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Abstract
Kilianson, N & Larsson, A & Lindholm, R Empowerment- Paternalism. A study about
Försäkringskassans tools and methods. Thesis in Disability and social work,15credits. Malmö
university: Health and society, May 2011.

Authorities like Försäkringskassan have lately been discussed in the Swedish
media. A negative picture has been painted about the personal administrative
officers’ in media. Meanwhile there is awareness among the personal
administrative officers about the importance of focusing on the individual. The
study aimed to examine the tools and methods used by the personal administrative
officers at Försäkringskassan working with vocational rehabilitation from an
empowerment perspective. Our study is a qualitative study, build on interviews
with nine personal administrative officers ‘who work with sickness compensation
cases at the unit depth-investigation. Our paper shows that the personal
administrative officers’ focus on the individual in the rehabilitation, factors like
information, how the individual is treated by the personal administrative officers,
motivation and participation are central in the work with the individual. The paper
also shows that there is a variation in the personal administrative officers’ way of
using the law in order to help the individual. Empowerment as a way of working
was up to each personal administrative officer to use. Despite this, we could see
the features of empowerment among most personal administrative officers.
Keywords: Authority, Empowerment, Försäkringskassan, Rehabilitation,
Relationship.
Abstrakt
Kilianson, N & Larsson, A & Lindholm, R Empowerment- Paternalism. En studie om
Försäkringskassans redskap och arbetssätt. Examensarbete i Socialt arbete 15 poäng. Malmö
högskola: Hälsa och Samhälle, Maj 2011.

Försäkringskassan har på sista tiden varit ett föremål för diskussioner i media. En
stark negativ bild av myndighetens handläggare tenderar att framkomma ur
mediala sammanhang. Samtidigt finns det en medvetenhet hos handläggarna kring
vikten av att arbeta med hänsyn till individen. Studiens syfte är att studera de
redskap och arbetssätt som används av Försäkringskassans handläggare i
arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån ett empowermentperspektiv. Vi gjorde en
kvalitativ studie som bygger på intervjuer med nio handläggare på
Försäkringskassan som arbetar med sjukpenningsärende på enheten fördjupad
utredning. Vår uppsats visar att handläggarna lägger vikt på individen i
rehabiliteringen då faktorer som information, bemötande, motivation och
delaktighet är centrala i arbetet med individen. Vidare visar uppsatsen att det finns
en variation i handläggarnas sätt att använda sig av regelverket i syfte att hjälpa
individen. Empowerment som arbetssätt var upp till var och en handläggare att
använda sig av. Trots detta kunde vi se drag av empowerment hos de flesta
handläggare.
Nyckelord: Myndighet, Empowerment, Försäkringskassan, Rehabilitering,
Relation.
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FÖRORD
Vår nyfikenhet kring ämnet väcktes under terminens delkurs ett då vi läste om
empowerment samt hade vi som kurslitteratur Sandvin (2009), Arbete, sjukdom
och moral. I antologin presenterades olika studier kring Försäkringskassans syn
och förhållningssätt till individen vilka inte hade gett många positiva resultat. Då
en av oss har gjort sin praktik på den studerade enheten hade vi en viss
förförståelse och inblick i hur arbetssättet kunde se ut. Kurslitteraturen vi hade
kring empowerment fokuserade på självhjälpsgrupper och det sociala arbetet. Det
väcktes då funderingar kring möjligheten till tillämpning av empowerment på
myndighetsnivå. Med detta blev vi nyfikna på att närmare studera
Försäkringskassans redskap och arbetssätt utifrån ett empowermentperspektiv.
Vi vill även i detta förord tacka enhetschefen som gav sitt godkännande till
studien samt alla de handläggare på Försäkringskassan som ställt upp på
intervjuer- utan er hade det inte varit möjligt för oss att genomföra denna studie!
Innan vi nu presenterar vår studie närmare vill vi även tacka Paula Mulinari, för
en väldigt bra och givande handledning under hela processens gång!
/ Nicole Kilianson, Annie Larsson och Ramona Lindholm

1

INLEDNING
Försäkringskassan är en viktig och behövande myndighet med många ögon på sig
och med makt kring individens framtid, för visst påverkas vi av vår ekonomiska
situation. Att lämna ett negativt beslut kan inte vara en lätt uppgift och hur gör
man som handläggare med makt för att hjälpa individer att behålla sin
självkänsla? Låt oss börja med två citat som på olika sätt fångar olika bilder av
Försäkringskassans arbete:
”Psykiatrikern Monika König ser många patienter som drabbas av
”försäkringskasseutlöst depression”. – Har man redan en depression eller
en livskris kan ett brev från försäkringskassan om att man ska söka jobb
göra att det känns hopplöst. Det blir droppen, säger hon. ” (Internetkälla 7,
Marie Sandberg 2009)
”Indragningar brukar inte vara en jättestor överraskning för folk oftast.
Man har en dialog på telefon eller att man sitter i avstämningsmöte så
personen vet muntligen. Jag tycker personligen att man inte ska få ett brev
på posten att du får inte pengar utan det ska man få ta muntligt så man kan
ställa frågor och få svar på det”(Handläggare på Försäkringskassan).
Det finns en klar spänning och skillnad mellan dessa två citat. I första citatet
beskrivs mötet och kommuniceringen av beslut från Försäkringskassan som en
orsak till människors depression. Det andra citatet är hämtat från en av våra
respondenter som arbetar som handläggare på Försäkringskassan. I detta citat
betonas vikten av att möta individen när kommunicering av negativa beslut ska
ske vilket tyder på att individens känslor här står i fokus. Försäkringskassan är en
myndighet som det i dagsläget råder en stark negativ bild kring.
Försäkringskassans anställda och metoderna som används på myndigheten har
ibland, upplever vi, beskrivits som en av orsakerna bakom sjukskrivningarna.
Samtidigt har Försäkringskassan en stor och viktig uppgift att vägleda och hjälpa
människor med arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta är en central men svår
uppgift, inte minst mot bakgrund av att ändringar i lagstiftningen lett till att
individer inte längre tillåts vara sjukskrivna på obegränsad tid.
Någonstans mellan ledningen på Försäkringskassans intresse att myndigheten ska
framstå som ansvarstagande och regeringens vilja att motverka sjukskrivningar,
finns alla de handläggare som arbetar på Försäkringskassan. Dessa handläggare
arbetar dagligen med frågor kring sjukskrivningar och arbetslivsinriktad
rehabilitering och det är dessa handläggare vår uppsats handlar om.
Även om det idag finns en stark negativ bild av Försäkringskassan i media, har
varken de anställda eller de metoder som används sällan analyserats eller
granskats mer noggrant. Vi menar att det finns behov av att göra detta, för att på
ett konstruktivt sätt kunna bidra till att utveckla verktyg eller modeller som även
stärker individer som kan befinna sig i en utsatt situation.

PROBLEMFORMULERING
Socialt arbete har mer och mer influerats av ett empowermentperspektiv vilket
innebär att individen bör vara i fokus och arbetet ska bidra till att
maktförhållanden minskas. Empowerment som arbetsmetod är på många sätt
motsatsen till den bild som ges av Försäkringskassan i media då det är en metod
som har som syfte att stärka individen genom att motivera, medvetandegöra samt
att göra hen delaktig och möjliggöra individens handlingsalternativ. Begreppet
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empowerment finns sällan med när Försäkringskassan kommer på tal. Därför vill
vi med denna uppsats studera om handläggarna som jobbar med
arbetslivsinriktade rehabiliteringsfrågor är inspirerade av och arbetar med ett
empowermentperspektiv samt vilka redskap de har att använda sig av. Vi har valt
att intervjua handläggare vid enheten fördjupad utredning som arbetar med
sjukpenningsärende. Arbetssättet på enheten fördjupad utredning är ifrågasatt i
media då många blir utförsäkrade och kan hamna i en utsatt situation. Men det är
viktigt anser vi att även höra rösterna från de människor som arbetar där för att få
en helhetsbild som media inte presenterar.

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
Syfte
Syftet med C-uppsatsen är att genom en kvalitativ studie studera de redskap och
arbetssättet som används av Försäkringskassans handläggare i arbetslivsinriktad
rehabilitering utifrån ett empowermentperspektiv.
Frågeställningar
Hur arbetar handläggarna på Försäkringskassan med de reskap som
vägledningsdokumentet beskriver?
Finns det och vilka uttryck tar sig i så fall det empowermentbaserade
arbetet utifrån dessa redskap, i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på
Försäkringskassan?
Vad anser handläggarna på Försäkringskassan vara av vikt i mötet med
den sjukskrivne individen?
Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund som fokuserar på Försäkringskassan som
organisation samt handläggarens roll och vad som styr deras arbete. I nästa avsnitt
”tidigare forskning” presenterar vi forskning som gjorts om rehabiliteringsarbete
samt hur detta har upplevts och påverkat individen och vilka faktorer som kan
bidra till en lyckad rehabilitering. I metod avsnittet beskriver vi hur vi har gått
tillväga under uppsatsens gång samt vilka etiska riktlinjer vi tagit hänsyn till. I
avsnittet teori redogör vi för våra teoretiska utgångspunkter, där presenterar vi i
huvudsak hur ett empowermentperspektiv kan lyfta fram individens resurser och
förmågor samt stärka och motivera individen. Slutligen presenterar vi analysen
där vi beskriver vårt resultat.
I analysen beskriver vi inledningsvis redskapen som används av
Försäkringskassans handläggare och hur dessa påverkar individen, samt vikten av
information och att ha en god relation till individen samt handläggarnas arbetssätt.
Vi avslutar analysen med att presentera mönster av olika handläggartyper. Som
sista rubrik i vår uppsats har vi sammanfattning och slutdiskussion. I slutet av
varje avsnitt finns en kort sammanfattning av vad som har tagits upp i respektive
avsnitt.

3

BAKGRUND
Vi kommer under följande stycken att försöka tydliggöra olika begrepp och
definitioner som vi kommer att använda oss av under studiens gång såsom
sjukpenning och rehabiliteringskedjan. Vi kommer även beskriva
Försäkringskassan som organisation och delar av Socialförsäkringsbalken som
berör sjukpenning, vägledningsdokumentet samt vad handläggarnas roll i ett
sjukpenningsärende är.
Organisation
Försäkringskassan ansvarar på regeringens uppdrag för en del av
socialförsäkringen som omfattar de flesta människor som arbetar och bor i
Sverige (Internetkälla 2). Försäkringskassan är en stor myndighet med skiljda
ansvarsområden. I dagsläget arbetar 12 900 på Försäkringskassan i hela Sverige
och är uppdelad i Nationella och Lokala Försäkringscentren. De Lokala
Försäkringscenterna är i sin tur uppdelade i olika enheter som arbetar med olika
försäkringsprocesser såsom handikappersättning, aktivitetsersättning och
sjukpenning.
Försäkringskassan styrs av olika lagar bl a Förvaltningslagen under
utredningsprocessen och har enligt denna lag skyldighet att se till att ärendena blir
utredda i den omfattning som deras beskaffenhet kräver. Försäkringskassans
ansvar är bl a att kontinuerligt granska om och i vilken mån individens
arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och om rehabiliteringsåtgärder eller
ytterligare utredningsåtgärder behövs (Internetkälla 4). Försäkringskassan
samverkar med en rad andra myndigheter och organisationer och spelar en stor
roll i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen(a a).
Sjukpenningsärenden behandlas i första hand på en enhet som heter ”tidig
bedömning”. Deras arbetsuppgifter består bl a av att beräkna ramtiden, utreda vart
individen befinner sig i rehabiliteringskedjan samt fastställa individens
sjukpennings grundande inkomst (SGI). Enheten tidig bedömning registrerar alla
dessa uppgifter och sedan förs ärendet över till enheten vi studerar. Den enheten
heter ”fördjupad utredning” och arbetar med sjukpenningsärende samt
sjukersättningsärende. Enheten fördjupad utredning är uppdelad i tre avdelningar
som riktas mot arbetslösa, små arbetsgivare och stora arbetsgivare. Avdelningen
vi valt att studera arbetar mot stora arbetsgivare såsom Regionen, Kommunen,
ISS Facility, Samhall, PEAB, Apoteket, Polisen m fl.
Vi kommer vidare gå in på de bestämmelser om specifika förmåner för
sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsinsatser som finns i
Socialförsäkringsbalken.
Sjukpenning och Socialförsäkringsbalken
Lagen är en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag och ersätter
nästan 30 gamla lagar. Lagen delegerar ansvaret för kontroll och uppföljning i
sjukpenningsärende till Försäkringskassan.
Försäkringskassans uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut olika förmåner
enligt Socialförsäkringsbalken. I socialförsäkringen ingår bl a försäkringar och
bidrag till barnfamiljer, personer med sjukdom och till personer med
funktionsnedsättning (Internetkälla 2).
Sjukpenning får man när man inte kan arbeta på grund av sjukdom under
förutsättningar att man arbetar eller är bosatt i Sverige (Internetkälla 4) Ett
specifikt kapitel i lagen beskriver de allmänna bestämmelserna om sjukpenning.
Här fastställs regler om bl a rätten till sjukpenning och rehabiliteringskedjan,
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sjukanmälan och läkarintyg. Enligt denna lag har en försäkrad rätt till sjukpenning
under villkoret att sjukdomen nedsätter individens arbetsförmåga med minst en
fjärdedel (a a).
Enligt Socialförsäkringsbalken måste handläggarna utreda om individen är i
behov av rehabiliteringsåtgärder:
”Om en försäkrad bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga med minst en
fjärdedel på grund av sjukdom ska Försäkringskassan utreda om det finns
behov av rehabilitering för att han eller hon ska kunna få tillbaka sin
arbetsförmåga och få förutsättningar att försörja sig själv genom
förvärvsarbete”(Internetkälla 5).
Socialförsäkringsbalken definierar också begreppet sjukdom. I lagens mening
likställs sjukdomstillstånd med:
”(…)ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom för
vilken det lämnats sjukpenning, om tillståndet fortfarande kvarstår efter det
att sjukdomen upphört. (27:2 SFB)” (Internetkälla 4).
Enligt denna lag ska det vid bedömning av arbetsförmågan inte tas hänsyn till
faktorer såsom arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska eller sociala faktorer.
Vidare stadgas i lagen att sjukpenning kan betalas ut i omfattning av hel, tre
fjärdedelar, halv eller en fjärdedel (Internetkälla 4). Då handläggarna gör en
bedömning av arbetsförmågan och rätten till sjukpenning används den s k
rehabiliteringskedjan som även den nämns i Socialförsäkringsbalken vilket vi
kommer att introducera i nästa avsnitt.
Rehabiliteringskedjan
Rehabiliteringskedjan är en modell som reglerar hur arbetsförmågan bedöms i
förhållande till ramtiden för rätten till sjukpenning. Enligt Socialförsäkringsbalken
kan sjukpenning beviljas i högst 364 dagar under en ramtid av 450 dagar. Denna
tidsram finns för att individen inte ska ges rätt till sjukpenning längre än 364
dagar för samma diagnos genom att hen friskanmäler sig för en period, för att sen
kunna begära sjukpenning igen (Internetkälla 4).
Under de första 90 dagarna i rehabiliteringskedja görs bedömningen i relation till
det vanliga arbete som individen har eller annat arbete som arbetsgivaren tillfälligt
kan erbjuda. Från och med dag 91 bedöms arbetsförmågan i förhållande till annat
arbete som individen kan utföra hos arbetsgivaren. Från och med dag 181 i
rehabiliteringskedjan ska handläggaren bedöma om individen har möjlighet att
försörja sig själv genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns två
undantag som bidrar till att bedömningen mot reguljära arbetsmarknaden kan
skjutas upp, nämligen om det finns särskilda skäl eller att det kan anses vara
oskäligt. Efter dag 365 i rehabiliteringskedjan ska bedömningen av
arbetsförmågan göras mot den reguljära arbetsmarknaden om det inte anses vara
oskäligt (a a).
Rehabiliteringskedjan ska tillämpas när individen är anställd. För egenföretagare
gäller prövningen mot det egna arbetet och från och med dag 181 görs
bedömningen mot den reguljära arbetsmarknaden, medans för den som är
arbetslös ska prövningen alltid göras mot den reguljära arbetsmarknaden
(Internetkälla 5).
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Förutom rehabiliteringskedjan finns det andra riktlinjer som beskrivs i
vägledningsdokumentet vilka handläggarna har att rätta sig efter i en
handläggningsprocess. Delar av dokumentet som är av vikt för vårt uppsats
kommer vi att presentera närmare i följande avsnitt.
Vägledningsdokument
Försäkringskassan ska enligt vägledningsdokumentet inte vara en
rehabiliteringsaktör utan myndigheten har enbart ett samordningsansvar för den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen (Internetkälla 4). Hälso- och sjukvården
ansvarar för de medicinska insatserna, socialtjänsten ansvarar för de sociala
insatserna och arbetsgivaren för de arbetsplatsinriktade insatserna samt ansvarar
Arbetsförmedlingen för insatser som är arbetsmarknadsinriktade (a a ).
Försäkringskassan ska tidigt i ärenden och på ett riktigt sätt ta ställning till den
fortsatta handläggningen i ärendet. I ett tidigt skede i ärendet ska alltid individens
arbetsförmåga tas tillvara på (Internetkälla 4). Det framkommer ur
vägledningsdokument att ett tillräckligt beslutsunderlag är en basal premiss för att
Försäkringskassan ska kunna bedöma rätten till sjukpenning och behovet av
rehabiliteringsinsatser samt för att utreda möjligheterna till rehabilitering (a a).
Varje sjukpenningärende ska betraktas som unikt enligt vägledningsdokumentet.
Detta innebär att Försäkringskassan bedömer beslutsunderlagets omfattning varje
ärende för sig. Med detta avses att beslutsunderlagen kan variera både i
omfattning och i innebörd, beroende på sakförhållandena i ärendet. Ju mer
komplex och otydlig sjukdomsbilden är, desto större behov finns det av en klar
framställning av diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i det
medicinska underlaget. Detta för att Försäkringskassan ska kunna fastställa
arbetsförmågans nedsättningsgrad (Internetkälla 4).
Rehabiliteringsprocessen har som mål att lägga stor vikt på individens
medverkan, individen ska stå i centrum. Detta presenteras i följande utdrag ur
Försäkringskassans vägledning:
”Den försäkrade ska vara ”huvudpersonen” i sin egen rehabilitering. Det
innebär att han eller hon ska vara delaktig och ha reellt inflytande i
rehabiliteringsprocessen, till exempel då en plan för återgång i arbete ska
göras. Den försäkrade själv är den som bäst känner sina resurser och
begränsningar och därigenom också bäst kan beskriva sitt behov av
rehabiliteringsåtgärder. Det är därför naturligt att han eller hon medverkar i
utredningen och bidrar med den information som behövs för att klarlägga
behovet av rehabilitering och vidta lämpliga åtgärder”(a a ).
I detta dokument men också i Socialförsäkringsbalken bestäms handläggarnas
uppgifter i ärendet och i rehabiliteringsprocessen. Vilka dessa uppgifter är
kommer vi att diskutera i nästa stycke.
Handläggarens roll
Handläggarna ska på ett aktivt och kreativt sätt utnyttja alla möjligheter i sitt
arbete enligt vägledningsdokumentet. På så sätt kan handläggarna finna bra
lösningar för att individen ska nå målet och få förutsättningar att försörja sig själv
genom eget arbete (Internetkälla 4).
Handläggarens roll på enheten fördjupad utredning består av att utreda, bedöma,
fullfölja, betala ut pengar till den försäkrade och vid behov samordna
rehabiliteringen. Handläggarna på denna enhet har bl. a som uppdrag att samordna
alla möjliga resurser i syfte att hjälpa individen att återgå i arbete så snabbt som
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möjligt. Samordningen sker i form av kontakter med individen, arbetsgivaren, den
behandlande läkaren och om det är behövligt med Arbetsförmedlingen
(Internetkälla 2).
En stor del av handläggarnas arbete bygger på att samordna rehabiliteringsåtgärder för individen. Rehabiliteringsåtgärderna planeras i samråd med individen
och har som utgångspunkt individens egna förutsättningar och behov.
Handläggarna på Försäkringskassan ansvarar också för att klarlägga individens
behov av rehabilitering och att effektivt genomföra rehabiliteringen (Internetkälla
5).
Sammanfattning
Försäkringskassan är en stor och omfattande organisation som möter människor
dagligen. Många av de som de möter befinner sig i en svår situation. Idag ska
Försäkringskassan både se till att människor får pengar men också rehabiliteras.
Försäkringskassans handläggare har en central roll då de ansvarar för
samordningen gällande individens rehabilitering till arbete. Deras roll är också
komplex då de har många lagar och tidsramar att förhålla sig till. Det är med
anledning av denna komplexa roll vi anser det vara intressant att studera vidare
kring handläggarnas sätt att arbeta och kring vilka redskap de har att använda sig
av.

