör 
ramen för den nedan förda diskussionen kring studiens resultat. 

 
Förtroende 

Inledningsvis beskrevs från Försäkringskassans egna studier att kontaktupplevelsen av 
Försäkringskassan korrelerade med upplevelsen av förtroende och bemötande. När det 
goda bemötandet från denna studies resultat jämförs med en studie om upplevelsen av 
förtroende i en läkarkontakt (Brown, 2009) blir likheterna slående. Temat upplevelsen 
av en personlig handläggare eller en formell myndighetsperson i denna studie, visar på att 
kunderna upplever ett bra bemötande då handläggaren upplevs som en vän. I studien av 
Brown (2009) visar det sig att även om vi som Luhmann (1968) föreslår, ser tillbaka på 
det som är bekant för att bilda oss en uppfattning om hur trovärdig någon eller något är, 
så är det i det inter-subjektiva som förtroendet manifesteras. Detta förklarar också 
varför Försäkringskassans kunder kan förändra sin uppfattning om myndigheten efter 
mötet vilket framkommer i temat förtroendet och uppfattningen om Försäkringskassan 
transformeras av mötet. Temat känsloskapande kommunikation visar på hur viktig den 
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inter-personella kommunikationen är för att individen skall uppleva ett gott bemötande. 
Studien av Brown (2009) visade också på att patienterna i studien hade svårt att ge en 
rationell, logisk förklaring på frågan varför de hade förtroende för sin doktor. Istället 
hänvisade de istället ofta till känslomässiga skäl. De som hade mest förtroende för sin 
läkare var också de som upplevt en kvalitet i interaktionen. Den känsla patienten har av 
att läkaren har ”goda motiv” bidrar stort till upplevelsen av förtroende. Detta visar sig 
också som en upplevelse av ett positivt bemötande i temat Se mig! där en av 
informanterna uttrycker: ”Det kändes som att hon ville att jag skulle bli bättre och det 
kändes skönt att en myndighetsperson, genom att visa engagemang, kunde förmedla en 
känsla av att jag inte var en i raden av alla fall som hamnat på hennes bord. ” 
 

Hälsa/ohälsa, stress, motivation och stresslösning 
De fyra individerna berättar om sin ohälsa. Samtliga led under upplevelsen av 
bemötande av Försäkringskassans handläggare av en sjukdom eller skada, antingen 
fysisk eller psykisk. När det gäller hälsa och ohälsa ställer socialförsäkringen och 
Försäkringskassan detta i relation till arbetets krav, det vill säga arbetsförmågan 
(Järvholm 2013). Ludvigsson, Svensson och Alexandersson (2006) delar in 
arbetsförmågan i fysiska, psykiska och sociala dimensioner och den psykiska 
dimensionen består till stor del av individens copingförmåga, individens 
stressbemästring. Karasek (1979); Karasek & Theorell (1990) förklarar stress som en 
obalans mellan individens resurser och de krav denne upplever. Folkman, Lazarus, & 
Sarason (1988) visar i sin studie hur olika copingstrategier påverkar individens känslor 
och möjligheter att hantera stressfulla situationer. När det gäller bemötandet av 
Försäkringskassans handläggare beskriver informanterna i temat Känsloskapande 
kommunikation att de kan uppleva Försäkringskassans administrativa krav som stora i 
förhållande till den låga känsla av kontroll de upplever sig ha på grund av 
sjukdomstillståndet. Denna upplevelse kan liknas vid den modell Karasek (1979) gjorde 
när det gäller stress i arbetet.  Antonovski (1996) menade att vi måste se individen som 
att denne befinner sig i en sammanhängande enhet där man pendlar mellan friskt och 
sjukt. I sin forskning fann Antonovski en mängd olika faktorer som skulle kunna påverka 
människors hälsa men hans teori utgick från vad dessa motståndsresurser hade 
gemensamt. Han kom fram till att alla dessa handlade om att hjälpa individen att i sina 
upplevelser kognitivt, emotionellt och instrumentellt forma en begriplighet som han 
kallade sence of coherence, det vi på svenska kallar känsla av sammanhang (KASAM). 
Antonovski (1996) menade att en individ som är i en stressfull situation hanterar den 
enklare om individen upplever situationen som begriplig (Begriplighet), upplever att det 
finns resurser att hantera situationen (Hanterbarhet) samt har vilja, är motiverad att 
hantera situationen (Meningsfullhet). Om vi jämför detta med resultatet från studien så 
kan det utläsas att informanterna anser att handläggaren måste ha kunskaper om att 
den sjuke kan ha svårigheter att hantera information och därför måste vara tydligare för 
att öka dennes begriplighet. Det goda bemötandet kan då skapa en känsla av lust och 
hopp som gör att individen känner en meningsfullhet och blir motiverad att hantera 
situationen. Ett sätt att åstadkomma en känsla av sammanhang kan vara genom den 
uppföljning Försäkringskassans handläggare gör vilket informanterna i studien kunde 
uppleva som en trygghet. Denna trygghet orsakad av erbjudande av uppföljning som 
återfinns i temat Uppföljning: trygghet eller kontroll är dock i denna studie oberoende av 
upplevelsen av ett bra respektive mindre bra bemötande. Intressant när det gäller 
upplevelsen av sammanhang är studien av Hubertsson, Petersson, Arvidsson, och 
Thorstensson (2011) som genom sina resultat visade att de som upplevt sammanhang, 