TIDIGARE FORSKNING
I följande avsnitt kommer vi behandla forskning som gjorts kring rehabiliteringen
som genomförs på Försäkringskassan, kvalitén på handläggarnas arbete och deras
förhållningssätt mot individen.
En negativ bild av handläggarnas arbete
Rehabiliteringsåtgärder leder till längre sjukskrivningar
I boken Sjuk-Sverige diskuterar sociologerna Antoinette Hetzler, Daniel Melen
och Daniel Bjerstedt problematiken med att drabbas av ohälsa och att vara
sjukskriven under längre perioder. Författarna menar att längden på sjukskrivningen är det som avgör hur ett sjukfall slutar (Hetzler och Melén m fl.,
2005). Rehabiliteringen är en liten del i hur framgångsrikt ett sjukfall kommer att
bli men det påstås påverka sjukfallens varaktighet. Vidare påstås att de
sjukskrivna individerna som har gått igenom någon form av rehabiliteringsåtgärd
oftare förtidspensionerades och i mindre utsträckning återgick i arbete. Enligt
författarna lägger handläggarna på Försäkringskassan mer vikt på att utreda i
vilken mån individen kan rehabiliteras istället för att utreda arbetsförmågan. Detta
beror enligt författarna på att det är billigare för samhället att förtidspensionera än
att betala ut sjukpenning. Författarna menar att syftet med rehabiliteringen har
glömts bort så att istället för att bli frisk och återgå till arbetet stryks man från
listan över sjukskrivna och istället har det blivit en legitim väg ut från arbetslivet.
Den som längtar efter att förtidspensioneras ska inte finnas med bland
rehabiliteringsfallen. Utifrån sin studie drar författarna slutsatserna att den
arbetslivsinriktad rehabilitering leder till längre sjukskrivningar.

7

Riksrevisionen påpekar brister i rehabiliteringen
Vidare kommer vi presentera ytterligare en äldre studie gjord av Riksrevisionen
(2007:19) som påvisar brister i rehabiliteringsarbetet. Revisionen undersökte vissa
sjukpenningsärenden som hade passerat dag 90 i rehabiliteringskedjan och
handläggarnas sätt att utreda olika rehabiliteringsfrågor.
Riksrevisionen analyserade cirka 200 sjukfallsakter och kom fram till att
handläggarnas arbetsätt kännetecknas av passivitet. Författaren ger som exempel
på passivitet i handläggning av ärendet att det kan dröja upp till ett år eller mer
innan ett avstämningsmöte mellan individ, Försäkringskassan och arbetsgivaren
äger rum. Granskningen påpekar också att mål och mening saknas i sjukfallen.
Utifrån studien menar författaren att Försäkringskassans handläggare har
negligerat att hämta in information om möjligheter till ändrade arbetsuppgifter hos
arbetsgivaren i cirka 70 procent av relevanta sjukfall.
I studien framkommer även att Försäkringskassan inte har en riktig strategi för att
skaffa sig tillräckligt beslutsunderlag från arbetsgivaren. Enligt granskningen är
handläggarna i behov av kompetensutveckligs åtgärder och saknar kunskaper om
sättet att bedöma rätten till sjukpenning. Riksrevisionens slutsatser är bl a att
Försäkringskassan i många fall inte fullgör sitt uppdrag i vad gäller att utreda
möjligheten till anpassning av individens arbetsplats och alternativa nya
arbetsuppgifter. Detta i sin tur leder enligt Riksrevisionens författare till oönskade
konsekvenser för de individer som är sjukskrivna. Det framgår att individerna som
har varit sjukskrivna minst ett år riskerar att blir sjukskrivna avsevärt längre och
att som konsekvens av detta aldrig komma tillbaka i arbete.
Långtidssjukskrivna personer riskerar enligt granskningen bli oattraktiva för sina
arbetsgivare som inte alltid ser fördelar med att få tillbaka dessa människor till
arbetsplatsen. Enligt granskningen har Riksrevisionen inte hittat oklarheter
gällande regeringens styrning inom det undersökta området. Försäkringskassan är
därmed ansvarig för att sjukskrivnas arbetsförmåga inte tas till vara(RiR 2007:19).
Individens självförtroende försämras i mötet med Försäkringskassan
I liket med ovan nämnda studie menar Åsa Vidman i sin avhandling att
Försäkringskassan i vissa fall motarbetar de målen de har att följa. Vidman menar
att arbetslinjen är central för den skandinaviska välfärdspolitiken (Vidman, 2009).
Arbetslinjen kan enligt Vidman användas som ett begrepp för de aktiva åtgärder
vilka vidtas för att hjälpa individens återgång i arbete. Författaren har intervjuat
de försäkrade och drar en slutsats att Försäkringskassan genom maktutövning
bryter ner individens självkänsla. Vidare menar hon att Försäkringskassans synsätt
är, att det inte är arbetsmarknaden som ska förändras utan det är individen,
därmed blir individen ett problem. Arbetsträning som en aktiv åtgärd i
rehabiliteringsprocessen menar författaren kan ge motsatt effekt, exempelvis om
individer som varit sjukskrivna pga. utmattningsdepression arbetstränar på sin
tidigare arbetsplats. Studien har visat att detta kan upplevas som ett stressmoment
(a a). Oklarheter kring vem som ska bekosta rehabiliteringen har i vissa fall lett
till att individen inte har fått rehabiliteringsinsatser. Detta kunde ske p g a att
arbetsgivaren var motvillig att stå för rehabiliteringskostnaderna samt p g a att
Försäkringskassan refererar till arbetsgivarens ansvar. Som konsekvens av detta
föredrog en del individer att sägas upp från sin tidigare arbetsplats för att på så
sätt bli berättigade insatser från olika myndigheter. Det framkommer även att de
personer författaren intervjuade som var långtidssjukskrivna hade velat ha mer
aktiva insatser från handläggarna på Försäkringskassan. De som intervjuades
kände sig ofta icke betrodda, både av omgivningen och av Försäkringskassan. De
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kände sig ifrågasatta kring huruvida de ville tillfriskna och i vilken omfattning de
klarade ett yrkesarbete. Hon skriver:
”Omgivningen upplevs ha viss kontroll över den sjukskrivne. För att
undvika sådant ifrågasättande överväger de ständigt vilka aktiviteter de bör
undvika och vilka de trots allt kan eller bör utföra. Det finns också de som
har valt att bara umgås med de allra närmaste; De har dragit sig undan från
andra människor”(2009 s 89)
Detta tankesätt bidrar till att individernas självförtroende försämras och till en
upplevelse av misslyckande och skam menar Vidman.
”Fallgörande” av individen
Sandvin (2009) resonerar i sin bok, Arbete, sjukdom och moral kring liknande
slutsatser som Vidman och Hetzler & Melén m fl gjort. Sandvin menar att
individer i kontakt med olika myndigheter bl a Försäkringskassan görs till fall i en
s. k ”fallgörande” process. Denna fallgörande process innebär att fallet anpassas
till organisationens arbetssätt. Endast de delar som är väsentliga för att
organisationen ska kunna fatta de beslut de har befogenhet att ta lyfts fram.
Sandvin menar att problemet med denna fallgörande process blir att man inte ser
individerna i ett helhetsperspektiv. Författaren menar även att enbart titta på
individens diagnoser och inte se till de yttre faktorerna som t ex arbetsplatsen eller
familjesituationen vid beslutsfattande, är problematiskt då det med stor
sannolikhet inte kommer leda till minskning av antalet sjukskrivna. Med
författarens egna ord:
”Fall innehåller bara de upplysningar som är relevanta för organisationen,
så att organisationsaktörerna inte distraheras av irrelevant och onödig
information. (…) Det goda med fall är också att de lätt kan avvisas när
resultat av reduktionsarbetet visar sig bli ett fall som inte passar med de
lösningar man har till förfogande”(2009 s 65)
Hela fallgörande processen anser författaren resulterar i att det blir lättare för
handläggarna att avvisa ett fall än en människa.
Dåligt bemötande
I följande stycke presenteras ytterligare forskning som visar på en fallgörande
process i handläggarnas arbetssätt samt hur individer har upplevt
kommuniceringen av beslut.
Försäkringskassans rapport(2007:2) framför resultatet av en studie med individer
som under år 2005 har fått avslag på begäran om sjukpenning. Studiens syfte är
att öka kunskapen kring hur Försäkringskassans beslut, bemötande och
information har upplevts och förståtts av den försäkrade.
I rapporten framkommer det att individerna upplever sig ha blivit dåligt bemötta
av Försäkringskassans handläggare:
”Vid diskussionerna om bemötande så anser en del av respondenterna att
det är viktigt att få uttrycka sina ståndpunkter för att kunna påverka
beslutet medan andra snarare uttrycker en allmän önskan om att bli lyssnad
till”(2007 s 26).
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I samband med att ett beslut kommuniceras upplever de intervjuade att
handläggarna på Försäkringskassan har en avvisande och distanserande attityd.
Enligt rapporten finns det andra studier som påvisar att individen lägger stor vikt
vid att förstå beslutsprocessen och på hur beslutet framförs. I rapporten resonerar
de intervjuade i termer av att handläggarna ser på de försäkrade som ”ett
personnummer” eller utifrån ”en arbetsmall”. De intervjuade vill istället att
handläggarna ska ge uttryck för ett genuint engagemang samt att de ska se hela
individen. De intervjuade vill träffa en ”medmänniska” istället för en myndighet
där den försäkrade individen kan ha ett vanligt samtal istället för att endast bli
informerad (a a). Rapporten visar på att de intervjuade anser att handläggarna gör
det enkelt för sig då de avslår ansökan om sjukpenning. Detta utan att möta
individen och erbjuda en förklaring till varför myndigheten avslår ansökan om
sjukpenning. I samma rapport framkommer bl a att respondenterna upplever
svårigheter med att både komma i kontakt med sin handläggare och att etablera
kontakt med handläggaren på Försäkringskassan. Majoriteten av respondenterna
som fått avslag på ansökan om sjukpenning i denna rapport uppger att de inte
blivit kontaktade av en handläggare i samband med kommunicering av beslutet.
Då rapporten skrevs skulle ett beslut om att inte betala ut sjukpenning ha
föregåtts av en kontakt med individen. Denna arbetsmetod hade man för att
beslutet inte ska komma som en överraskning för individen. Respondenterna i
rapporten uppger att de önskat att få träffa en handläggare för att få beslutet
motiverat. Den generella upplevelsen är att Försäkringskassans handläggare
kommunicerar brevledes eller möjligtvis per telefon. Deltagarna i studien
upplever att deras röst inte har blivit hörd och att handläggarna inte har tagit
hänsyn till deras åsikter i beslutsfattandet. Detta i sin tur har lett till att
respondenterna upplever sig ha blivit dåligt bemötta av handläggarna.
I forskningen vi nämnt hittills har vi lagt mycket fokus kring den misslyckade
rehabiliteringen, hur individen påverkas i möte med handläggaren och
handläggarnas negativa bemötande. I kommande avsnitt presenterar vi forskning
som visar vilka faktorer som kan bidra till en lyckad rehabilitering.
Vad krävs för en lyckad rehabilitering
Aktiva åtgärder effektiva i rehabiliteringen
En av Försäkringskassans rapporter utförd 2006 påpekar att det finns ett behov av
att med jämna mellanrum studera långtidssjukskrivningarna och åtgärderna för att
skapa gynnsammare förutsättningar för återgång i arbete. Syftet med rapporten är
att öka kunskaperna om vilka individer som får aktiva rehabiliteringsåtgärder.
I rapporten (2006:10) framkommer bl. a att för att öka möjligheten till återgång i
arbete för den sjukskrivne, är det av stor vikt att man i den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen fokuserar på individens motivation och den egna drivande
kraften. Ur rapporten utläses även att om individen själv aktivt medverkar till att
klargöra sina möjligheter underlättar detta i sökandet efter lämpliga åtgärder i
rehabiliteringen. En individ med drivkraft kan se sina möjligheter och lämna egna
förslag på åtgärder. Hen är troligtvis mer motiverad till återgång i arbete än en
som inte gör detta (a a). Enligt rapporten är det även väsentligt med aktiva
rehabiliteringsåtgärder såsom aktivering/motiveringsinsatser, arbetsanpassning,
arbetsträning och utbildning. Aktiva rehabiliteringsåtgärder är betydelsefulla på
grund av att dessa påskyndar individens möjlighet att återgå i arbete. Ett tecken på
att individen har motivation och drivkraft menar man i rapporten med hänvisning
till Ekberg m fl.(2002) kan bestå i att individen själv är delaktig genom att
presentera egna förslag till rehabiliteringsåtgärder.
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Rapportens resultat påvisar bl. a. att utbildningsinsatser för långtidssjukskrivna
ökar återgång i arbete.
Individens egen motivation och drivkraft
En annan studie som påvisar betydelsen av individens egen motivation och
drivkraft i rehabilitering till arbete är en C-uppsats, skriven av Maria
Martini(2005), student vid Institutionen för Omvårdnad och Hälsa. Författaren
skriver i sin studie vars titel är Livslinjen om rehabiliteringsprojektet ”Livslinjen”.
Projektet vänder sig till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa och startades
med hjälp av EU-bidrag. Deltagarna i studien rekryterades från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Författaren vill med hjälp av studien
ta reda på om Livslinjen har bidragit till positiva hälsoeffekter och har varit ett
stöd för deltagarnas empowerment och vilka dessa effekter är. Författaren
förklarar vidare att syftet med Livslinjen var att bygga upp och förstärka
deltagarnas motivation och handlingskraft. I resultatavsnittet presenterar
författaren bl a respondenternas erfarenhet av arbetslivet, arbetslöshetens
betydelse för deltagarna, deras förväntningar med projektet, hälsa och
välbefinnande samt kontakter med myndigheterna. Det framkommer ur studien att
rehabiliteringsprojektet har bidragit till en ökad självkänsla hos deltagarna,
samtidigt som det har utmanat deltagarnas egna gränser. Vissa kände sig
accepterade för det man är, andra tyckte att gemenskapen var viktigt (a a).
Författaren kommer fram till en tydlig slutsats, nämligen att deltagarnas egen
motivation till att söka sig tillbaka till arbetslivet har varit av stor vikt i projektet.
Främjande för återgång i arbete har också varit att deltagarna fick möjlighet att i
egen rytm och med egna krafter mjukstarta återgången i arbete. Andra bidragande
faktorer för återgång i arbete har enligt författaren varit det tydliga övergripande
målet och att individen har ett stort utrymme till eget inflytande (Martini, 2005).
Författaren använder sig av ett empowermentbegrepp för att diskutera
förändringarna som deltagarna upplevde under och efter rehabiliteringen.
Deltagarna har blivit mer trygga med sig själva, ändrat sitt synsätt på egenvärde
och ser mer tydligt på sina egna förmågor och möjligheter. Studien försöker
poängtera att projektet som använde sig av ett empowermentperspektiv, har
lyckats få människor i arbete och förbättrade deras välbefinnande och hälsa. Detta
genom att ge deltagarna möjlighet till eget inflytande, vägledning och socialt stöd
som ledde till att deltagarna kunde göra egna val och ta kontroll över sin situation
(a a).
Positivt bemötande- bra både för handläggaren och individen
I denna studie kommer vi att beskriva vikten av att handläggarna på
Försäkringskassan bemöter den sjukskrivne individen på ett positivt sätt.
Müssener, U, Svensson, T, E, Söderberg (2009) skriver i Socialmedicinsk tidskrift,
en artikel om vikten av positivt bemötande för återgång i arbete. Artikels skrevs i
samband med uppkomsten av en ny sjukskrivningsprocess och ett
försäkringsmedicinskt beslutsstöd som kräver en ökad precision kring diagnosers
sjukskrivningslängd. Detta leder enligt författarna, till ett ökat behov av att tidigt i
sjukskrivnigen kunna klargöra vilka rehabiliteringsåtgärder som är nödvändiga att
applicera för att stödja individens återgång i arbete. Dessa tidiga åtgärder kan
bidra till att öka handläggarnas effektivitet i sitt arbete samt förkorta
sjukskrivningsperioden.
Ur artikeln framkommer det att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är
ofullständig och att många frågor behöver sina svar. Dessa frågor kretsar kring
vilka faktorer som bidrar till att den sjukskrivne individen återgår i arbete. Vidare
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skriver författarna att vad som förekommer i samspelet mellan professionella
rehabiliteringsaktörer och den sjukskrivne individen är av stor betydelse för att
lyckas med rehabiliteringsprocessen och för att gynna återgång i arbete.
En annan viktig faktor som kan påverka rehabiliteringen är bemötandet från
professionella. Bemötandet inverkar på den sjukskrivne individens sätt att hantera
sin situation. Författarna visar att även tidigare forskning påpekar att det finns
flera viktiga aspekter som är av vikt för individens självkänsla och
självförtroende. Dessa aspekter är att vara respekterad, tagen på allvar, bli hörd
och stöttad av handläggarna. Vidare skriver författarna att om dessa aspekter
befinner sig i samspelet mellan individ och handläggare kan man påstå att känsla
av stolthet inverkar på individens egen förmåga som leder till psykologisk
empowerment. Detta enligt författarna skulle resultera i att individen återgår i
arbete. Begreppet psykologisk empowerment beskrivs av författarna som en
process och ett mål där individens egna möjligheter, resurser stärks i samspel med
andra människor. Motsatsen till detta är psykologisk disempowerment som
således leder till att individens inre resurser inte tillvaratas. Författarna för ett
resonemang kring vikten av bemötande i ett möte mellan individ och
handläggaren. Ett positivt bemötande i ett sådant möte leder till att individen får
stärkt självvärdering, känslor av stolthet, empowerment, stärkt arbetsförmåga och
förbättrad hälsa. Detta i sin tur kan leda till återgång i arbete. Studien påvisar att
ett positivt bemötande också verkar vara av stor betydelse för hur handläggarna på
Försäkringskassan tycker att de kan ta itu med en stressad arbetssituation. Enligt
artikeln kan ett positivt bemötande påverka både individer som befinner sig i och
utanför arbetsmarknaden. Som konsekvens av det positiva bemötandet blir
individerna mer delaktiga i sin rehabilitering och stärkta i sin situation. Ett bra
bemötande bidrar också till att de inblandade aktörerna d v s handläggaren och
individen, får en djupare förståelse för hur de kan underlätta vägen till arbete.
Författarna kommer fram till att på en hypotetisk nivå innebär ett bra bemötande
minskad sjukfrånvaro och ökad återgång i arbete gällande långtidssjukskrivna.
Artikeln påpekar att det behövs mer forskning inom detta område och att
forskningen i sin tur kan bidra till att öka kunskapen om bemötandets vikt för
handläggarna och de sjukskrivna individerna.
I kommande avsnitt presenterar vi en klassificering av handläggarnas arbetssätt
beroende på vad de väljer att lägga fokus på vilka presenteras i form av olika
handläggartyper.
Olika typer av handläggare
En annan viktig fråga i bemötandet handläggare och individ är kopplingen mellan
ett omsorgsetiskt förhållningssätt hos handläggarna på Försäkringskassan och
antalet sjukskrivna. Detta har bl a utforskats av Helena Stensöta som är verksam
lärare och forskare inom statsvetenskap. Stensöta har i sin studie kommit fram till
fem stycken olika hypoteser om handläggarnas föreställningar, vilka påverkar att
arbeta jämtemot individen (Stensöta, 2009). De fem hypoteser författaren kommit
fram till är politisk vänster- höger orientering, omsorgsorientering, funktionellt
engagemang, kritiker och regelorientering. Författaren likställer välfärdsinfriare
med handläggare av sjukfallsärende på Försäkringskassan. Med hänsyn till dessa
hypoteser skapar författaren fem olika typer av handläggare med olika syn på hur
man förhåller sig till regelverket och individen.
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”Det betyder att jag tar fasta på den underliggande logik som finns i
kategorierna med avseende på hur välfärdsinfriaren förhåller sig till
regelverket och till de försäkrade”(2009 s 101).
Dessa handläggartyper benämns administratören, rättviseskiparen, projektledare,
hjälparen och ”snällismen”.
Administratören beskrivs av författaren som den typ som lägger stor vikt vid
regler och lagstiftning. Det blir problematiskt för en handläggare av denna typ om
det inte är möjligt att motivera individen för att återgå i arbete. Handläggaren
distanserar sig ifrån individen och ser på denna som ett fall eller personnummer.
Administratören tar ingen hänsyn till hur individen förstår och påverkas av den
information som ges.
Rättviseskiparen beskrivs i studien som snarlik administratören då även denna typ
lägger tyngd på regelverket. Det som skiljer typerna åt är deras människosyn då
individen betraktas som en abstrakt medborgare i rättviseskiparens värld.
Rättviseskiparen tar avstånd från individen som ett förhållningssätt i syfte att på
bästa sätt genomföra sitt arbete med hänsyn till lagstiftningen. Rättviseskiparen är
den typ vars arbetssätt närmast motsvarar myndighetsutövning av god kvalité.
I studien benämns projekthandläggaren som den typ vilken är avståndstagande
jämtemot individen och arbetar utifrån en envägs kommunikation där det inte
lämnas utrymme för individen att uttrycka sig. Distansen som finns mellan
projekthandläggaren och individen förklaras här mer som omtanke om den
försäkrade. Denna typ betonar vikten av att i ärendet vara klar och tydlig mot alla
aktörer.
Hjälparen beskrivs av författaren som den typ vilken besitter en medvetenhet
kring problematiken motstridiga budskap kan skapa. Hjälparen strävar efter att ha
en dialog med den försäkrade och lägger fokus på att lyssna till individen.
Hjälparen anser det vara av stor vikt att individen är delaktig och insatt i sitt
ärende för att nå ett positivt resultat.
Snällism likställs med hjälparen men det som skiljer dem åt är hur man betraktar
individen. Snällism som typ innebär att handläggaren inte är kapabel att upprätta
ett professionellt förhållningssätt mot individen. Snällismens viktigaste uppgift är
att motivera individen och har som drivkraft att hjälpa den försäkrade. Snällismen
som typ har som kvalité i sitt arbetssätt att lyssna.
Författaren har i sin studie kommit fram till att omsorgsorienterade
organisationskulturen till stor del anträffas på Försäkringskassan. Med det
omsorgsorienterade synsättet leder till att individen känner sig sedd och
respekterad. Författaren kan även se på ett positivt samband mellan det
omsorgsorienterade förhållningssättet och lägre ohälsotal.
Sammanfattning
I vår tidigare forskning visar vi på komplexiteten i Försäkringskassans arbete. Å
ena sidan har vi forskning som visar på en rad brister i myndighetens arbete i
mötet med individen. Forskningen visar också brister i rehabiliteringen och hur
individen görs till fall vid ärendehantering samt hur det negativa bemötandet
påverkar individens självkänsla. Å andra sidan har vi forskning som visar att de
anställda på Försäkringskassan är medvetna om vikten av ett bra bemötande samt
att aktiva rehabiliteringsåtgärder är framgångsrika för individens återgång i arbete.
Forskningen visar också att individens motivation och delaktighet är
betydelsefullt i rehabiliteringen och att det finns forskare vilka benämner
handläggarna som olika handläggartyper utifrån deras arbetssätt. Denna forskning
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är för oss viktig då den ger en överblick kring det positiva och negativa
förhållningssättet mellan handläggaren och individen.

METOD
I detta avsnitt kommer vi presentera vilken metod vi valt att använda, vilken
intervjumetod vi tillämpat samt hur vi valt att samla in vårt material. Vi
presenterar även hur vi gjort vårt urval och med vilken metod vi kommer att
analysera vårt material med. Vi redogör även för de etiska riktlinjer vi tagit
hänsyn till under vår studie.
Metod
Efter att vi hade diskuterat fram vad vi ville studera, vilka frågor vi ville ställa och
vem vi ställa dem till, beslöt vi oss för att använda oss utav en kvalitativ
forskningsmetod. Att gå igenom dessa steg är ett måste för att sedan välja rätt
metod (Robson, 2002). Rosengren & Arvidsson (2002) diskuterar framkomsten av
den kvalitativa metoden och varför den är bra i förhållande till den kvantitativa
ansatsen:
”Kvalitativa data ansågs av många på något sätt vara mer trogna mot den
sociala verklighet man studerade. Mjukdata var mänskliga; hårddata
maskinella. Den kvantitativt orienterade sociologin anklagades för
”övermätning” och ”överkvantifiering”. Man menade att metoden leder till
ett sönderplockande av sociala företeelser i småbitar som passar
undersökningsmaskineriet, samtidigt som de studerade fenomenen tappar
alltmer av sin egentliga innebörd. Därmed skulle möjligheten att förklara
och förstå gå förlorad” (2002 s 331).
Med detta citat vill vi visa på varför vi har valt att genomföra vår studie med en
kvalitativ ansats. Starrin och Renck (1996) nämner att kvalitativa intervjuer har
till syfte att genom intervjuer hitta sedan tidigare kända eller nya fenomen,
egenskaper och innebörder. Författarna menar att använda sig av en kvalitativ
metod ger en möjlighet att hitta och försöka förstå ett tillstånd eller en egenskap
hos något. Författarna diskuterar även målsättningen med att utföra en kvalitativ
studie:
”Man är här intresserad av att försöka ”upptäcka” vad det är som sker, vad
det är som händer, snarare än att bestämma omfattningen av någonting som
är på förhand bestämt”(1996 s 55).
Vid användandet av kvalitativ metod ligger intresset i att se vad det är som
händer. Detta är motsatsen till kvantitativ metod då studien istället går ut på att
bestämma omfattningen av tidigare definierade händelser (Starrin & Renck,
1996). En kvalitativ studie är enligt Robson att föredra om målet med studien är
att ge en helhetsbeskrivning av processer (Robson, 2002). Med Robsons
resonemang som grund ansåg vi det vara den metod som bäst passade in på syftet
med vår studie. Vi ville i vår studie utforska hur handläggarna beskriver sitt
arbetssätt, ta reda på hur redskapen används på Försäkringskassan samt genom
typfallet försöka se mönster i hur handläggarna arbetar. Därför valde vi den
kvalitativa metoden då den gav våra respondenter möjlighet att fritt beskriva ocheller motivera på ett mer öppet och flexibelt sätt kring deras arbete i jämförelse
med vad en kvantitativ studie hade kunnat göra.
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Intervju
Insamlingsmetoden vi använde oss av var kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer.
Starrin och Renck (1996) definierar intervju med följande ord:
”Rent allmänt kan man säga att intervju är en speciell form av samtal med
det speciella syftet att samla in information” (1996, s 52)
Valet av att samla in material genom intervjuer grundade sig i Robsons tanke att
det är ett bra sätt att samla in data då man vill ta reda på hur människor tycker,
känner eller tror om en sak (Robson, 2002). Professorerna Kvale och Brinkmann
beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som ett sätt att få beskrivningar av
respondentens värld utifrån en tolkning av innebörden i vissa fenomen. Den
halvstrukturerade livsvärldsintervjun kan ses som ett vardagssamtal men när den
sker i en professionell intervju har den ett syfte och genomförs med hjälp utav en
intervjuguide. Intervjuguiden innehåller specifika teman och kan även innehålla
förslag till frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ forskningsintervju
har inte som syfte att kvantifiera, man arbetar med ord istället för med siffror. Den
kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att ge mångsidiga beskrivningar av
kvalitativa synvinklar utifrån intervjupersonens livsvärld (a a). Då vi ville fånga
hur handläggarnas syn på redskapen var och få beskrivningar av hur arbetssättet
kunde se ut och skilja sig mellan våra respondenter var det mest relevant att göra
kvalitativa forskningsintervjuer.
Vinjettmetoden
Vi har vid användandet av ett typfall varit inspirerade av vinjettmetoden.
Vinjettmetoden går ut på att respondenten ges en beskrivning av en person, en
situation eller ett skeende med olika faktorer som forskaren anser vara relevanta
för respondenten i en val eller bedömningssituation. Denna beskrivning är
uppdelad i olika faser och till varje fas har intervjuaren några frågor eller
påstående som respondenten ska svara på (Jergeby, 1999). Syftet med en
vinjettstudie är att studera och analysera människors val och bedömningar kring
en påhittad situation som är så nära verkligheten som möjligt (a a). På grund av
tidsbrist har vi varit tvungna att avgränsa oss och väljer därav att endast hålla oss
inspirerade av vinjettmetoden. Om vi på ett mer utförligt plan hade genomfört en
vinjettmetod hade vi haft fler typfall med olika karaktär för att öka reliabiliteten i
studien samt analyserat vinjetterna på ett djupare plan. De variabler vi hade
använt oss av vid en djupare vinjettstudie hade kunnat vara etnisk bakgrund, yrke
och olika sociala problem. Variabler som vi använde oss av i vårt typfall var ålder,
hälsotillstånd och krissituation. De frågor vi ställde som var kopplade till fallet
handlade om hur handläggaren hade gått tillväga i den situation hen just läst kring.
Frågorna som ställdes hade öppna svarsalternativ. Anledningen till att vi valde att
ha med ett typfall i intervjuerna var för att ge respondenterna en möjlighet att på
en subjektiv nivå prata utifrån ett konstruerat ärende för att se vilka val och
bedömningar handläggarna gör och hur relationen handläggare- försäkrad ser ut.
De frågor som var kopplade till fallbeskrivningen delades inte ut på förhand. Det
berodde på att vi ville ha ett mer spontant resonemang kring hur de hade gått
tillväga och var fokus hade varit i fallet. Under intervjuernas gång la vi märke till
att respondenternas svar kring den kvalitativa intervjun samt typfallet flöt samman
vilket ledde till en svårighet att analysera materialet vi fick från typfallet för sig.
Vi har därför valt att i analysdelen inte ha ett separat avsnitt kring typfallet utan
det är förekommande under hela analysens gång.
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Material
Vi har intervjuat 9 handläggare på Försäkringskassan och varje intervju varade i
ca 45- 60 minuter. Anledningen till att vi intervjuade handläggarna och inte
chefen beror på att vi vill undersöka redskapen som används i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen och hur handläggningsprocessen kan se ut
utifrån ett typfall. Då chefen inte använder sig av redskapen i praktiken ansåg vi
det vara mest relevant att intervjua handläggarna istället. Med syftet i studien
ansåg vi handläggarna vara de som står närmst att kunna besvara de frågor vi hade
för att komma så nära verkligheten som möjligt. Intervjuerna skedde ansikte mot
ansikte och vi var vid varje intervjutillfälle två stycken författare närvarande. Att
vi valde att genomföra intervjuerna två och två berodde på att vi på ett enkelt sätt
skulle kunna komplettera varandra genom att hjälpas åt att ställa följdfrågor eller
kompletterande frågor, och då få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi har
dock valt att inte närvara alla tre då detta kunde ha blivit besvärande för
respondenten och därmed skapat obalans i intervjun.
Att vi genomförde kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer innebär att författarna
hade en förberedd intervjuguide och beroende på respondenten avgjordes vilka av
dessa frågor som ställdes och i vilken ordning. Första steget i utvecklandet av en
intervjuguide är att ha målsättningen med studien klar. Guiden består av
övergripande teman som kan ha mynnat ut i konkreta frågeställningar (Starrin,
1996). Intervjuguiden finns till endast som stöd och det kan komma upp andra
frågor kring ämnet eller att vissa av frågorna inte ställs, om de exempelvis inte
längre känns relevanta. Respondenterna fick ta del av denna intervjuguide (se
bilaga 1) samt en beskrivning av ett typfall, innan intervjuerna ägde rum. Detta för
att respondenterna skulle ges möjlighet att bekanta sig med intervjuernas innehåll.
Robson likställer validitet med giltighet och detta uppnås bland annat genom att
inte ställa ledande frågor (Robson, 2002). Att inte ställa ledande frågor är något vi
har tagit hänsyn till för att öka validiteten. Vi valde att använda oss av öppna
frågor för att ge respondenten utrymme att svara fritt och därav inte ledas in eller
påverka sina svar genom oss. Öppna frågor är enligt Starrin (1996) bra att
använda sig av om man vill få spontan information om händelseförlopp eller
attityder. Vid intervjutillfällena gavs också en möjlighet att tillsammans med
respondenten diskutera begreppsförklaringar om det behövdes. Genom att ge
respondenterna denna möjlighet ökade studiens validitet (Robson, 2002).
Det typfall som ingick i intervjuerna var ett konstruerat ärende som
respondenterna fick resonera kring, utifrån färdiga frågor vi i efterhand ställde.
Frågorna var formulerade på så vis att vi skulle få svar på hur relationen kan se ut
mellan handläggare och individ.
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna transkriberades
sedan för att få ett tydligare arbetsmaterial och för att underlätta vid bearbetningen
av materialet. Daneback & Månsson (2008) skriver i sin artikel med hänvisning
till Kvale (1997) att författare bör, vid användandet av transkribering vara noga
med att utskrifterna stämmer överens med det som verkligen sägs i intervjun. Om
transkriberingen inte utförs på ett korrekt sätt anses den vara en felkälla. Detta är
något vi anser vara jätteviktigt och därav tog stor hänsyn till, särskilt som en del i
att öka validiteten i vår studie. I Robson (2002) nämner författaren också vikten
av att ha bestämt innan vilken data det är du ska samla in och transkribera. Detta
för att empirin efter transkribering inte ska bli för mäktig, för stor att hantera. Vid
transkribering av vår data transkriberade vi därför endast de delar som var
väsentliga för vårt syfte med studien. För att vara så effektiva som möjligt och att
arbetsfördelningen skulle bli jämn hade vi delat upp det så att vi intervjuade 6
personer var och transkriberade vars 3 intervjuer. Transkriberingen skedde i direkt
16