19 
 

en upplevelse att rehabiliteringsaktören hade tagit hänsyn till hela deras situation, fick 
en snabbare återgång till arbete.  
 

Kris och krislösning 
Berättelserna från de fyra informanterna beskriver känslor av oro och maktlöshet över 
situationen. Cullberg (2003) definierar ett psykiskt kristillstånd som något man kan 
befinna sig i ”då man råkat in i en sådan livssituation att ens tidigare inlärda 
reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall förstå och psykiskt bemästra den 
aktuella situationen” (Cullberg 2003, sid. 19). Cullberg menar också att en sådan 
livssituation kan orsakas av sjukdom då han menar att sjukdom kan innebära en 
traumatisk kris. Inledningsvis diskuterades även att själva sjukfrånvaron i sig kan leda 
till ytterligare kriser (Judiesch & Lyness, 1999; Qin, Agerbo, Westergard-Nielsen, 
Eriksson & Mortensen, 2000; Ockander & Timpka, 2001). När det gäller kriser vill olika 
samha llsinstanser ga rna klassificera och skilja pa  olika ha ndelser i termer av kris, 
katastrof och sva r ha ndelse. Men individens psykologiska reaktioner och behov kan 
fo rsta s pa  samma sa tt oavsett om det ga ller en sva r ha ndelse som drabbar ma nga 
ma nniskor pa  samma ga ng eller om det ro r en sva r ha ndelse som fra mst bero r den 
enskilda individen (Hedrenius och Johansson 2013). Michel (2014) menar att modernt 
krisstöd handlar om att stärka den krisdrabbades motståndskraft och hänvisar till 
Hobfoll et al. (2007) fem grundprinciper: Främja lugn, främja trygghet, främja 
samhörighet, främja tillit och främja hopp. För att undvika att de sjukskrivnas 
sjukdomsupplevelse skall utvecklas till en långvarig kris samt för att främja en snabbare 
återgång till arbete och hälsa, kan det tänkas vara av vikt om dessa principer appliceras 
av Försäkringskassans handläggare. De informanter som upplevt ett gott bemötande har 
också upplevt att handläggaren har främjat lugn genom att stilla deras oro genom att 
reducera det som orsakar stress. Det kan handla om en förståelse för att den sjukskrivne 
kan ha svårt att klara av de krav de upplever, till exempel när det gäller 
administrationen kring sjukpenningen. Handläggaren verkar kunna främja trygghet 
genom att erbjuda en uppföljning i sjukskrivningsprocessen. Det sociala stödet som 
principen främja samhörighet får man främst av dem som står en nära. Men känslan av 
handläggaren som en vän skulle också kunna tänkas fungera som ett krislösande stöd då 
det ger en upplevelse av att det finns någon som bryr sig. När det gäller principen främja 
tillit handlar det främst om att den krisdrabbade kan behöva stöd för att kunna känna 
att de har kunskap och förmåga att kunna ta sig igenom svårigheter och problem, att 
främja självtilliten. Men principen främja tillit (a sense of self-and community efficacy) 
innebär också att främja individens tillit till att samhället fungerar som ett stöd. I studien 
av Brown (2009) som diskuterades när det gäller förtroende, visade det sig också att de 
som upplevde förtroende för sin läkare också upplevde betydligt mindre oro över sin 
sjukdomssituation. Att ha dessa fem principer i åtanke skulle kunna vara ett enkelt sätt 
för Försäkringskassan att stilla individens oro, öka upplevelsen av ett bra bemötande 
och förtroende, vilket i sin tur borde främja en återgång till arbete och hälsa. 

Empowerment – bemötandets vikt för återgång till arbete. 
På vilket sätt påverkar upplevelsen av bemötande av Försäkringskassan individens 
återgång till hälsa och arbete? Tidigare har vikten av handläggarens förmåga att minska 
stress och stödja motståndskraft hos den sjukskrivne diskuterats vilket borde främja 
återgång till hälsa och arbete. I resultatet visar temat, Känsloskapande kommunikation, 
att positiva känslor skapade av kommunikationen kan leda till en känsla av lust och 
hopp inför framtiden vilket en av informanterna beskrev som: ”Sedan när jag hade lagt 
på så kändes det lite som att man var ute på små rosa moln. Det kändes som att nu 
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släpper det här. (---) Även om det kändes svårt ibland så kommer det att gå bra. Och just 
att jag kände lust att göra andra saker”. De positiva känslorna skapade en styrka hos 
informanten. Svensson, Müssener och Alexandersson (2006) beskriver att empowerment 
kan ses som en process, en mekanism för att individen, organisationer och samhällen 
kan uppleva en kontroll och makt över sina liv. Liknande exemplet med informanten 
ovan där de positiva känslorna lust och hopp påverkade individens känsla av 
empowerment, beskriver Svensson, Müssener & Alexandersson (2006) en hypotes där 
upplevelsen av stolthet istället för skam skulle kunna påverka individens känsla av 
empowerment som antas kunna stärka individens arbetsförmåga och hälsa och därmed 
underlätta en återgång till arbete. De utgår från att långtidssjukskrivna ofta har en 
förlust av självkänsla och kontroll vilket medför en mindre grad av självbestämmande. 
De utgår från känslorna stolthet och skam som sociala känslor och tänker sig att 
upplevelsen av skam gör att individen vill dra sig undan sociala kontakter och vid en 
upplevelse av stolthet så vill individen närma sig andra. De tänker sig sedan att 
känslorna av stolthet och skam resulterar från en självvärdering utifrån bemötandet 
med andra och i samband med sjukskrivning bör de professionella 
rehabiliteringsaktörernas bemötande vara av stor vikt för denna självvärdering då 
individen är i en beroendeställning till dessa. Utifrån denna hypotes har Svensson, 
Müssener och Alexandersson (2006) konstruerat en modell där den sjukskrivnas 
interaktion med rehabiliteringsaktören antingen leder till en positiv eller negativ 
självvärdering. Den positiva självvärderingen leder till stolthet och en vilja att närma sig 
andra. Detta kan medföra en psykologisk empowerment som stärker individens 
arbetsförmåga och hälsa vilket ökar individens möjligheter till återgång i arbete. 

 
Den personliga handläggaren eller den formella byråkraten. 

De beståndsdelar av bemötandet som visade sig för de fyra individerna återfinns i stort 
bland de bemötandevariabler som ingår i Försäkringskassans enkät ”nöjd kund index” 
(Försäkringskassan, 2013) samt i enkätundersökningen Karolinska Institutet (KI) 
utförde på uppdrag av Försäkringskassan (2014). Syftet med KI:s studie var att utifrån 
ett fokus på professionellt bemötande få kunskap om hur kunderna upplevt bemötandet, 
hur de känt sig i samband med bemötandet samt huruvida de sjukskrivna ansett att 
bemötandet påverkat deras återgång till arbete. Studien visade att 88 % hade upplevt ett 
positivt bemötande från Försäkringskassans handläggare och 21 % hade upplevt ett 
negativt bemötande. Av de som blivit positivt bemötta ansåg 45 % att det främjat deras 
återgång till arbete och av de negativt bemötta ansåg 20 % att det hindrat deras 
återgång till arbete. Av enkätens undersökta påståenden valdes ett mindre antal 
påstående ut för fördjupad analys som ansågs ligga i linje med ett professionellt 
bemötande respektive ett oprofessionellt bemötande. För positivt bemötande valdes tre 
påståenden ut: Respekterat mig, givit adekvat och tydlig information/råd och visat sig 
kunnig/kompetent.  För negativt bemötande valdes fem typer av bemötanden: behandlat 
mig nonchalant, behandlat mig som dum, behandlat mig respektlöst, inte gett svar på 
frågor, samt pratat så jag inte förstått. De emotioner Karolinska Institutet kom fram till 
att det positiva bemötandet skapade var stärkt i min situation eller respekterad. När det 
gäller de negativa emotioner som kunde uppstå av ett negativt bemötande lyftes maktlös 
och kränkt fram. 