anslutning efter varje intervju och de två som inte transkriberade, jobbade istället
med någon annan del av uppsatsen.
Urval
Enligt Svensson (1996) är urvalet av undersökningsgruppen i en kvalitativ studie
styrd av syftet med studien eller ett teoretiskt urval. Urvalet kan därför inte vara
slumpmässigt. Målet med urval är enligt författaren att få en grupp som leder till
förståelse av variationer i de företeelser som studeras.
Vi har valt att studera en enhet som benämns fördjupad utredning vilken arbetar
med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på ett Försäkringscenter
(Försäkringskassa). Denna enhet har tre avdelningar som i sin tur är inriktade mot
olika arbetsgivare och arbetslösa. Dessa olika inriktningar är exempelvis
arbetslösa, personer med psykiska funktionsnedsättningar, små arbetsgivare etc.
Vi har valt att studera den avdelning som bl. a arbetar mot kommunen, staten,
samhall och ISS Facility services AB. Anledningen till att vi valt denna avdelning,
beror delvis på att vi anser det vara den mest omfattande avdelningen med en
bredare inriktning än vad de andra avdelningarna har. För att öka validiteten i vår
studie har vi valt att studera den avdelning som är den mest omfattande. Att vi
anser det vara den mest omfattande avdelningen är på grund av att den täcker
många yrkeskategorier såsom läkare, lärare, vårdbiträde, lokalvårdare och
personer med psykisk ohälsa etc. För att öka studiens validitet kommer vi att ha
respondenter som i slutändan täcker alla arbetsgivare som enheten arbetar mot.
Genom att vi gör detta urval av respondenter anser vi att vi får en täckande
avspegling av avdelningen. Vi lämnade våra önskemål om vilken form av urval vi
ville ha på respondenter till chefen över avdelningen vi studerat. Chefen sände
sedan över en lista med 12 stycken tänkbara respondenter, vilka arbetsgivare de
arbetade mot och alla kontaktuppgifter. Vi själva tog sedan kontakten med de
respondenter vi ville ha med i studien. Vi är medvetna om att samla in data från
alla på avdelningen hade varit det ultimata. Då tiden inte räckte till avgränsade vi
oss till det vi ansåg kunde vara en representativ grupp som säkerställde validiteten
för studien i den omfattning som är möjlig.
Analysmetod
Som vetenskaplig analysmodell i vår studie var vi inspirerade av grundad teori.
Grundad teori är från början skapad av Glaser och Strauss och år 1967
publicerades deras bok ”The Discovery of Grounded Theory”. Det blev i den
boken som det för första gången på ett konkret sätt kom att beskrivas den modell
för teorigenerering som skapats. Det är denna modell för teorigenerering som
senare fick namnet Grounded Theory (Svensson & Starrin 1996).
Grundad teori innebär att arbeta från data till teori och målet är att skapa en
empiriskt grundad teori (a a). Vår tanke med användandet av grundad teori har
dock inte varit att skapa en teori utan vi använde oss av arbetssättet i grundad teori
för att analysera vårt material. Detta kan man enligt Starrin (1996) göra på olika
sätt, genom olika former av kodning.
Vid bearbetning av vårt material använde vi oss av öppen kodning och sedan
selektiv kodning. Öppen kodning handlar om att ge ett fenomen eller en händelse
ett namn. Istället för att ha förutbestämda koder och sedan leta efter dessa i
materialet skapas koderna vid bearbetningen (a a). Den öppna kodningen kan ske
på tre olika sätt. Antingen kodar man rad för rad, fraser/meningar eller hela
dokument Starrin (1996). Vi har vid bearbetningen av vårt material letat efter
textstycken som representerar något för oss med jämförelse av vårt syfte med
studien. Dessa textstycken har vi sedan kodat och därefter jämfört olika koder
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med varandra för att sedan skapa kategorier. Steget att skapa kategorier är det vi
vill jämföra med den grundade teorins selektiva kodning. Datasorteringen gjordes
med utgångspunkt i frågeställningarna. Vid bearbetningen tog vi hela tiden ut de
textbitar som vi ansåg matchade våra frågeställningar. Därmed kan man säga att
vi redan innan påbörjandet av kodningen är något styrda av våra frågeställningar
och det var av den anledningen vi ville poängtera att vi endast är inspirerade av
grundad teori. Att koda innebär enligt Robson (2002) att applicera en symbol
(kod) till en textbit för att sedan kunna klassificera eller kategorisera. Koderna är
viktiga i bearbetningsprocessen. Dessa koder är mest representativa för hela
textbiten och hjälper till att närmare förstå materialet (a a). Att kategorisera
innebär att samla olika koder och utifrån dem utforma en kategori, hitta ett
begrepp eller en mening som är gemensamma för dessa koder.
Arbetsfördelning
Under studiens gång har vi hela tiden försökt ha en jämn arbetsfördelning.
Intervjuerna delades upp så att vi alla genomförde sex intervjuer var och
transkriberade tre var. Genomgång av material i form av litteratur, forskning,
internetkällor har delats upp utifrån de premisser vi haft. Analysdelen delade vi
upp mellan oss alla tre efter att ha gjort kodningen tillsammans. De delar som
inneburit diskussion och reflektion har vi gjort tillsammans.
Etiska ställningstaganden
Vi har utgått ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav;
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(Internetkälla 8), vilka vi kortfattat kommer att beskriva i detta avsnitt samt hur vi
tagit hänsyn till dem i vår studie. Våra respondenter har informerats att vi tagit
hänsyn till dessa fyra huvudkrav i vår studie.
Informationskravet innebär att den som deltar i studien har getts relevant
information om studiens syfte och hur studien kommer att gå tillväga.
Respondenterna har även informerats om att det är frivilligt att delta i studien och
att de närsomhelst får lov att avsäga sin vilja att medverka. Information till
respondenterna har även getts i form av att de innan intervjuerna fått ta del av en
typfallsbeskrivning samt intervjuguiden. Detta för att respondenterna ska känna
sig trygga med intervjun genom att de på förhand få en uppfattning av vad det
kommer handla om på intervjun. Frågorna till fallbeskrivningen har inte delats ut
på förhand då detta hade kunnat resultera i en negativ inverkan på
forskningsresultatet. Det hade i sin tur kunnat äventyra forskningens syfte.
Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska, utifrån informationen som ges,
ge sitt samtycke till deltagandet vilket visar på att de själva får bestämma sin
medverkan. Vi har i förväg kontaktat potentiella respondenter för att ställa frågan
om de kunde tänka sig att delta i vår studie. Respondenterna har vid
intervjutillfället fått skriva under ett samtyckesblad.
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att respondenternas
identitet inte får röjas. Konfidentialiteten avser arbetsmaterialet, framtida
publiceringar samt andra offentliggöranden av resultatet. Vi har därför använt oss
av fingerade namn på respondenterna, för att bevara deras identitet hemlig. Detta
för att respondenterna ska kunna känna sig trygga med det de uttrycker under
intervjuerna.
18

Nyttjandekravet innebär att empirin som samlats in endast får användas i
forskningssyfte, och i den studie den är avsedd att användas i. Empirin som har
samlats in har därför förvarats så att endast behöriga kan ta del av uppgifterna.
Forsman (1997) beskriver i sin bok Forskningsetik- en introduktion att det är
viktigt att forskarna genomför en planering då frågeställningar kan komma att
modifieras eller utökas. Vi har i vår studie arbetat grundligt med vår
intervjuguide, detta för att endast ställa frågor som kan besvara vår frågeställning
Det är därför viktigt att det inför varje moment i forskningsprocessen sker en
ordentlig genomgång, så att forskarna inte studerar annat än det som var avsett att
studeras (a a).
En av studiens författare har gjort sin praktik på avdelningen vi har studerat. Vi är
väl medvetna om att detta har kunnat ge inverkan på intervjuernas resultat. Därför
har vi valt att denna författare inte har deltagit vid intervjuerna med de
respondenter hon tidigare haft kontakt med. Detta även för att forskarrollen ska
hållas tydlig för alla deltagande i studien. Forsman (1997) skriver att vid val av
respondenter bör man ha i åtanke Bellmontrapportens innehåll som bl. a handlar
om rättvisa på individuell och socialnivå. Det innebär att man inte i onödan bör
utsätta svaga grupper och utsatta grupper eller personer. Vi anser att vi kan
besvara vårt syfte med studien genom att endast intervjua personal som arbetar på
Försäkringskassan, då vi vill se hur handläggarna använder sig av de redskap de
har jämte individen samt hur deras arbetssätt ser ut. Vi har därför medvetet valt att
inte använda den försäkrade individen som respondent för att besvara vårt
syfte/frågeställningar. Detta då vi tagit hänsyn till att denna grupp kan anses vara
utsatt. De kan anses vara utsatta då de enligt Sandvin (2009) inte känner sig
betrodda av både omgivning och samhället.
Reflektion
Innan vi genomförde vår studie hade vi mycket funderingar kring hur det skulle
bli att studera en myndighet. Inte minst att studera en myndighet som för tillfället
är uppmärksammad i media. Vi tänkte även på vårt förhållningssätt jämtemot
handläggarna i intervjusituationen. Vi ville vara så objektiva som möjligt för att
handläggarna inte skulle uppleva att vi hade en kritiskt förutfattad mening kring
deras arbetssätt. Det visade sig inte vara så stelt och stort som vi föreställt oss att
det kunde bli att intervjua en myndighetsaktör. Däremot var det med vissa
handläggare svårt att bryta mönstret av att många svarade på frågorna utifrån
regelverket och det tekniska. Vi försökte avleda dem ifrån detta då vi ville ha svar
kring relationen mellan handläggare- individ och det var ibland problematiskt då
vi inte ville ställa ledande frågor. Vi reflekterade även kring att vi tar en timme av
en redan upptagen tjänstemans arbetsdag och detta kunde påverka kvalitén i
intervjuerna. Detta kan ha påverkat intervjuerna på så vis att vi inte fått lika
utförliga svar pga. deras tidsbrist. För att undvika problematiken kring att frågorna
i typfallet flöt samman med övriga frågor i intervjun skulle vi lagt mer tid och
fokus på att utforma frågorna mer avgränsat till fallet samt att inrikta dem mer på
relationen mellan handläggare och individ.
Sammanfattning
Vi har valt att utföra vår studie med en kvalitativ ansats och med kvalitativa
forskningsintervjuer som främsta insamlingsmetod då vi med denna metod bäst
kunde besvara vårt syfte med studien. Vi intervjuade 9 handläggare på enheten
fördjupad utredning på Försäkringskassan och varje intervju varade i ca 60 min.
Inför varje intervju delgavs respondenterna en intervjuguide. Intervjuerna
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spelades in och transkriberades efter varje intervjutillfälle. Vi har även varit
inspirerade av vinjettmetoden men främst använt den som en metod att kunna
prata kring handläggarnas arbetssätt och kring handläggarnas relation till
individen utifrån ett konstruerat ärende. Hela studien har skett med hänsyn till
vetenskapsrådets etiska riktlinjer.

TEORI
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter som vi
kommer att använda oss av i vår analys av materialet. Vi anser att teorier om
empowerment är mest applicerbara på vår studie då syftet med denna är att
analysera de redskap och arbetssätt som används av Försäkringskassans
handläggare i arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån ett empowermentperspektiv.
Vi kommer i början av teoriavsnittet presentera uppkomsten av
empowermentbegreppet och grunden till detta begrepp. Detta gör vi med syftet att
ge läsaren en helhetsbild och förståelse för empowerment som fenomen och hur
det kan tillämpas i socialt arbete.
Empowerment
Empowermentbegreppet har uppstått från den Amerikanska
medborgarrättsrörelsen. Andra inspirationskällor är kvinnorörelsen samt olika
slags självhjälps organisationer. Idag kopplas begreppet ofta samman med olika
grupper som anses vara svaga i samhället t ex. invandrare, missbrukare och
personer med en funktionsnedsättning (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment
uppstod som en reaktion mot myndigheternas synsätt att individerna inte tycktes
veta sitt eget bästa och skulle därför hållas i strama tyglar (a a).
Det är problematiskt att definiera begreppet empowerment då det inte finns
enbart en övergripande definition av vad empowerment är (Adams, 2003). Det är
även problematiskt för att det inte finns en tydlig motsvarighet i det svenska
språket(Tengland, 2004). Empowerment kan enligt olika författare likställas med
självhjälp, makt, inflytande, positivt bemötande och kontroll över sin livssituation.
Detta kan dels vara genom lagstiftad service eller frivilliga organisationer
(Adams, 2003 & Tengland, 2004). I nästa stycke berör vi en fråga som alltid är
central i ett empowermentsammanhang d v s känslor.
Empowerment och känslor
Tengqvist (2007) beskriver att utifrån ett empowerment perspektiv anses
individen vara experten på sin egen situation med stora personliga erfarenheter,
kunskaper och resurser som kan vara användbara för att individen ska uppnå sina
mål. Författaren beskriver vidare att empowermentprocessen som en utveckling
gör att individens identitet, från att ha dominerats av problem och låg självkänsla
leder till att individen skapar en identitet som individen är stolt över (a a).
Empowerment innebär enligt Askheim (2007) att ta fram egenskaper och resurser
hos individen för att få fram individens sanna jag. Dessa egenskaper kan bl a vara
inneboende autonomi, ansvarstagande och förmåga till att fatta självständiga
beslut. Starrin (2007) menar att emotioner som kan upplevas i samspelet mellan
individer påverkar hur individen ser på sig själv. Om fackmannen har ett bra
förhållningssätt till sin klient, respektfullt och ödmjukt leder det till att individen
får en ökad självkänsla. Har fackmannen ett dåligt förhållningssätt till individen
leder detta till att klienten upplever sig som mindre duglig, osäker och värdelös(a
a).
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Starrin (2007) nämner även sociologen Randall Collins teori om
interaktionsritualer vilka handlar om de känslor individen upplever när den deltar
i olika sammanhang. Dessa sammanhang kan t ex vara möten och ritualer där
individen upplever att den kommer till sin rätt. Individen upplever då emotionell
energi som kan uttryckas genom entusiasm, solidaritet, handlingskraft och
självtillit. Möten och sammanhang kan också leda till att individen töms på
emotionell energi, då upplever individen sig missmodig, håglös och maktlös.
Individer med hög emotionell energi känner sig goda och värdefulla medan
individer med låg emotionell energi känner sig misslyckade och osäkra på sig
själva och på det de gör (a a). Emotionell energi handlar om emotioner som t ex
skam och stolthet och den positiva eller negativa energi dessa kan ge. Dessa
emotioner är avgörande för de processer som antingen hämmar eller främjar
empowerment. Collins menar vidare att emotionen skam är en signal på hotade
och osäkra sociala band mellan individer. Skammen blir därför en motpol till
empowerment medan stolthet är en signal på trygga och säkra sociala band som
leder till empowerment (Starrin, 2007). Idag är empowerment en vanlig term i
socialt arbete. Olika författare har utvecklat olika synsätt, modeller och teorier av
empowerment som är tillämpbara på olika områden. Vi kommer nedan presentera
en del av dessa vilka vi anser vara användbara för vår analys.
Empowerment i socialt arbete
Basen för empowerment är enligt Tengqvist (2007) följande: att se alla individer
som kunniga om de ges rätt förutsättningar, att se alla individer som lika värda
med samma rättigheter, samt att synliggöra och förändra maktstrukturer.
Motpolen till empowerment är paternalism (Starrin, 2007). Det paternalistiska
synsättet är baserat på tanken om människors över- och underordning.
Utgångspunkten här är att i synnerhet utsatta grupper inte själva är förmögna till
att bedöma vad som är bäst för dem utan bedömningen av detta är en fråga för t.
ex en expert eller myndighet. De t. ex sjuka spelar även en underordnad roll i
lösningsförslagens utformning och genomförande (a a).
Även Forsberg & Starrin diskuterar i sin bok en empowermentinriktad
tankemodell som författaren likställer med en språklig kod som han resonerar
kring. Här tas bl a upp vad utformningen av en kallelse till ett möte spelar för roll.
Starrin menar att en kallelse från en myndighet skiljer sig totalt från en kallelse
från en lokal rörelse. Hur kallelsen utformas bidrar till ett delaktighetsskapande
och självtillitsskapande (Forsberg & Starrin, 1997).
Empowermentbegreppet innehåller en del antagande om människor som vid
första anblicken kan tyckas vara självklara men Starrin menar att detta är långt
ifrån hur myndighetspersoner agerar. Människan ska betraktas som subjekt och att
de har makt och förmåga att styra sina liv. För att detta ska lysa igenom vid
bemötande från en myndighet ska språket inte innebära ett över och
underordningsförhållande. Det ska inte heller förekomma ett språkbruk som ”detförklarar” den enskilde (a a).
Författaren Robert Adams (2003) diskuterar i sin bok att empowerment uppnås
genom att ta kontrollen från myndigheter och istället ge den till
självhjälpsgrupper. Detta leder till att individerna tar kontroll, makt och inflytande
i dessa självhjälpsgrupper, samt över sina liv (Adams, 2003). Självhjälp är en
form av empowerment där professionalismen lämnas över till
brukarorganisationerna. Detta kan t ex gälla teorier eller sociala vetenskaper som
socialarbetaren besitter, istället ses individen som den som besitter expertisen.
Empowerment kan ta sig olika uttryck men de betonar alla vikten av att behandla
individen med respekt att ge individen möjlighet att ta kontroll och inflytande
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över sitt liv samt att jämna ut makt klyftorna mellan den professionelle
socialarbetaren och individen. I nästa rubrik kommer vi att gå genom den liberala
styrningsstrategin som Askheim (2007) diskuterar i sin bok.
Den liberala styrningsstrategin
Enligt Askheim (2007) är denna strategi en av de idealtypiska konstruktioner av
empowerment som sällan finns i renodlad form i praktiken:
”När vi möter begreppen i praktiken är det sällan i dess renodlade form,
men det är ändå nyttigt att renodla de teoretiska positionerna för att visa på
likheter och skillnader mellan infallsvinklarna och hur de får olika
konsekvenser i praktik” (2007 s 18).
En av utgångspunkterna i den liberala styrningsstrategin är att skapa en
medvetenhet hos individen i vad gäller relationen mellan den egna livssituationen
och samhälleliga förhållanden. Askheim (2007) poängterar att förändringar i
individens situation kan startas i dialogen mellan individ och fackmannen. Genom
detta kan individen blir medveten om de oprövade möjligheterna som finns. I
denna strategi betraktas individen som aktiv, med handlingskraft och som vet sitt
eget bästa med villkoret att det skapas rätta förutsättningar för hen (a a).
Fackmannen har som uppgift att informera individen så att hen blir medveten om
sin egen situation och vad som kan förändras för att nå en mer positiv riktning.
Fackmannens arbete består i att medverka till att väcka individens positiva kärna
till liv och att blockeringar som hämmar individuell utveckling avlägsnas
(Askheim, 2007):
”Empowerment-inspirerat socialt arbete handlar /…/ om att väcka dessa
egenskaper till liv. Det handlar om att dra fram brukarnas ”sanna jag” som
antas ligga bakom t ex. sociala avvikelse, drogmissbruk, apati o.s.v.(…).
Uppgiften blir kort sagt att befria individen genom att föra honom i kontakt
med sitt ”egentliga jag”. Det sociala arbetet motiveras alltså utifrån en
målsättning att frigöra klienterna” (2007 s 29).
I nästa avsnitt kommer vi att presentera ytterligare en teori som betraktar
empowerment i termer av mål och medel.
Empowerment som mål och medel
Tengland som är verksam som lektor i folkhälsovetenskap vid Malmö Högskola
har utvecklat en teori kring empowerment som mål eller medel. Tengland (2004)
menar att begreppet empowerment kan syfta på två företeelser: ett mål och ett
tillvägagångssätt. De centrala mål som innefattas av empowerment är enligt
Tengland makt, förmåga, kompetens, autonomi, frihet att välja, kunskap,
självutveckling och självkänsla. Dessa centrala mål kommer senare brytas ner i
fyra huvudmål. Eftersom ett tillvägagångssätt innebär en handling likställs ofta
empowermentbegreppet med en process. Tillvägagångssättet innebär att
individerna som befinner sig i en utsatt situation ska bli delaktiga genom att
formulera sina mål samt att genom processen uppnå dessa mål. I processen att nå
målen innebär det att individerna tar ansvar genom att definiera sina problem och
hitta lösningar till dessa. De professionella aktörerna måste överlämna en större
del av makten till individen men samtidigt stödja individen i att definiera
problemen. Det är enligt författaren i processen viktigt att den berörda individen
själv får möjlighet att ta självständiga beslut.
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De fyra huvudmål som inbegrips av empowerment är enligt Tengland:
empowerment som förmåga, kunskap, autonomi eller frihet och självkänsla.
Med empowerment som förmåga anser författaren det vara av vikt att individen
kan öka sin förmåga att tillgodose sina behov, finna lösningar på sina problem och
att ha kontrollen över sitt liv. Detta kan hos individen innebära både inre och yttre
förändringar som förklaras av följande citat:
”De inre förändringarna kan ha att göra med fysiska eller psykiska
förbättringar eller ökad medvetenhet eller kunskap. Det yttre har med den
fysiska eller sociala miljön att göra. Att man t. ex ökar intaget vid
universitet och högskolor ger fler individer förutsättningar att utbilda sig
och därmed öppnas nya möjligheter för dessa individer” (2004 s 167).
Genom att använda sig av empowerment som förmåga beskriver Tengland (2004)
ökar individens hälsa:
”Det vill säga att om empowerment innebär att man ökar individens inre
fysiska eller psykiska förmåga (att uppnå saker i livet) så har man i
realiteten ökat hennes hälsa” (2004 s 167).
Empowerment som kunskap handlar om kunskapen i att veta vilken situation man
befinner sig i, samt att veta hur man gör någonting. Kunskapen innebär också att
veta vilka verktyg man har för att förändra sin dåliga situation och att ha
självkännedom. Genom att ha hög självkännedom ökas också förmågan att
förändra sin situation. Enligt Tengland kan detta huvudmål innebära:
” (…) att få kunskap av sig själv som människa, om egna karaktärsdrag,
värderingar, förmågor eller önskningar. Denna ökande självkunskap
förväntas också leda till en ökad förmåga att förändra den egna
situationen” (2004 s 168).
Att använda sig av empowerment som kunskap i en process, kan precis som
empowerment som förmåga leda till ökad hälsa.
Empowerment som autonomi eller frihet innebär att kunna välja självständigt och
genom detta betraktas individen som självbestämmande. Genom att vara
självbestämmande kan individen välja mellan olika handlingsmöjligheter. En
förutsättning för empowerment som autonomi är att individen är medveten om sin
situation och de handlingsalternativ som finns. Dock menar Tengland att det inte
enbart handlar om att individen ska kunna välja handlingsalternativ, omgivningen
måste också ge utrymme för att handlingsalternativet går att genomföra.
Då författaren diskuterar Empowerment som självkänsla kopplas detta samman
med begreppet livskvalité. Dock menar författaren även att självkänslan är en del
av individens handlingsförmåga och välbefinnande. Empowerment som
självkänsla leder till ökad hälsa och ökad livskvalité.
Tengland (2004) menar att diskussionen kring begreppet makt och kontroll i
samband med empowerment blir problematiskt då det oftast endast talas om att ha
en känsla av makt och kontroll över sitt eget liv. Detta Anser Tengland inte vara
tillräckligt, individen måste besitta makt och kontroll för att det ska finnas någon
form av empowerment i sammanhanget.
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Tengland menar vidare att påståendet om att empowerment ska leda till utbildning
eller arbete är obefogat. Det handlar om att individen själv ska formulera sina
problem och utnyttja den nya förmågan, makten och autonomin denne har uppnått
genom empowerment. Detta i sin tur ska leda till social förändring vilket är det
övergripande målet för individen. Social förändring innebär i slutändan direkt
eller indirekt ett grundläggande mål för livskvalité.
Enligt författaren äger en positiv och konstruktiv förändring rum om individen
ges möjlighet att uttrycka sig, bli hörd, respekterad och accepterad. Dessa fyra
huvudmål och tillvägagångssättet inom empowerment kan tillämpas i en rad olika
område så som socialt arbete, folkhälsoarbete, omvårdnad, pedagogik,
statsvetenskap och ekonomi. Experterna på dessa områden har som roll i
empowermentprocessen att utforma en positiv förändringsprocess och inte att
utforma problem, innehåll eller mål.
Sammanfattning
Vi har inlett denna rubrik med en bakgrund av empowerment som begrepp.
Vidare har vi beskrivit kopplingen mellan empowerment och känslor som enligt
oss bör spela en central roll i socialt arbetet. Vi har också presenterat olika synsätt
och modeller av empowerment som har som ett gemensamt faktum att individen
ska vara i fokus. Därefter beskriver vi Askheims syn på den liberala
styrningsstrategin som enligt honom har som centrala utgångspunkter bl. a att
skapa ett medvetande hos individen kring sin egen situation samt att minska
maktklyftorna. Sist skriver vi om Tenglands teori som diskuterar empowerment i
termer av mål och tillvägagångssätt.
De ovan nämnda teorierna ger oss möjlighet att analysera mönster av
empowerment på myndighetsnivå och på så sätt besvara en del av uppsatsens
syfte. Samtidigt är vi medvetna om att det finns begränsningar i teorierna då dessa
är utformade för empowerment i socialt arbete som inte alltid kan likställas med
empowerment på myndighetsnivå.

ANALYS
Vårt syfte med uppsatsen var att studera de redskap handläggarna har att använda
sig av samt hur deras arbetssätt ser ut utifrån ett empowermentperspektiv. Nedan
kommer vi att presentera våra resultat av studien och vi börjar med en allmän
presentation av redskapen för att sen närmare presentera vilka redskap som
handläggarna anser bidra till en god relation. Vidare presenterar vi handläggarnas
syn på individen och vikten av en god relation samt vad en god relation kan leda
till. Vi kommer även att presentera hur handläggarna resonerar kring vikten av att
informera genom en handläggningsprocess och hur de föredrar att kommunicera
negativa beslut. Avslutningsvis kommer vi presentera handläggarnas arbetssätt
lite närmare, vad som styr arbetssättet och till sist presenterar vi de mönster av
handläggartyper vi har kunnat urskilja.
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Redskap
Vi vill börja med att presentera de olika redskapen som handläggarna har att
använda sig av i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen då de ska bedöma en
individs arbetsförmåga. Detta vill vi göra för att läsaren lättare ska kunna sätta sig
in i fortsatt analys. Vidare kommer vi presentera de redskap som handläggarna
menar är bra för att skapa en god relation samt att hur de används utifrån ett
empowermentperspektiv.
Telefonutredning
Ett av redskapen är telefonutredning. Enligt Försäkringskassans
vägledningsdokument(Internetkälla 4) kan en kompletterande utredning som
genomförs via telefon vara ett stöd i bedömningen av vilka
rehabiliteringsmöjligheter som finns, t ex om och när individen kommer att kunna
återgå i sitt tidigare arbete. Utredningen kan också klargöra vilka insatser som kan
behöva vidtas för att individen ska kunna återgå i arbete.
Återkommande i intervjuerna är att informanterna beskriver telefonutredning dels
som det första redskapet som används och dels som ett redskap som är viktigt för
att få en inblick i hur den försäkrades situation ser ut:
”Det är jätte bra då får man första hint om hur det ser ut, se situationen och
får en idé och hur man ska gå vidare” (Eva).
”Och även cancerpatienter och sådana kontaktar jag för jag tycker det är
viktigt att de har mitt namn, telenummer om de är något de undrar”
(Greta).
Några av de intervjuade betonar att telefonutredningarna också är viktiga som ett
redskap för att de sjukskrivna själva skall kunna formulera hur de ser på sin
situation. Ali berättar:
”Även här kunna lyfta frågeställningarna hur ser personerna själva på sina
möjligheter att komma tillbaka, hur ser han/hon på sitt medicinska
tillstånd, sin eventuella förmåga eller begränsningar? Hur ser arbetet ut?
Har man diskuterat med arbetsgivaren kring anpassning eller annat
arbete?” (Ali).
Ett liknande resonemang förs av Anna, hon säger:
”Personen får själv berätta om sitt funktionstillstånd, vad som har hänt, hur
det påverkar den och varför den inte kan jobba. Så att det är liksom det och
de frågorna och sen informerar vi då om gällande lagstiftning och vad som
kan komma att krävas av den här personen och så, men att man själv då får
berätta för oss hur man upplever sitt tillstånd” (Anna).
Som vi kan utläsa ur citaten är det återkommande att handläggarna betonar att de
informerar om regelverket och tar reda på hur den försäkrades arbetssituation ser
ut. Flertalet handläggare lägger även vikt i att lämna kontaktuppgifter så de
försäkrade vet vem de ska kontakta i fortsättningen.