 
Dessa utvalda typer av bemötande ligger inte helt i linje med de beståndsdelar som visat 
sig viktigast i denna studie. Temat den personliga handläggaren eller den formella 
myndighetspersonen visade på vikten av att handläggaren upplevdes som personlig, 
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empatisk, medkännande och nästan som en vän. Intressant i KI:s studie är att av de som 
upplevt ett negativt bemötande har endast 0,8 % svarat stämmer helt och endast 1,3 % 
stämmer delvis på påståendet om att handläggaren varit för personlig. I temat se mig 
beskriver individerna att de upplever en förståelse vid en positiv upplevelse eller 
känslor av misstro eller övergivenhet vid den negativa upplevelsen. Dessa beståndsdelar 
ingick inte i en fördjupad analys i KI:s studie trots att två tredjedelar av de som blivit 
positivt bemötta har svarat stämmer helt eller stämmer delvis på påståendena trott på 
det jag säger, trott på min förmåga att arbeta samt lyssnat på mig. Temat känsloskapande 
kommunikation visade på vikten att skapa lust, hopp och stilla oro. Liknande emotioner 
är undersökt i KI:s studie men de var inte utvalda för en fördjupad analys. Bland de 
undersöka påståendena i KI:s studie visade resultatet på en relativt jämn svarsfrekvens 
över de olika mätta variablerna vilket ligger i linje med denna studie där de fyra 
deltagarna uttryckte att flera faktorer såsom ett allmänt medmänskligt, empatiskt och 
personligt förhållningssätt hos handläggaren var av betydelse för en positiv upplevelse. 
Dessa faktorer förefaller i sin tur skapa en känsla hos den sjukskrivna att vara sedd 
vilket med stor sannolikhet ökar möjligheten till en känsloskapande kommunikation. De 
positiva känslor som uppkommer i denna kommunikation skulle kunna främja 
individens återgång till arbete. Karolinska Institutet summerar diskussionen i sin studie 
med: ”Det finns anledning att se över vilka möjligheter handläggare inom 
Försäkringskassan har att utveckla, vidmakthålla och tillämpa ett professionellt 
förhållningssätt” (Försäkringskassan 2014, sid. 55). Holm (2009) definierar ett 
professionellt förhållningssätt som: ”Professionell hållning är en ständig strävan att i 
yrkesutövandet styras av det som gagnar patientens/klientens legitima behov – inte av 
de egna behoven, känslorna och impulserna” (Holm, 2009 sid. 51). Är detta något en 
handläggare kan lära sig, eller måste det redan finnas i handläggarens personlighet? 
Blennberger (2013) beskriver att den professionella aktören bör sträva efter 
personlighetsidealet autencitet som beskrivs som grundläggande kärlek och strävan 
efter genuinitet, insikt och uppriktighet. 

  
Implementering Försäkringskassan – Vidare forskning. 

Ovan förda diskussion kring lämplig personlighet på handläggaren stödjs av Hall (2001) 
som undersökte bemötandet i möten med handläggarna med utgångspunkt från 
kundernas, handläggarnas och chefernas perspektiv. Hall kom fram till att för att 
handläggaren skall kunna utveckla ett gott bemötande måste denna förstå vad ett gott 
bemötande är, vilja ge ett gott bemötande samt kunna ge ett gott bemötande. Med 
avseende på detta kan det vara lämpligt att Försäkringskassan tar denna aspekt i åtanke 
kring rekrytering och vidareutbildning av sina handläggare. Vidare kan även ett 
internetbaserat system som möjliggör för kunderna att enklare byta handläggare om 
upplevelsen av bemötandet upplevs som negativt vara av värde. Resultaten från denna 
studie med de fyra individernas upplevelser har visat på betydelsen av en personlig, 
medmänsklig handläggare. Studien har också visat på vikten av att den sjukskrivne 
känner ett engagemang och ett förtroende från handläggaren. Dessa beståndsdelar 
verkar också medverka till att den sjukskrivne upplever ett förtroende för 
Försäkringskassan. Vidare forskning kring hur de känslor individen skapar utifrån dessa 
beståndsdelar genom den mening som beskrivs i de övergripande temana, påverkar 
upplevelsen av bemötandet och därmed möjligtvis även den sjukskrivnes förmåga till 
återgång till arbete och hälsa vore önskvärt. En större liknande studie borde också vara 
intressant, dels för att validera resultaten och dels för att ytterligare förstå den mening 
som individen skapar ur det goda bemötandet. Om meningen upplevelsen representerar 
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kan fångas, bör det vara enklare att undersöka relevanta variabler i en kvantitativ studie 
för att uppnå större vetenskaplig kunskap. Studier om det goda bemötandet och dess 
betydelse för återgång till arbete bör vara överförbara till all typ av verksamhet som 
verkar för individers återgång till arbete. 
 
Metoddiskussion 
Studien med sitt begränsade urval strävade inte efter någon representativitet, utan 
resultaten är begränsade till de fyra undersökta individernas upplevelser. Påverkan från 
undersökaren när det gäller förförståelse var begränsad genom att dennes erfarenhet 
från bemötande av Försäkringskassans handläggare var begränsad till ett samtal under 
ett enda sjukskrivningstillfälle. Förförståelsen hade också begränsats genom att 
undersökaren hade undvikit att tränga djupare in i teorier och empiriska studier 
gällande bemötande förrän studien var slutförd. Detta antogs underlätta IPA-metodens 
mål, att komma så nära informanternas ursprungliga upplevelse som möjligt. I denna 
studie skedde datainsamlingen inledningsvis genom retrospektiva berättelser som 
informanterna blev ombedda att skriva före den uppföljande intervjun. Genom att de i 
lugn och ro kunde återskapa upplevelsen i sitt inre för att sedan dokumentera denna, 
ökade förutsättningen för en berättelse som inte var påverkad av undersökarens 
närvaro.  Den information med exempelprotokoll som deltagarna fick före studien 
bidrog troligen till att deltagarna kunde utföra sitt eget upplevelseprotokoll på ett 
önskvärt sätt. Pilotintervjun med tillhörande upplevelseprotokoll säkerställde att detta 
var ett lämpligt förfarande. Då pilotintervjun genomfördes med en närstående, 
inkluderades inte denna i studien då undersökningsdeltagarens förförståelse kunde 
tänkas påverka resultatet. Ovanstående åtgärder gjordes för att underlätta reliabiliteten. 

Källtrianguleringen som innebar att studien undersökte upplevelser av både ett bra och 
ett mindre bra bemötande bör ha främjat validiteten på så sätt att motsatsfenomenet 
underlättade att urskilja vad som innebar ett bra bemötande. Ett större urval vore 
önskvärt då det var svårt att uttala sig om en mättnad efter endast fyra utförda 
intervjuer. Dock var det ingen större variation i de teman som uppenbarade sig i 
analysen.  

När det gäller kvalitativa studier är det svårt att beskriva kvalitén genom begrepp som 
reliabilitet och validitet. Yardley (2000) presenterar fyra principer för att mäta kvalitén i 
kvalitativa studier. Den första principen, Sensitivity to context, handlar om huruvida 
forskaren presenterar relevant litteratur och empirisk data. Det handlar även om 
forskarens förståelse för kontexten deltagarnas upplevelse utgår ifrån. Denna princip 
behandlar även etiska frågor. Författaren till denna uppsats har försökt att sätta sig in i 
Försäkringskassans verksamhet och de studier om förtroende och bemötande som är 
gjorda i den kontexten. När det gäller etiska frågor så kunde ett erbjudande om 
samtalsstöd för deltagarna vara relevant i denna typ av studie. Om en deltagare nyligen 
upplevt ett dåligt bemötande av en handläggare skulle undersökningen kunna bidra till 
att negativa känslor kom upp till ytan. Just i denna studie var det dock inte nödvändigt 
då det endast var en deltagare med en positiv upplevelse som fortfarande var 
sjukskriven och de övriga tre hade varit arbetsförmögna i mer än ett år sedan 
upplevelsen av bemötande ägde rum. Den andra principen, Commitment and rigour, 
handlar om djupet av engagemang gällande frågeställningen, metodologisk kompetens 
under datainsamlingen samt djup och bredd på analysen. Den tredje principen, 
transparency and coherence, handlar om klarheten, beskrivningen och transparensen 
när det gäller metod- och dataredovisning. Författaren har använt IPA som är en relativ 
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välkänd metod inom psykologin vilket har möjliggjort en begränsad redovisning. 
Metoden har dock fått en del kritik för att den inte riktigt följer den fenomenologiska 
reduktionen.  Det finns också kritik mot att den inte är så systematisk och det kan vara 
svårt att följa hur forskaren har gått till väga i sin analys (Giorgi, 2010, 2011). De 
anteckningar som görs i steg två och som också ligger till grund för senare utarbetande 
av teman är svåra att redovisa. Undersökaren har försökt att reducera sin förförståelse 
genom att undvika att läsa teorier och studiers diskussioner om bemötande till dess att 
datainsamling och analys var slutförda. Redovisning av resultaten har skett i den mån 
det är möjligt utan att riskera att röja deltagarnas identitet. Den fjärde principen, impact 
and importance, handlar om vilken nytta studien bidrar till. Resultaten i denna studie 
borde kunna vara till nytta både för Försäkringskassan som myndighet och för de som 
arbetar som personliga handläggare. Studien skulle också kunna tänkas utgöra ett 
bidrag för vidare forskning angående förtroende och bemötande och på vilket sätt dessa 
fenomen kan bidra till en snabbare återgång till arbete och hälsa.  