25

Plan för återgång i arbete
Det andra redskapet vi kommer att beröra är plan för återgång i arbete. Detta
redskap bidrar enligt vägledningsdokumentet(Internetkälla 4) till att klargöra
individens förutsättningar att återfå sin arbetsförmåga. Planen ska innehålla
uppgifter om rehabiliteringsåtgärder och andra insatser, vilken aktör som ansvarar
för dem och en tidsplan. Syftet med plan för återgång i arbete är att den ska ge ett
perspektiv över alla de handlingar och insatser som behövs för att individen ska
kunna få tillbaka sin arbetsförmåga. Planen ger individen möjlighet att redan tidigt
i sjukperioden titta framåt och gör den försäkrade delaktig i sitt ärende.
Handläggarna ges en möjlighet att få en helhetsbild av ärendet och vilket mål den
försäkrade vill nå, så att aktiva åtgärder kan sättas in(a a).
Respondenterna lägger i sina resonemang mycket vikt på att plan för återgång är
ett levande dokument som revideras under ärendets gång och innehållet är
fokuserat på de mål som ska uppnås. Många av respondenterna betonar även att
dokumentet ska delges den försäkrade:
”(…)så skickar man hem det till den sjukskrivne. Plan för återgång i arbete
ska innehålla ett slutmål(…)” (Ali)
”Man gör alltså en plan och då har man datum för mål och delmål och
ibland kan man ha datum för slutmål(…)så skickar man ett exemplar hem
och så följer man upp och ser så att vår planering har hållit. Ibland får man
revidera en plan om det blir någon förändring” (Greta).
Citaten fångar en skillnad som finns i våra intervjuer då vissa av handläggarna
betonar att man i planen ska formulera ett slutmål medans andra inte anser detta.
Ali menar att en plan för återgång ska innehålla ett slutmål medans Greta menar
att det beror på hur situationen ser ut men att det viktiga är att målen följs upp och
revideras om det behövs.
Avstämningsmöte
Enligt vägledningsdokumentet(Internetkälla 4) är avstämningsmötet det
grundläggande redskap som Försäkringskassans handläggare använder sig av i sitt
arbete. Faktorerna som handläggarna måste ha i åtanke under hela samtalet är
möjligheterna till deltidssjukskrivning och möjligheterna till anpassning på
individens arbetsplats. Individens motivation och förhållningssätt är två andra
viktiga faktorer som ska tas upp i mötet. I vissa fall kan handläggarna samla
tillräckligt underlag från ett avstämningsmöte för att kunna bedöma rätten till
sjukpenning eller behovet av rehabiliteringsåtgärder och behöver då eventuellt
inte samla in läkarutlåtande eller utredningar ifrån andra aktörer. Redskapet kan
också ge arbetsgivaren möjlighet att utföra sitt anpassnings- och
rehabiliteringsansvar. Försäkringskassan måste dokumentera vad som kommer
fram under mötet för att sedan skicka denna sammanställning till de medverkande
i mötet. Ett avstämningsmöte är därför ofta en skälig situation för att formulera en
plan för återgång i arbete (a a).
Något som är återkommande i respondenternas resonemang kring redskapet
avstämningsmöte är att det är från ärende till ärende om de har ett
avstämningsmöte eller inte och vem som deltar i detta. Vad som mer upprepas är
de olika aktörernas viktiga roll:
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”(…)sen gör vi alltid bedömningen att är det då någon som är väldigt sjuk
så gör vi inte det. Det finns ju ingen anledning till att ta in någon eller kalla
dem till arbetsgivaren bara för att (…) gör den avvägningen i varje ärende”
(Anna).
”Och där gör man en ny plan för återgång. Man reviderar den som ligger
innan och i nästa plan är där fler aktörer med och det är oftast den som
väger lite tyngre för kanske mer kan lägga upp en plan med arbetsträning
eller successiv upptrappning” (Stina).
”(…)den försäkrade är alltid med och arbetsgivaren och sen läkaren är
alltid bra att ha med om de kan. (…)Jag tycker det är väldigt bra om
läkaren kan vara med för då har vi ju medicinsk expertis(…)” (Greta)
Anna menar att de bedömer ifrån ärende till ärende vem de har avstämningsmöte
med. Är det en individ som är jättesjuk besvärar de inte denne med ett
avstämningsmöte för att de vet redan innan vad de skulle kommit fram till. Greta
lägger vikt i att det är bra om läkaren kan vara med för att få rätt medicinsk
bedömning.
SASSAM- utredning
SASSAM är en förkortning för ”Strukturerad Arbetsmetodik för
Sjukfallshantering och Samordnad rehabilitering” (Internetkälla 6). SASSAMutredningen kartlägger individens hinder och resurser i ett helhetsperspektiv och
utförs i samspel med individen. Försäkringskassans handläggare använder
redskapet i syfte att samla in uppgifter om individens arbetsförmåga och att
undersöka behovet av rehabiliteringsåtgärder (a a).
Ur vägledningsdokumentet(Internetkälla 4) framkommer bl. a att syftet med
SASSAM är att ta reda på individens sociala förhållande för att undvika att
sjukpenning betalas ut av andra själ än det som lagen fastställer, som t ex
arbetsmarknadsmässiga eller ekonomiska anledningar (a a).
Med följande citat kan vi utläsa att det verkar finnas en medvetenhet hos en del av
de intervjuade handläggarna vad SASSAM- utredningen ska gå ut på och precis
som med avstämningsmöte görs det en avvägning om redskapet behöver användas
eller inte från ärende till ärende:
”(…)det är inte alltid jag gör det men i de ärende var jag bedömer att här
kan det behövas(…) Det kan vara exempelvis vid upprepade
sjukskrivningar, de har recidiv och depression, man nästan luktar sig till att
här kan det bli en lång sjukskrivning, då kallar jag hit dem för
SASSAM(…)” (Greta).
”Syftet till kartläggningen brukar initialt vara finns det rätt till ersättning?
Vilka begränsningar finns det? Man ska gå in på begränsningarna och på
vad de kan göra trots sina besvär, sedan kartlägger man den sociala
situationen och deras bakgrund, utbildning, arbetslivs erfarenheter, hur det
fungerar på arbetet, vilka arbetsuppgifter man har, hur ser relationen med
arbetsgivaren ut och arbetskamrater? Man ska också utreda hur
motivationen ser ut och lägga upp en gemensam planering. Här får
individen chansen att uttrycka vad dom tycker och känner” (Pelle).
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Pelle betonar att syftet med SASSAM är att se om individen har rätt till ersättning
samtidigt som han ger individen möjlighet att uttrycka sig kring hur hen tycker
och känner samt tittar han på individens motivation. I likhet med Pelle betonar Ali
vikten av att få en bild av individens sociala situation och hur individen ser på sin
situation:
”(…)här träffas bara jag och den försäkrade på kontoret. Handlar om att ta
in uppgifter på personens egen förmåga, hur ser personen på sina hinder
och resurser? Vad har man för arbetsförhållanden? Vad har man för
bakgrund, utbildning? Här kommer även det sociala in för att se så det inte
påverkar möjligheterna för att komma tillbaka till arbete” (Ali).
Utifrån Gretas citat utläser vi att hon inte gör SASSAM i alla ärende utan det är
mer i de ärenden som är längre och mer komplicerade. Pelle och Ali betonar att
de är medvetna om vad redskapet ska innehålla och går ut på. Det framkommer ur
våra intervjuer att handläggarna själva avgör i vilka ärende en SASSAM är
behövlig.
Vi har nu gjort en presentation av de redskap som främst används av
handläggarna. Vi kommer under analysens gång att på ett djupare plan analysera
hur dessa redskap används utifrån ett empowermentperspektiv.
Redskap som leder till en god relation
Som vi tidigare presenterat finns det flera redskap handläggarna har att använda
sig av. I kommande stycke vill vi presentera respondenternas resonemang
gällande vilket redskap som ger en god kontakt och relation till individen.
Respondenternas resonemang kring vilket redskap som leder till en god relation är
delad vilket vi kan utläsa från följande citat:
”SASSAM - utredning innebär stora vinster(…)du får en helt annan
personrelation, en helt annan kontakt. Men de allra flesta öppnar sig redan
i telefonutredningen så då får ja veta rätt så mycket. Det är ju väldigt
viktigt att de känner förtroende för en så de öppnar sig ju” (Greta).
SASSAM- utredningen beskrivs vara det bästa redskapet då det skapat en
personrelation, detta menar också Stina:
”(…) på ett djupare plan är det väl SASSAM- utredningen för där har man
tid lite mer att prata och gå på djupet, man kommer lite mer under skinnet
på det viset ju så det är väl den som är bäst. Just i ärende där man känner
kanske att det är lite mer, ligger något under som inte kommer fram då är
det bra med det personliga mötet var det bara är handläggaren och den
försäkrade” (Stina).
Stina betonar att SASSAM- utredningen är särskilt bra i fall där man behöver som
hon utrycker det komma ”under skinnet” på individen, men det är också ett bra
redskap då det innebär att man har mer tid för att skapa kontakt. Tidsaspekten
berörs även av Eva:
”Det är SASSAM- utredningen, avstämningsmöte är lite stressande för folk
ibland, det är många deltagare, så sitter individen där och
personalavdelning, vi och doktor. Vissa tycker att det är jobbit att komma
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hit också. Men SASSAM- utredningen är bättre, lättare för individen att
berätta saker när arbetsgivaren inte är med” (Eva).
Mark menar till skillnad från Eva, Stina och Greta att telefonutredningen är det
bästa redskapet för att skapa en god kontakt med individen.
”Jag skulle vilja säga telefonutredningen vid första skedet. Där bygger man
den första kontakten, får man en bra kontakt där så är det jättebra att sen
spinna vidare på. Det är viktigt för att kunna ta nästa steg.
Telefonkontakten är jätteviktig, att individen får ett namn dit den kan
vända sig för ofta får vi höra att vi är så svåra att få tag på, då vet man vem
man kan kontakta” (Mark).
Flera av respondenterna ovan beskriver SASSAM- utredningen som ett
fördelaktigt redskap där de kan komma på djupet med individen. Greta beskriver
att genom SASSAM- utredningen kan man få en helt annan personrelation och
kontakt. Stina beskriver SASSAM- utredningen som mindre stressande, det blir
ett möte mellan handläggaren och individen som kan upplevas som mindre
hotfullt. Även Eva anser SASSAM- utredningen vara ett bra redskap för att bygga
en relation till den försäkrade. Eva beskriver precis som Stina att SASSAMutredningen kan av individen upplevas som lättare att prata vid då det endast är
individen och handläggaren närvarande. Genom redskapen kan handläggaren vara
behjälplig då de kan ha ett bra förhållningssätt mot individen vilket Askheim &
Starrin (2007) menar hjälper individen till en ökad självkänsla. Detta goda
förhållningssätt vill vi likställa med handläggarnas goda relation till individen.
Stina menar dock att det även kan förekomma svårigheter med SASSAMutredningen:
”(…)för dem säger ingenting. Jag har gjort vissa var man får dra ur dem
orden, man får inte ställa ledande frågor eller placera orden i munnen, men
man får ibland hjälpa till för det kommer inget annars. Och andra pratar,
pratar, pratar…(…)” (Stina).
Vi tolkar detta som att Stina menar att det kan bli problematiskt om individen inte
vill öppna sig för en dialog vid SASSAM- utredningen. Det problematiska blir då
att kvalitén på SASSAM- utredningen blir bristfällig då handläggaren inte får ta
del av information som individen besitter som kan vara väsentlig för individens
rehabiliteringsprocess.
Då förekomsten av empowerment beror på hur människosynen är, kommer vi
nedan presentera handläggarnas syn på de försäkrade.
Handläggarens syn på individen
Återkommande i intervjuerna är även hur handläggarna tror att individen känner
och upplever kontakten med Försäkringskassan. Något som återkommer är att
respondenterna tror många individer är slutna i sig själv för att de är just rädda
och nervösa. Anna anser att man är i en utsatt situation då man är i kontakt med en
myndighet. Vad respondenten menar med utsatt situation är:
”Alltså, att man är sjuk, eller har ett upplevt sjukdomstillstånd. Och redan
där är man..Ens egna känslor kan krocka med hur vi bedömer att här finns
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en arbetsförmåga men det tycker man kanske inte själv när man är sjuk”
(Anna).
Vad Anna menar är enligt vår tolkning att man kan uppleva sig vara i en utsatt
situation vid kontakten med myndigheten då Försäkringskassans bedömning
kanske inte stämmer överens med ens egen uppfattning. Detta kan leda till att
individen blir osäker och känner att den inte får lov att vara experten på sin egen
situation. Att individen ska få lov att vara expert på sin egen situation, är enligt
Tengqvist (2007)vad som krävs för att individen ska nå empowerment. Anna
förklarar dock vidare att för att individen inte ska känna sig lämnad ensam till
ingenting är plan för återgång var all dokumentation kring individen finns viktig.
Genom att individen tar del av denna planen och har alla kontaktuppgifter till
handläggaren så att den kan ställa frågor vid behov, försöker handläggaren, enligt
oss göra individen medveten om sin situation och stärka individen i det.
I Försäkringskassans rapport (2007:2) anser de försäkrade sig bli bemötta utifrån
en ”arbetsmall” istället för att bli bemötta som en ”medmänniska”. Bland våra
respondenter kan vi utläsa en medvetenhet kring vikten av att individerna ses som
just en ”medmänniska”. Synen på de försäkrade hos handläggarna anser vi vara
enstämmig hos de flesta respondenterna, samt hur de vill att individerna ska känna
sig i kontakten med myndigheten:
”(…)de känner sig rädda och överrumplade när de kommer”(…) Märker
att många blir rödflammiga på halsen, de blir nervösa, jag försöker snacka
ner dem så att de blir avslappnade. Visst har vi en lagstiftning att följa och
det kan vara att jag inte kan bevilja sjukpenning men jag vill inte att de
upplever oss som ett hot eller att jag har en jätte makt här nu, tvärtom vill
jag få dem lugna och fina så vi kan ha ett samarbete. Vi ska försöka få dig
tillbaka och vi ska använda de resurser som finns i samhället, det är vårt
uppdrag” (Gustav).
Forsberg & Starrin (1997) menar att för att en individ ska uppnå empowerment
ska hen ses som att den har makt och förmåga att styra sitt liv. För att en
myndighet ska kunna hjälpa individen med detta ska språkbruket inte innebära ett
över och underordningsförhållande. Gustav betonar just detta, att han inte vill
upplevas som ett hot och att han har stor makt utan att ett samarbete ska ske
mellan individen och handläggaren.
Stina betonar vikten av att avdramatisera för individen att det är en myndighet den
har kontakt med:
”(…) sen e det många som har den här respekten för myndigheter, att det
är lite obehagligt och såhär. Men jag tror man kan riva ner den muren
ganska mycket, att har man en bra telefonkontakt så de får känna sig mer
avslappnade inför ett möte” (Stina).
Även Greta poängterar hur hon jobbar för att ett över och underordningsförhållande inte ska äga rum:
”Jag är inte så byråkratisk om man säger så för att jobba här. Jag vill och
försöker hålla mig mer på samma nivå som den som är sjuk än att jag
kallar hit högtidligt på SASSAM direkt och skriver datum och klockslag
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att de ska komma hit, de vet inte vem jag är, det blir så kyligt, distanserat
det blir så myndighetsaktigt jag försöker jobba smidigare och närmare
dem” (Greta).
Starrin (2007) menar att känslor som existerar i samspelet mellan individer,
påverkar hur individen ser på sig själv och kan vara avgörande för om individen
uppnår empowerment eller inte. Vi läser citaten som att handläggarna har en
medvetenhet om att individerna kan uppleva sig vara i en utsatt situation, att de är
rädda och nervösa inför kontakten med en myndighet. Dessa citat betonar hur
handläggarna tror individerna upplever det att ha kontakt med en myndighet och
det är utifrån citaten tydligt att de inte vill upplevas som ett hot eller vara för
byråkratiska. Gustav, Stina och Greta försöker distansera sig från ett över och
underordningsförhållande då de reflekterar över sina roller. Flertalet respondenter
i vår studie vill hellre ses som en ”medmänniska” enligt vår tolkning av citaten
som vi tidigare nämnt.
Utifrån handläggarens syn på individen kan det variera i vilka faktorer de anser
vara av vikt för en god relation. Då en god relation är en förutsättning för
empowerment kommer vi i följande avsnitt presentera vad våra respondenter
anser vara av vikt i en god relation.
Vikten av en god relation
Vid vår analys av intervjuerna hittar vi mönster av att handläggarna lägger vikt på
olika faktorer i relation till individen. Dessa faktorer kommer vi att analysera i de
följande avsnitten. Två faktorer som är återkommande i intervjuerna är kontakt
och dialog . Respondenterna menar att dessa två faktorer är bidragande till en god
relation.
Kontakt
Flertalet av respondenterna beskriver i intervjuerna vikten av en god kontakt till
individen. I våra intervjuer beskriver respondenterna att den första
telefonutredningen är avgörande för den vidare kontakten med individen.
Greta beskriver att en viktig del av telefonutredningen är att etablera kontakt med
individen. Telefonutredningen menar hon skapar en bra grund för att kunna bygga
vidare på en relation, hon säger:
”(…)och visst man kan ju skicka brev till dem men jag tycker det är mer
opersonligt, jag vill ju ha den här första kontakten(…)för att bygga vidare i
vår relation och samarbeta så att det får ta ganska lång tid och det tror jag
är välinvesterat för framtiden(…) (Greta).
En bra första kontakt menar Greta är en investering i framtiden. Adam betonar i
likhet med Greta att telefonutredningen lägger grunden för den fortsatta kontakten
mellan handläggaren och individen:
”Jag börjar med telefonutredning, där lägger jag ner mycket energi
eftersom det är den första kontakten med den försäkrade. (…)det är där
man grundar för fortsättningen, det är därför viktigt att få en god kontakt
och att gå igenom regelverket och vara tydlig, hård och snäll på samma
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gång(…)Det kan bli en långvarig kontakt där den försäkrade är i en utsatt
situation, då är det viktigt att ta sig tiden på telefonutredningen” (Adam).
De ovan nämnda citaten betonar handläggarnas syn på den första kontakten med
individen, denna kontakt etableras genom redskapet telefonutredning.
Telefonutredningen beskrivs som grunden för det fortsatta samarbetet i ärendet.
Enligt Försäkringskassans rapport Att säga nej på ett bra sätt: intervjuer med
personer som blivit nekade sjukpenning - om beslut, bemötande och information.
(2007:2) visar rapporten på att de försäkrade har en önskan om att handläggarna
ska visa ett genuint engagemang för individen och att de ska se hela individen. I
samma rapport uttrycker de försäkrade även en önskan om att ha ett ”vanligt
samtal” med sin handläggare istället för att enbart bli informerade (a a). Samtliga
ovan nämnda respondenter beskriver vikten av att etablera en god, första kontakt.
Respondenterna uttrycker även ett intresse för individen då de tar sig tiden att
ringa och skapa en relation istället för att enbart skicka ett brev. Greta beskriver
ovan att det finns en möjlighet att istället skicka brev till individen men att en
telefonkontakt blir mer personlig än ett brev. Följande citat visar på handläggarnas
vilja att höra individens beskrivning av bl.a. hälsotillståndet i den första
telefonutredningen:
”Den första telefonkontakten då frågar vi. Personen får själv berätta om sitt
funktionstillstånd, vad som har hänt, hur det påverkar den och varför den
inte kan jobba” (Anna).
Telefonutredningen är inte bara av vikt för att skapa en god relation med
individen utan respondenterna menar även att det är ett tillfälle för individen att
själv tala om sin situation, Greta beskriver följande i sitt citat:
” (…) gör telefonutredning så fort jag får ärendet och då får hon beskriva
sitt hälsotillstånd, sina besvär, begränsningar och här får vi fördjupa oss
lite mer i hennes arbetsuppgifter, hur en dag ser ut och hennes arbetstider
och hur hon arbetar nu” (…)” ja de får ju möjlighet att berätta om
hälsotillståndet och vad som är gjort, vad som planeras och vad de vet”
(Greta).
Telefonutredningen kan även vara problematisk. Stina menar t ex att
handläggarna kan enligt henne vara kritiska till telefonutredningen och selektiva i
vad som tas upp i den:
”Telefonkontakt är den första kontakten. Oftast blir den som vi brukar säga
rätt kritiskt, att oftast gör vi den för djup men det är oftast så att folk vill
prata om allting. Det är svårt att ringa upp en människa och bara hämta in
en del av informationen och säga resten kan vi ta en annan gång(…)”
(Stina).
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna betonar att det är av vikt att
skapa en god telefonutredning samt att den första kontakten är avgörande för den
fortsatta kontakten. Ett ytterligare resonemang som förs är att det är betydelsefullt
att höra individens beskrivning av situationen och hälsotillståndet. Enligt
Tengqvist (2007)beskrivs individen som en expert på sin egen situation då den har
personliga kunskaper och erfarenheter som kan vara av stor nytta för att individen
ska uppnå sina mål. Citaten som nämns ovan tyder på ett synsätt hos handläggarna
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som närmast kan jämföras med Tengqvists synsätt- att individen har den
inneboende kunskapen och erfarenheten som kan användas i rehabiliteringen för
återgång i arbete.
Det finns även de respondenter som menar att det kan vara svårt att skapa en god
kontakt då individen befinner sig i en svår situation vilket framkommer ur
följande citat:
”(…) är man jättesjuk, t ex har cancer då brukar jag skriva att vi gör
ingenting, vi har inget möte med arbetsgivaren, vi låter den medicinska
behandlingen fortgå och sen när personen kanske, vi säger har varit på
strålning då vill jag personen hör av sig till mig(…)För det är också viktigt
då kommer vi inte kalla till ett möte för du är så pass sjuk att jag inte
tycker det behövs utan du får gå på din behandling i lugn och ro och så
hörs vi kanske igen om tre månader och ser hur det är med dig då så man
inte känner att man är lämnad till ingenting, man bara får pengar en gång i
månaden och så jaha vem kan ja prata med” (Anna).
Ur citaten ovan utläser vi att Anna ser problematiken med att skapa en god
kontakt i ärende då individen är svårt sjuk. Det verkar ändå finnas en vilja hos
Anna att skapa en god kontakt då hon säger att hon behåller kontakten med den
försäkrade så att hen inte blir utelämnad.
Andra faktorer som kan ligga bakom att det är svårt att skapa en god kontakt är
om individen känner sig ifrågasatt eller ifrågasatt av handläggaren. Mark och
Pelle beskriver hur de kan förhindra detta:
”(…)det ska inte kännas som ett förhör utan det gäller att avväga
information och frågor på ett lagom vis(…)” (Mark).
”(…) Ibland måste man ställa jobbiga frågor, då får man förklara varför
man gör det(…)” (Pelle).
Författaren Vidman (2009) beskriver i sin avhandling att individerna som
intervjuades upplevde sig vara ifrågasatta samt att de upplever sig var icke
betrodda av bl. a Försäkringskassan. Pelles citat tyder på en förståelse av
individen, även då de behöver ställa frågor som kan upplevas som ifrågasättande
så erbjuder de en förklaring till varför de ställs. Mark beskriver att det är av vikt
att informera och ställa frågor så att det inte upplevs som ett förhör. Utifrån
ovanstående citat tolkar vi detta som att våra respondenter har en medvetenhet
kring hur de försäkrade kan uppleva frågor som är av en ifrågasättande karaktär
men genom att erbjuda en förklaring och att ha detta i åtanke försöker motverka
dessa ovan nämnda upplevelser. Detta påvisar en motsats till en av Vidmans
slutsatser.
Utöver kontakt som en viktig faktor som bidrar till en god relation, framkommer
det även hur kontakten kan ske. Ur intervjuerna framkommer att det finns olika
sätt hur individer och handläggare kan komma i kontakt med varandra. Detta
påpekas av några respondenter i följande citat:
”Oftast är det telefonkontakt sen är där ju de som mailar men då är det på
deras initiativ, det är aldrig så att jag börjar med att skicka ett mail. Jag
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tycker generellt det är lättare med telekontakt för många saker vi ska
förmedla är inte lätta att bara skriva i en mening, för man ska förklara och
det kommer följdfrågor, plus att det är ett trevligare sätt att ha den
kontakten. För det är oftast känsliga saker man pratar om” (Stina).
Adam betonar att det även kan vara en generationsfråga hur kontakten sker
mellan handläggare och individ:
”De yngre vill gärna maila mycket så det kan vara en generationsfråga,
men jag har täta kontakter telefonmässigt under tiden för att kolla av men
ibland så gör jag en blandad variant av att ringa upp för att höra hur det är
och sen att de ringer om det har hänt något(…)” (Adam).
Gustav och Mark betonar på vilket sätt kontakten sker mellan handläggare och
individ under ärendets gång.
”Jag har försäkrade som gärna vill träffas öga mot öga(…)Funkar det för
henne, ger det henne trygghet då få man ställa upp(…)Jag tycker att det är
bra service man kan ge till människor. Det hade varit tufft att säga till
henne att jag inte har någon skyldighet till det utan att vi tar det på telefon
istället. Jag tycker att jag skulle kränka henne med det. Vi träffas för att
hon har ett behov inte för att jag eller Försäkringskassa har det” (Gustav).
”Jag brukar säga att det är lättast att nå mig på mail, för är jag på möte hela
dagen så kopplar jag bort min telefon medans jag kollar min mail flera
gånger om dagen” (Mark).
Citaten ovan tyder på att handläggarna tar hänsyn till individens önskemål
gällande sättet att ta kontakt på. Vi tolkar detta som att handläggarna utgår ifrån
individens behov samt en medvetenhet kring svårigheterna att komma i kontakt
med dem. Mark betonar att det är via mail man lättast kan nå honom. Gustav
betonar att det är individens önskemål av kontakt som avgör, inte
Försäkringskassans. Enligt Försäkringskassans rapport (2007:2) kring hur
Försäkringskassans beslut, bemötande och information har upplevts, framkommer
att de försäkrade upplevt det ha stora svårigheter att komma i kontakt med sina
handläggare på Försäkringskassan. Våra respondenter verkar vara medvetna om
detta då respondenterna betonar att det är via mail man snarast kan nå dem. Enligt
Gustavs resonemang tolkar vi detta som att det är individens önskemål som styr
kontakten mellan individen och handläggaren.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kontakten handlar om hur handläggaren
tar kontakt med individen och vad det innebär för den vidare kontakten och hur
det påverkar relationen mellan just handläggaren och individen. I kommande
stycke kommer vi presentera dialogen mellan handläggaren och individen, med
dialog avser vi samspelet mellan handläggaren och individen.
Dialog
Den andra faktorn som respondenterna lägger vikt vid för att skapa en god
relation är dialogen. I intervjuerna framkommer respondenternas syn kring vikten
av att ha en dialog med individen i syfte att bygga en relation vilket följande citat
betonar:
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”Det viktigaste är att det blir en telefonkontakt med henne och få höra hur
hennes egen syn på hennes förutsättningar att komma tillbaka till arbete är”
(Ali).
”(…)så det tror ja att man på bästa sätt hjälper dem genom att ha den här
dialogen(…)”( Anna).
Ur citaten kan vi utläsa att Ali skapar en dialog då han betonar vikten av att
höra individens egen syn på situationen och Anna likställer dialog som ett sätt
att hjälpa individen. Greta och Pelle har skiljda åsikter om hur dialogen
utformas:
”Det gör vi tillsammans, den försäkrade och handläggaren. (…)Vi har en
dialog och kommer fram till detta” (Greta).
”Avstämningsmöte däremot är bättre, där man gemensamt kan föra en
dialog med läkaren och arbetsgivaren. Elin kanske lyssnar mer på vad
läkarens säger då. Det är läkaren som de lyssnar på så jag försöker alltid få
läkaren till att säga och förklara och sen är det vi som sitter med piskan om
det behövs” (Pelle).
En del av respondenterna menar att de vill ha en två-vägs kommunikation, de vill
arbeta tillsammans. Pelles citat utgår ifrån typfallet och han däremot lägger vikten
på dialogen mellan läkaren och arbetsgivaren istället för att lyfta fram individen i
dialogen. Enligt Starrin (2007) är motsatsen till empowerment paternalistiska
synsättet där det finns över och underordning mellan den professionella och
individen. Pelles citat kan kopplas till det paternalistiska synsättet då denna
respondent inte sätter individen i första hand utan ser sig själv eller de andra
aktörerna som experten på situationen. Utifrån övriga citat kan vi utläsa motsatsen
till paternalism då respondenterna här lägger vikt i att skapa en dialog vilket vi
anser leder till ett jämlikt förhållningssätt till individen vilket motsvarar ett
empowermentbaserat arbetssätt. I avsnittet vi ovan har presenterat betonar
respondenterna vikten av att en dialog sker mellan handläggare och individ för att
en god relation ska skapas. Askheim (2007) menar att de rätta förutsättningarna
för empowerment skapas i dialogen mellan fackmannen och individen.
Vi har nu presenterat de två faktorer som är återkommande i intervjuerna för att
skapa en god relation mellan handläggare och individen. Vi vill vidare undersöka
vad en god relation kan leda till vilket presenteras i nästa avsnitt.
Vad en god relation kan leda till
Respondenterna beskriver i sina intervjuer vikten av en god relation och vad den
kan leda till, nedan följer citat som påvisar detta:
”(…)Men just det här när man sätter sig ner och pratar kan man få veta
saker som att de kanske är mobbade på arbetsplatsen. En del berättar
mycket första gången men en del e lite mer slutna och det kan jag ändå
förstå för vi e ju ändå en myndighet och då e det ju, då får man veta mkt
när man sätter sig ner och pratar med dem” (Greta).