 

Slutsats 

Resultatet från denna studie har visat att ett bra bemötande från Försäkringskassans 
handläggare upplevs när kunderna upplever handläggaren som personlig och empatisk, 
som en vän. Att känna sig sedd och att uppleva en förståelse och ett förtroende är också 
av stor betydelse för upplevelsen av det goda bemötandet. Resultatet visar att i 
upplevelsen av ett mindre bra bemötande är handläggaren mer anonym och saklig och 
uppvisar oftare oförståelse och misstro för kunden. Handläggarens uppföljning av 
ärendet har visat sig vara en viktig beståndsdel när det gäller kundernas upplevelser av 
bemötandet. Denna kan både upplevas som en trygghet och som en kontroll. 
Upplevelsen av uppföljning har inte visat sig vara kopplad till ett bra eller ett mindre bra 
bemötande. Tidigare studier har visat på att upplevelser av bemötandet kan påverka 
individens återgång till arbete. I jämförelse med ett flertal psykologiska teorier så visar 
sig upplevelserna av ett positivt bemötande vara viktiga för att lösa stress- och 
krisreaktioner som skulle kunna påskynda individens återgång till arbete och hälsa. 
Upplevelsen av en känsloskapande kommunikation skulle också kunna medverka till att 
individen får en positiv självvärdering som skapar en stolthet och psykologisk 
empowerment vilket i studien uttrycktes som en känsla av lust och hopp. Detta skulle 
kunna leda till en stärkt arbetsförmåga och hälsa och öka möjligheten till återgång till 
arbete. Resultatet i denna studie visar också att förtroendet för Försäkringskassan 
förändras genom bemötandet. Den mening i bemötandet som kunderna ger den främsta 
betydelsen är upplevelsen av handläggaren som personlig och empatisk, som en vän.  
Tidigare studier har också visat att denna upplevelse av personligt bemötande skapar 
förtroende.  
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Bilaga 1.       

Hej 

Tack för att du visat intresse för att delta i min undersökning. Nedan följer information om 
undersökningen som du bör ta ställning till före du medverkar. Syftet med studien är att försöka 
förstå på vilket sätt kunder hos Försäkringskassan upplever bemötandet hos med handläggarna som 
bra respektive mindre bra. I bifogad text finner du lite mer information om hur jag tänkt mig att 
undersökningen skall gå till. 

Denna undersökning ingår i mitt examensarbete inom ramen magisterutbildningen arbetsliv och 
hälsa vid psykologiska institutionen på Umeå Universitet. Den är alltså inte beställd av 
Försäkringskassan, utan undersökningen är helt separerad från dem. 

Undersökningen följer de fyra etiska krav (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) som Vetenskapsrådet (2002)  anger som viktiga i ett 
forskningssammanhang och som utgör det grundläggande individskyddet. Dessa kan du hämta på: 
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf . Detta innebär: 

 Din medverkan är frivillig och du har därför möjlighet att avbryta ditt deltagande när du vill. 

 Genom att skriva din berättelse och skicka den till mig, ger du ditt samtycke att medverka i 
undersökningen. Undersökningen och dess resultat kommer inte att användas till något 
annat än denna uppsats. Du får själv bestämma när, var och hur länge du vill delta i studien.  

 Den information jag får från dig följer uppställda konfidentialitetskrav och kommer att 
avkodas så att alla namn, platser och övrig information som kan kopplas till dig eller någon 
annan i din berättelse, inte redovisas i mina resultat. Inspelade intervjuer kommer att 
raderas efter uppsatsens färdigställande. Din skrivna berättelse skickar du utan att skriva ditt 
namn genom svarskuvertet markerad med en kod. Då kan ingen utom jag kan koppla 
berättelsen till just dig. Vill du hellre mejla detta till mig, bifogar du berättelsen i ett 
worddokument som jag sedan kommer att plocka ur mitt e-postprogram direkt vid ankomst. 

 De uppgifter jag samlat in genom denna undersökning kommer att följa nyttjandekravet på 
så sätt att de uppgifter jag samlat in från dig enbart kommer att användas till denna 
undersökning. Har du några frågor kring undersökningen når du mig på epost: 
xxx@xxx.xxx.se 
Min handledare på utbildningen når du på epost:  xxx.xxx@xxx.se 

    

Stockholm 2015-xx-xx   

    

   

 

Maria Tornée Bergström      

 

 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:xxx@xxx.xxx.se
mailto:xxx.xxx@xxx.se
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Bilaga 2.   

Information om undersökningen 

Syfte 
Denna undersökning är riktad till personer som varit i kontakt med Försäkringskassans handläggare 
då arbetsförmågan varit nedsatt på grund av hälsoskäl. 

När det gäller undersökningen vill jag försöka förstå vad som medverkar till att kunderna hos 
Försäkringskassan upplever bemötandet i mötet med handläggarna som bra respektive mindre bra. 
Därför vill jag att du funderar över ett möte med en handläggare där du upplevt bemötandet 
antingen som bra eller mindre bra. 

Hur kommer undersökningen gå till? 
Det jag vill att du skall göra är att (likt bif. Protokoll om stress i arbetet) beskriva en situation då du 
upplevt ett möte med en handläggare där du tyckte bemötandet var bra eller mindre bra 

När det gäller ditt eget protokoll vill jag att du så detaljerat som möjligt beskriver en situation då du 
upplevde ett bra eller ett mindre bra bemötande av en handläggare hos Försäkringskassan.  Välj att 
beskriva ett specifikt möte. Antingen ett där du i sin helhet upplevde bemötandet som bra, eller en 
situation där du upplevde bemötandet som mindre bra. Beskriv vad som föregick upplevelsen, vad 
som hände i mötet, vad du kände under upplevelsen, hur det kändes efter upplevelsen. Alltså så 
fylligt du kan. Oroa dig inte för om det du skriver verkar konstigt och bry dig inte om hur du skriftligt 
framställer upplevelsen. Skicka detta sedan till mig genom det bifogade svarskuvertet eller via mejl 
som ett bifogat dokument.  Din berättelse kommer sedan följas upp med en kortare intervju (ca: 30 
min) som vi har på det sätt som passar dig bäst, antingen genom ett personligt möte eller via telefon. 
Denna intervju kommer att spelas in. 

Måste berättelsen skrivas ner? 
Det bästa är om du kan skriva ner din upplevelse för att du skall ha gott om tid att försöka minnas din 
upplevelse under mötet. Det ger mig också en möjlighet att sätta mig in i din situation före den 
uppföljande intervjun.  

Känner du dig inte bekväm i att skriva ner din upplevelse går det dock alldeles utmärkt att du istället 
berättar om detta möte för mig muntligt. Detta innebär då att intervjun kommer att bli lite längre, 
ca: en timme. 

Hur kommer jag att använda din berättelse? 
Jag kommer sedan att analysera det skrivna protokollet och den inspelade intervjun som jag har 
transkriberat (omvandlat till textmaterial). Din berättelse kommer att jämföras med andra 
berättelser för att jag skall försöka förstå hur bemötandet upplevs. Texten kan ibland sedan redovisas 
med kortare citat i min uppsats men kommer då att avkodas så att ingen kan koppla denna text till 
dig. All text kommer då att vara avkodad från namn och övrig information som skulle kunna koppla 
dig eller någon annan inblandad till materialet.  Allt textmaterial och alla inspelningar kommer att 
förstöras när uppsatsen är godkänd och klar. 