35

”Ni har en fråga här, när ni träffar någon ansikte mot ansikte, ibland kan ju
det vara jobbigt att de aldrig får träffa en och så träffas man första gången
på ett möte, så därför brukar jag ge möjligheten att dom får träffa mig en
kvart innan avstämningsmötet eller också så bokar jag in dom här på ett
möte innan. Det kan ju finnas vissa saker som dom vill att jag ska veta men
som dom inte vill tala om på mötet inför arbetsgivaren. För det mesta
brukar jag köra möten direkt (…)Att man säger hej, de får ett ansikte och
man hinner fråga om det är något speciellt som har hänt och den försäkrade
säger kanske om det är något den inte vill ska tas upp på mötet. Träffas
man utan kvarten så missar man detta och då kan det bli lite
konstigt”(Adam).
”Jag tycker att det är viktigt med en god kontakt för att vederbörande inte
ska känna att det fattas beslut överhuvudet på honom/henne” (Mark).
Respondenterna påpekar att det genom att ha en god relation kan känsliga
uppgifter framkomma. Greta menar att genom att sätta sig ner med individen och
ge den tid för att öppna sig så skapas en god relation. Mark betonar att genom att
beslut inte fattas över huvudet på individen skapas en god relation. Detta menar vi
leder till en öppen kommunikation. Starrin (2007) presenterar Randall Collins
teori om interaktionsritualer som innebär att individen genom att delta i olika
sammanhang t ex möten med Försäkringskassan kan uppleva olika emotioner. När
individen på mötet eller i samtalet med handläggaren upplever att hen kommer till
sin rätt så upplever individen emotionell energi. Emotionell energi leder till att
individen upplever känsla av entusiasm, handlingskraft i rehabiliteringsprocessen
och får ett ökat självförtroende.
Utan en god kontakt kan individen inte ha en god relation vilket i sin tur leder till
att individen inte upplever en känsla av trygghet enligt oss. Återkommande i
intervjuerna är att individen blir trygg genom att handläggaren erbjuder
förklaringar och förståelse. Anna påpekar att trygghet grundas i ett
avstämningsmöte då individen blir medveten om att flera aktörer arbetar för att
denne ska nå en lyckad rehabilitering:
”Ja jag tror det innebär den fördelen att den vet att vi alla är inblandade
kring den här personen, har samma tanke, att vi jobbar åt samma håll”
(Anna).
Greta beskriver att genom att redogöra för SASSAM- kartans användning och
genom att lämna den till den försäkrade i förväg, så har den försäkrade en
möjlighet att bekanta sig med redskapet:
”(…)kallar jag hit dem för SASSAM- kartläggning och då ofta berättar jag
i telefonsamtalet vad det innebär, vi tittar på dina hinder och dina
möjligheter, (…)De får kartan innan och kan skriva eller göra stolpar om
de vill. Och det är ju väldigt bra för då lär man känna dem på ett annat vis,
(…)” (Greta).
”Hon ska alltid veta vad som är på gång och därför är det viktigt att göra en
plan för återgång tidigt. (…)Det är en trygghet” (Adam).
Ur citaten kan vi utläsa att Greta menar att SASSAM- utredningen leder till en
förbättrad relation mellan handläggaren och individen då individen upplever en
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trygghet genom att handläggaren och individen kommer närmare varandra. Adam
betonar att trygghet skapas genom att individen vet vad som kommer att hända i
ärendet. Utifrån citaten ovan tolkar vi det som att handläggarna genom
förklaringar lägger stor vikt vid att öka förståelsen av rehabiliteringsprocessen. Vi
tolkar detta som att individens känsla av trygghet ökar. Starrin (1997) tolkar
Randall Collins teori om emotionell energi som att trygga sociala band leder till
empowerment. Genom att individen får en känsla av trygghet i relationen mellan
handläggare och individ anser vi det motsvara Starrins tolkning av Collins teori.
I kommande avsnitt vill vi presentera hur respondenterna resonerar kring vikten
av att informera då empowerment delvis uppnås genom att individen blir
medveten om de oprövade möjligheterna som finns.
Vikten av att informera
Flera av respondenterna betonar vikten av att informera individen och att göra
detta tidigt i ärendet och på ett tydligt sätt samt hur information ges i olika
skeende av ärendegången. Vi kommer i följande avsnitt redogöra för
respondenternas resonemang kring detta.
Information ger tydlighet
Något som återkommer ständigt i intervjuerna är handläggarnas resonemang kring
vikten av att informera och att vara tydlig. Handläggarna har en mall att utgå ifrån
då de gör telefonutredningen och i den mallen ingår enligt en del av handläggarna
att informera om bl a regelverket, rehabiliteringskedjan och vad som gäller vid
utlandsvistelse:
”Vi har en mall, vi ska informera om rehabkedjan och berätta om villkoren
för utomlandsvistelse”(Eva).
”(…)informerar vi tydligt om våra regler, rehabiliteringskedjan(…)
informerar jag ju om våra regler och ja, om de ska åka utomlands och om
så fort det blir några förändringar om det gäller arbetsförhållande eller
sjukdomstillstånd så ska de ju höra av sig. Det gör jag ju i alla ärende den
telefonutredningen(…)” (Greta).
Båda respondenterna betonar vikten av att informera den försäkrade vid
telefonutredningen. Mark verkar även vara medveten om att det är mycket
information för de försäkrade att ta in:
”Jag brukar skicka med dom här tre broschyrerna för att det brukar ges så
mycket information till vederbörande att det kan vara bra att i lugn och ro
titta igenom dom” (Mark).
Vi läser citaten som att det finns en medvetenhet hos handläggarna på
Försäkringskassan om vikten av information, men också som Mark betonar verkar
det finnas en förståelse i att det är mycket information att ta in på en gång.
Ett flertal handläggare resonerar kring vikten av information och att i
handläggningsprocessen hålla individen medveten om sin situation och vad som
kan komma att hända:
”Ofta på avstämningsmöte få man redogöra tidigt för reglerna(…)säger att
utifrån den datumen ska vi bedöma i förhållande till alla arbetsuppgifter på
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den reguljära arbetsmarknaden så får dem den informationen(…)Viktigt att
personen i frågan är medveten av vad som kan ske och hur vi ska bedöma
och så”(Eva).
”Jag försöker vara så tydlig som möjligt så fort ja anar att det kan leda till
en indragning talar ja om det för dem och de möjligheterna som de har rätt
till talar ja om för dem och hjälper dem så det blir så bra som möjligt”
(Greta).
Tengland (2004) menar att då individen är medveten om sin situation och vilka
handlingsalternativ som finns uppnås empowerment. Handläggarens uppgift för
att hjälpa individen att nå empowerment som autonomi eller frihet är att
säkerställa att de handlingsalternativen går att genomföra. Askheim (2007) menar
att den liberala styrningsstrategin innebär att handläggaren har som uppgift att
informera individen, så att hen blir medveten om sin situation och medverka i att
personens positiva kärna väcks till liv. Det sistnämnda menar vi, kan likställas
med att motivera individen.
Vi menar att respondenterna ovan verkar ha en medvetenhet kring vikten av att
informera tidigt och att vara tydlig med vilka möjligheter som finns. Detta kan
tolkas som ett sätt att uppnå empowerment hos den försäkrade såsom Tengland
(2004) beskriver det.
En annan viktig del i arbetet menar Tengland är att individen själv är ansvariga
för att välja mellan de handlingsalternativ som finns. Detta betonar också Anna,
hon säger:
”(…)så berättar vi då om lagstiftningen, hur vi bedömer rätten till
sjukpenning. Och det är ju så här att man har ju ett val. Det första valet
man har som person är om man ska ha sjukpenning.(…) gör man ett val att
man vill ha sjukpenning under den här tiden, då är det också de här
reglerna som man måste följa” (Anna).
Anna menar att det är upp till individen själv att välja vilken väg den vill gå. Det
är svårt för oss att veta om den försäkrade har all den information som krävs för
att göra detta val. Det framkommer tydligt att handläggarna på olika sätt betonar
individens egenmakt. Handläggarens egen roll menar Greta och Anna blir en sorts
guide till individen då de informerar kring vilka handlingsalternativ som finns,
med hänsyn till lagstiftningen.
Respondenterna har tagit upp vikten av att informera och göra detta på ett tydligt
sätt. I nästa avsnitt kommer vi ta upp information i och kring beslutsprocessen och
hur handläggarnas syn på detta är.
Information i beslutsprocessen
Som vi visade i avsnittet tidigare forskning beskrivs det i Försäkringskassans
rapport (2007:2)Att säga nej på ett bra sätt att respondenterna i den studien lägger
stor vikt i att förstå beslutsprocessen och vara medveten om vad som kan hända,
vilket man i studien menade att handläggarna inte tog hänsyn till. I vår studie är
det ett flertal respondenter som betonar vikten av att det ska vara tydligt för de
försäkrade:
”Det är också viktigt att ha vederbörande med på resan från början, har du
upplyst ordentligt från början så har vederbörande lite lättare att förstå vad
vi har att rätta oss efter och ta till sig”(Mark).
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”Gör man det via telefon så är det ett förtydligande av vad man kommit
överens om i och med att det står på papper, det gör det tydligt för
individen vem som ska göra vad . Där framgår målsättningar,
uppföljningar och vad som kan hända(…)Det ger en trygghet och
tydlighet” (Pelle).
Anna betonar i likhet med Pelle att informationen och tydligheten ska fungera
som en trygghet för de försäkrade. Hon säger:
”(…)en plan är återigen inte bara för myndigheten det är väl rätt så skönt
om man är sjukskriven, att veta vad är det som händer i mitt ärende”
(Anna).
Pelle och Anna betonar hur handläggarna gör för att hålla individen medveten om
sin situation och beslutsprocessen vilket de menar är genom att individen får ta
del av sin plan för återgång. Enligt Riksrevisionens granskning saknas mål och
mening i sjukfallen. Pelle och Anna lägger vikt vid att i redskapet ”plan för
återgång”, beskriva målsättningar och tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål i
individens sjukfall. Utifrån citaten tolkar vi det som att våra respondenter har ett
synsätt där de lägger vikt på att informera individen om målsättningar för återgång
i arbete och därav blir det en motpol till Riksrevisionens hypotes om att det saknas
mål och mening i sjukfallen. Tengland(2004) menar att en viktig del i att uppnå
empowerment är att handläggarna håller individen informerad om situationen den
befinner sig i, och hjälpa denne till att förstå hur hen kan gå vidare genom att
informera om de handlingsalternativ som finns. Kunskapen innebär också att
individen vet vilka verktyg hen har för att förändra sin dåliga situation (a a). Detta
är något vi menar framträder i vårt material då handläggarna från början av en
kontakt i telefonutredningen och under ärendets gång, försöker hålla individerna
informerade om regelverket och rehabiliteringskedjan för att göra de försäkrade
medvetna om sin situation. Det handläggarna också gör är att presentera de olika
valmöjligheter som finns. Det är sedan upp till individen att själv kunna välja
mellan de handlingsalternativ som finns.
Vi har hittills redogjort för vikten av att informera i varje del av ärendegången. I
slutskedet är det kommuniceringen av beslutet som gäller och även här är
informationen kring beslutet som kommuniceras viktig- när och hur den ges.
Detta kommer vi ta upp i kommande avsnitt.
Kommunicering av beslut och att vara tydlig
Ett flertal av de intervjuade handläggarna lägger tyngdpunkten på att vara tydliga
från början, tydliga med regelverket och vilka regler de har att förhålla sig till vid
bedömning av rätten till sjukpenning:
” (…)ser man då att här kommer inte föreligga rätt till vidare sjukpenning
och då kan man också förbereda personen på att det ser ut som att det
kommer bli att du ej har rätt till sjukpenning. Och då kan den personen
också ta ställning till att själv vara på arbetsgivaren lite mer och
förstå(…)att man själv ställer lite krav” (Anna).
”(…)man vara tydlig med att informera(…)även tidigt informera om att det
kommer ifrågasättas(…)det tycker jag är jätteviktigt så de tar den här
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perioden, tar tillfället i akt att tänka över, de kan söka annat och se vad som
finns” (Stina).
Ur ovanstående citat utläser vi vad handläggarna tror det negativa beslutet kan
komma att göra med den försäkrade. Anna och Stina menar att individen blir mer
handlingskraftig och inser att den själv kanske behöver ställa mer krav på
arbetsgivaren som har det yttersta rehabiliteringsansvaret. Handläggarna klargör
på detta vis också för individen vilka handlingsalternativ som finns.
Andra respondenter lägger tyngdpunkt på att denna tydlighet ska innefatta att
individen under hela ärendets gång ska vara medveten om ovan nämnda regler.
Detta för att de inte ska bli överraskade om sjukskrivningen resulterar i att
sjukpenningen dras in, vilket görs om individen bedöms ha en arbetsförmåga:
”Det känns ändå viktigt att hon förstå varför.(…) individerna kommer att
överklaga för att dem förstår inte varför. (…)Istället är jag lite lugnare och
pedagogisk och försöker förklara det här tills det sjunker in ordentligt”
(Gustav).
”Har man redan från början berättat vad som gäller då vet folk om det. Det
är värre om man missar det och bäddar in i bomull och sedan gör en
indragning” (Adam).
Gustav menar att det vid ett negativt beslutsfattande är viktigt att förklara
underlaget till beslutet. Adam menar att det är viktigt att från början ha talat om
för individen förutsättningarna för rätten till sjukpenning.
Müssener & Svensson m fl (2009) diskuterar i sin artikel ur Socialmedicinsk
tidsskrift vikten av ett gott bemötande för att individer ska nå återgång i arbete.
Författarna menar att om den professionella har ett gott bemötande genom att visa
respekt och att individen känner ett stöd från den professionella kan individen
uppnå psykologisk empowerment. Flertalet av våra respondenter förespråkar att
lämna negativa beslut vid direkt kontakt eller telefonledes bl a för att kunna
besvara följdfrågor. Men sätten att kommunicera negativa beslut är olika:
”Numera behöver vi inte ringa innan en indragning men jag gör alltid
det.(…) även om ja nämnt det så ringer jag sen skickar jag brevet” (Greta).
”Man behöver inte ringa till den försäkrade längre men det gör jag alltid
och berättar . Ofta har man sedan tidigare pratat lite på möte eller så att
detta kan hända. När utredningen sen är klar så ringer jag upp och berättar
hur det ser ut sen skickar man ett kommuniceringsbrev där man har
dokumenterat sina ställningstaganden och vad det är baserat på” (Pelle).
Greta och Pelle betonar att de ringer den försäkrade innan och berättar om det
negativa beslutet vilket vi menar är en handling de utför p g a respekt för
individen och att ett negativt beslut inte ska komma som en överraskning. Detta
är något som även Stina poängterar:
”Indragningar brukar inte vara en jättestor överraskning för folk oftast.
Man har en dialog på telefon eller att man sitter i avstämningsmöte så
personen vet muntligen. Jag tycker personligen att man inte ska få ett brev
på posten att du får inte pengar utan det ska man få ta muntligt så man kan
ställa frågor och få svar på det” (Stina).
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Dock kan vi ur vårt material se att det skiljer sig något i hur besluten