Kontakta mig gärna om du har frågor eller funderingar.   
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Bilaga 3. 

Exempel på berättelseprotokoll 

Det här protokollet är skrivet av en person som godkänt att jag får använda det till mina 
undersökningsdeltagare för att illustrera hur ett inledande protokoll kan se ut även om detta 

behandlar ett helt annat ämne. Det jag vill att du skall beskriva i protokollet (ca: 1-2 sidor)är alltså 
inte så mycket vad du tänker om bemötandet, utan mer beskriva själva upplevelsen av bemötande, 

vad som hände och vad du kände. 

Jag upplevde stress på jobbet förra sommaren när jag vikarierade som tidningsutbärare.  

Mitt arbetspass började 02.30 på natten och jag försökte sova några timmar innan passet. Men att 
sova innan passet visade sig vara lättare sagt än gjort. Jag skulle dela under natten dela ut ca 250 
tidningar på en runda på 10 mil. Jag hade endast tränat på rundan 3 gånger med min handledare 
Sune och därför kände jag mig osäker och rädd att jag inte skulle klara rundan på utsatt tid. Sune sa 
att jag måste klara rundan innan 06.40 och det var något i hans tonfall som fick mig att tänka att det 
var väldigt illa om jag inte klarade den på utsatt tid. Jag var också rädd att jag skulle glömma vissa 
abonnenter på rundan och sedan få ett argt samtal från nattchefen Christer. Jag är väldigt mån om 
att göra rätt för mig vad det än gäller och har ganska höga krav på mig själv. Detta kan ha bidragit till 
stressen.  
 I alla fall satte jag mig i bilen efter några timmar med obefintlig sömn och körde till 
avhämtningsplatsen där alla företagsbilarna stod parkerade. Jag fick ett kuvert där det låg en 
bilnyckel till bilen jag skulle köra under natten. Jag letade efter registreringsnumret som stod på 
nyckeln men kunde inte hitta min bil. Jag frågade Ulrik som var bilansvarig och han pekade på ett 
gammalt vrak som synnerligen hade sett sina bästa dagar. Därefter flinade han och sa: ’’Det var inte 
snällt av Christer att ge dig dendär skruttbilen. Den är rent livsfarlig.’’  
 Detta scenario var jag inte beredd på. Jag trodde jag skulle få köra samma bil som jag 
körde på upplärningen. Min puls steg och jag svettades. Min andning blev forcerad. Jag steg in i bilen 
och tittade på instrumentpanelen som såg helt annorlunda ut jämfört med den andra bilen jag kört. 
När jag hade packat tidningarna och skulle köra iväg försökte jag få bort imman på rutan men kunde 
inte. Jag tänkte att jag skulle fråga någon om hjälp men innan jag hade gjort det kom Göran och sa till 
mig med arg röst att jag inte hade slängt skräpet efter mig. Jag frågade han om han kunde hjälpa mig 
men han sa att det var så längesen han hade använt en sådan där skruttbil så han visste inte. Jag låg 
redan efter i schemat så jag körde iväg.  
 Imman ville dock inte ge med sig så färden som följde blev en mardröm. Jag såg 
knappt någonting vilket ökade stressen markant. Det gick så långt att jag i min desperation ringde 
pappa som fick cykla och möta mig och hjälpa mig sätta på fläkten så att dimman försvann. Jag hade 
säkert klarat det själv men jag var så stressad att jag inte kunde tänka klart.  
 Resten av rundan körde jag som en dåre och klarade rundan precis innan utsatt tid. 
Men det var ingen trevlig upplevelse då jag upplevde mycket negativ stress. En del av stressen hade 
jag själv kunnat undvika genom att inte sätta så höga krav att jag skulle klara rundan med perfektion. 
Men jag tycker också att min handledare Sune kunde uttryckt sig tydligare om reglerna. I själva 
verket är det inte alls någon fara ifall man inte hinner klart på utsatt tid och Christer & co har god 
förståelse för att nybörjare behöver extra tid. Detta kunde Sune ha sagt. Christer kunde också ha gett 
mig en liknande bil som jag hade under upplärningen och inte skrothögen som jag nu fick köra. 
Bakgrunden till stressen var att jag hade blivit dåligt informerad och därför kände jag att jag inte 
hade kontroll över situationen. Att inte ha kontroll är något som jag ogillar starkt och därför försöker 
jag alltid förbereda mig noga inför olika situationer.  