kommuniceras då Mark betonar att det kommuniceras skriftligen men lägger ändå
tyngd på att individen ska förstå beslutet:
”Det kommuniceras alltid skriftligen, jag försöker skriva så enkelt jag kan
så att den sjukskrivne förstår, det är viktigt” (Mark).
Ovan nämnda respondenter betonar att handläggarna inte längre har krav på sig att
ringa innan ett negativt beslut lämnas. Trots detta väljer de flesta respondenterna
att ta den kontakten innan. De flesta respondenterna väljer att inte kommunicera
det negativa beslutet brevledes då de enligt vår tolkning tycker det är bra de kan
svara på följdfrågor direkt. Hur handläggarna förmedlar besluten varierar mellan
brev, telefonkontakt, direkt kontakt vid t ex avstämningsmöte. De flesta anser att
ett negativt beslut inte ska komma som en överraskning och därför försöker
handläggarna medvetandegöra under ärendets gång att det kan komma att ske.
Vi har i föregående avsnitt presenterat respondenternas resonemang kring vikten
av information samt hur informationen lämnas. Vi kommer i nästa avsnitt närmare
gå in på andra viktiga delar i handläggarnas arbetssätt.
Att arbeta med piska eller morot
Vi har observerat att det finns ytterligare återkommande teman i våra intervjuer
gällande handläggarnas sätt att arbeta. Dessa nya teman som de flesta
respondenter påpekar är vikten att arbeta med en motiverad och delaktig individ.
Handläggarna lägger olika tyngdpunkt på regelverket vilket vi bl. a. kommer att
analysera i kommande avsnitt.
Att motivera individen
I rapporten ”Försäkringskassan och arbetslivsinriktad rehabilitering: aktiva
åtgärder och återgång i arbete” (2006:10) diskuterar författarna vikten av
motivation och individens egen drivande kraft i den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen. Forskarna menar att motivation är viktigt i
rehabiliteringsprocessen då det har bevisats att en motiverad person som
presenterar egna förslag till rehabiliteringsåtgärder, kommer med stor sannolikhet
återgå i arbete. Kopplingen mellan motivation och återgång i arbete visas också i
uppsatsen ”Livslinjen”. Författaren kommer fram till att deltagarnas egen
motivation och handlingskraft har varit av stor vikt i projektet och har lett till
återgång i arbetet.
Flera respondenter nämner i våra intervjuer vikten av att individen är motiverad
och själv vill rehabiliteras till arbetet:
”Det är viktigt att ha med den försäkrade på resans gång för om en person
känner innerst inne att jag inte kan gå tillbaka till arbete då är det svårt att
rehabilitera tillbaka den personen till det arbetet, även om läkaren säger att
här finns en god prognos”( Ali).
”Det gäller att få dom motiverade, inte kontrollerade. Jag tycker själv att
jag är rätt bra på det. Det viktigaste är att få folk motiverade och att själva
bli friska om det är möjligt” (Adam).
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Såsom Ali och Adam resonerar, diskuterar också Pelle vikten av att individen är
motiverad när hen börjar sin rehabilitering:
”Det viktiga är att man har individen med sig och att den tar till sig vad vi
på Försäkringskassan och vad läkarna säger. Kämpar dom emot så slutar
det aldrig bra, blir ofta längre sjukskrivningar”( Pelle).
Vi utläser ifrån dessa citat att handläggarna poängterar vikten av att individen
hittar sin motivation för att vidare kunna lyckas med rehabiliteringen. Vikten av
att individen är motiverad och har egen drivande kraft poängteras också av
Askheim (2007) i den liberala styrningsstrategin. Teorin beskriver empowerment
som en process var man utgår ifrån att individen i grunden är aktiv,
handlingskraftig och vill sitt eget bästa om förhållandena inte lägger hinder i
vägen. Att vilja sitt egen bästa, anser vi kunna likställas med att vara motiverad.
En av respondenterna betonar att motivation bl a är en viktig del i
handläggningsprocessen:
”Folk blir lugna och trygga när man talar om vad lagen säger och så jobbar
vi vidare, det är ju värre om de tror att man ska rycka sjukpenning från den
ena dagen till den andra. Så att motivation sen telefonutredning och lite hej
och hejdå under tiden ”( Adam).
Adam använder sig av motivation i rehabiliteringen också:
”Sen försöka muntra upp henne och se till så att hon går på sjukgymnastik”
(Adam).
”Hon har ju nyligen blivit änka och vill tillbaka, det är problematiken. Det
blir ju ett stort trauma att hon inte kommer kunna gå tillbaka till sitt arbete,
hon är ju en jätteledsen människa. Det gäller att snabbt hitta eller testa vad
hon kan göra och få henne motiverad(…)” (Adam).
Vi tolkar citaten ovan som att Adam lägger stor vikt på att agera så fort som
möjligt för att hjälpa individen att hitta sin motivation och för att göra individen
aktiv i processen. Motivation diskuteras av några handläggare också som en fråga
som framkommer under SASSAM- utredningen:
”Man ska också utreda hur motivationen ser ut och lägga upp en
gemensam planering. Här får individen chansen att uttrycka vad dom
tycker och känner” (Pelle).
”Det viktiga här är hinder och resurser att få information om, vad känner
personen själv och här kan man se hur pass motiverad personen själv är för
att komma tillbaka” (Ali).
Ali och Pelle använder sig av SASSAM- utredningen bl a som ett verktyg i att
undersöka noggrant i vilken mån individen är motiverad att återgå i arbete.
Handläggaren har också möjlighet att undersöka anledningen till brist på
motivation hos individen:
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”Om hon säger att hon vill gå tillbaka men hon vet inte när eller om hon
ens kan komma tillbaka då kan det vara ett bra läge att ha en SASSAM,
kalla in henne för att se hur hon ser på sina hinder o resurser och hur pass
motiverad är hon till att komma tillbaka”( Ali).
Vi läser citaten som att flera handläggare är samstämmiga över att motivation
spelar en stor roll i individens rehabilitering. Enligt oss påvisar dessa citat att
några handläggare lägger fokus på att motivera individen i syfte att få individen
tillbaka i arbetet. Vi kan dra en parallell mellan vad vi anser vara handläggarnas
synsätt på motivation och olika empowerment teorier. Tenglands teori (2004) och
Askheims (2007) synsätt på empowerment visar också att en förutsättning för
empowerment är att individen är motiverad till förändring och vill sitt eget bästa.
Utifrån detta resonemang anser vi att det finns handläggare på Försäkringskassan
som visar en medvetenhet kring sättet att arbeta utifrån
empowermentperspektivet. Dessa teorier påvisar också att för att uppnå
empowerment är det viktigt att individen är delaktig i sin situation. Detta kommer
vi att lägga fokus på i kommande avsnitt.
Att vara delaktig i sin rehabilitering
Maria Martini påvisar i sin uppsats ”Livslinjen” (2005) att individens motivation
och faktumet att de fick möjlighet att vara delaktiga och att medverka i sin
situation har resulterat i att deltagarna återgick i arbete. Detta kunde uppnås
genom att t ex deltagarna själv presenterar egna förslag till rehabiliteringsåtgärder.
Några handläggare, anser vi framhäver det som forskningen har konstaterat.
Handläggarna poängterar bl a vikten av att vara delaktig i sin rehabilitering:
”Vad har du kommit överens med doktorn (…). Bra då gör vi en plan.
Planen är det vi har kommit överens om. Det är att involvera den
försäkrade i sitt ärende att förstå att de är delaktiga(…)”(Gustav).”
”Mycket handlar om att lägga uppgifter på dom, att det är dom som ska
kontakta mig och att dom ska kontakta arbetsgivaren för att prata om
omplaceringsmöjligheter, anpassnings möjligheter” (Pelle).
Enligt Tengland (2004) kan ett sätt för individen att uppnå empowerment vara
genom att vara delaktig. Det skulle, menar vi, vara intressant att vidare utforska
sambandet mellan delaktighet och möjlighet till rehabilitering. Müssener &
Svensson m fl (2009) visade att samspelet mellan professionella
rehabiliteringsaktörer och den sjukskrivne individen är av stor betydelse för att
lyckas med rehabiliteringsprocessen och för att främja återgång i arbete. Detta kan
enligt oss tolkas som att en misslyckad rehabilitering kan bero på att individen
inte varit delaktig. Kommande citat betonar att handläggarna lägger fokus på att
göra individen delaktig i planeringen:
”Sen skulle jag ha gjort en planering /.../ jag lägger över bollen på folk så
att de förstår att det är det här dom måste ta tag i och dom brukar förstå det
för vid dag 180 får de ingen sjukpenning om det är så, så att lagstiftning
och det där styrs ju rätt mycket och det gäller att få igång folk”(Adam).
”(…)jag tror det är bra att hon har svart på vitt vad vi planerar och tror om
hennes framtid och hon är ju allra högst delaktig i denna planering ”
(Greta).
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Vidare poängterar Greta att hon utför en plan för återgång i arbete i samråd med
individen:
”(…) det gör vi tillsammans, den försäkrade och handläggaren. Det är
inget jag kan skriva utan det gör vi tillsammans. Vi har en dialog och
kommer fram till detta. Det ska ju va en realistisk plan som känns bra för
den som är sjukskriven”( Greta).
Vi kan utläsa utifrån Greta och Adams citat att handläggarna lägger vikt på
individens delaktighet i planeringen och att med tanken på lagstiftningen har
individen inte mycket tid på sig att rehabiliteras. Greta betonar också att
individen blir delaktig genom att planen skrivs tillsammans och att det ska vara en
plan som känns bra för den sjukskrivne.
Samma som några av respondenterna, diskuterar också författarna Askheim
(2007) och Tengland (2004) vikten av autonomi i empowerment processen.
Autonomi enligt författarna innebär att individen har ansvar och förmåga att fatta
självständiga beslut. Anna berättar att hon försöker bevara individens
beslutsförmåga:
”Så är de också lite förberedda när vi träffas och de har träffat mig, så vet
de vem jag är så kan vi ibland också prata lite vad tänker du själv vad har
du för tankar kring återgång i arbete och ibland säger folk att nä jag har
inte alls tänkt på det och vissa har redan en plan i sitt huvud hur de har
tänkt det och är den realistisk så kör man ju på det” (Anna).
Det framkommer också ur flera intervjuer att individen kan vara delaktig i sin
rehabilitering genom att samarbeta med sin handläggare. Gustav t ex betonar
vikten av samarbete:
”(…)tvärtom vill jag få dem lugna och fina så vi kan ha ett samarbete. Vi
ska försöka få dem tillbaka (…). Det är vårt uppdrag” (Gustav).
Utifrån detta citat anser vi att delaktighet kan förekomma genom att handläggaren
tar vara på individens önskemål i olika situationer. En sådan situation kan vara ett
avstämningsmöte där individen framför att hen vill återgå i arbete. Enligt Anna är
det individens önskemål som handläggaren tar hänsyn till medan läkarens åsikt
betraktas som en rekommendation:
”Och ett hälsoutlåtande, det säger ju kanske inte att det står en
rekommendation att den ska vara sjukskriven men det är inte hugget i sten.
Och vill då den försäkrade pröva på och jobba så tycker jag absolut man
ska göra det.(…)Men jag tycker inte man kan gå emot önskemålet. Vill den
här personen göra det och är väldigt bestämd, ja men då gör vi det. Så jag
tycker absolut att man tar tillvara på om det är realistiska
önskemål”(Anna).
Utifrån de hittills nämnda argumentationer och citat kan vi utläsa att det finns
vissa faktorer som handläggarna lägger vikt på. Dessa faktorer är individens
önskemål och åsikt, samarbete med individen och delaktighet som enligt ovan
nämnda teorier och vår tolkning leder till att individen får förutsättning för att
uppnå empowerment.
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Det finns andra handläggare som pekar på motsatta hållet. Delaktigheten är enligt
Stina och Eva t ex begränsad av läkarens åsikter som styr
rehabiliteringsmöjligheterna. Som vi utläser ur följande citat kan individen vara
delaktig i sin rehabilitering under villkoren att läkaren gör en
lämplighetsbedömning och godkänner förslagen:
”När det gäller individens önskemål till arbetsträning då är vi väldigt
tydliga att doktor ska rekommendera. Vi behöver beslut från läkaren att det
här är lämpligt men det brukar inte vara några problem men ibland kan
man kanske tro att det är vi eller individen som bestämmer men det är på
rekommendation att det är lämpligt.(…) Det är doktorns bedömning som
väger tyngst. Egentligen är det inga problem doktor brukar inte säga
emot”( Eva).
Stina pekar på att läkarens rekommendationer väger tyngst i förhållande till
individens möjlighet att vara delaktig:
” (…) det är ju inte deras önskningar som styr, alls. Det är det ju inte. Sen
beror det vad man pratar om för beslut. Önskningar kan man kanske ta
hänsyn till om man pratar om en rehabilitering om individen vill börja på
onsdag istället för fredag. Men där är inte större utrymme för att själv
önska och ändra saker. (…) Vissa saker kan vi beakta men det är inte deras
önskan som styr, det måste vara förankrat hos läkaren” (Stina).
Utifrån dessa citat tolkar vi att det finns ett begränsat utrymme för individens
delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Handläggarna tar hänsyn till individens
önskningar om de är ”medicinskt förankrade ” och inte ”rena önskningar” så som
Stina själv uttrycker sig. En annan problematik diskuteras av Anna, som verkar
uppleva att det är nästan omöjligt att ha en god kvalité i sitt arbete om t ex
individen inte vill vara delaktig och svara på frågorna under en SASSAMutredning vilket framkommer ur följande citat:
”(…) ibland kommer det inte fram nånting ur en SASSAM för den
försäkrade vill inte vara delaktig i detta utan bara svarar det minsta
möjliga” (Anna).
Pelle pratar också om delaktighet. Han poängterar att regelverket har förändrats i
vad det gäller planering i ärendet och att genom detta, finns det mer utrymme för
individen att själv vara delaktig i sin rehabilitering:
”Denna planering har väl varit mer intern tidigare nu skickas den även ut
till den försäkrade så den ska bli mer delaktig. Man lägger gärna uppgifter
på den försäkrade så dom ska vara aktiva i sin egen rehabilitering(…) Man
vill ju att individen ska vara så aktiv som möjligt i sin rehabilitering, desto
mer aktiva desto fortare går det att komma tillbaka”( Pelle).
Ett av Tenglands(2004) fyra centrala mål som innefattas av empowerment är
empowerment som förmåga. Med detta mål anser författaren att individen kan öka
sin förmåga att tillgodose sina behov, finna lösningar på sina problem och att ha
kontrollen över sitt liv. Med dessa förmågor menar Tengland, kan individen vara
delaktig i sitt liv och genom detta uppnå empowerment. De flesta av ovan nämnda
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handläggarna anser vi påpekar samma sak, nämligen vikten att göra individen
delaktig i ärendet och i rehabiliteringsprocessen. Detta menar handläggarna görs i
syfte att uppnå en lyckad arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång i arbete.
Martini (2005) menar att som en del i att uppnå empowerment är att individen är
delaktig i sin rehabilitering.
Vidare kommer vi att analysera i vilken mån handläggarna upplever sig vara
styrda av regelverket i sitt arbetssätt.
Regelverket - hinder eller hjälpmedel för empowerment?
Den liberala styrningsstrategin som Askheim (2007)har utvecklat och Tenglands
(2004) teori poängterar att det finns andra faktorer förutom individens motivation
och delaktighet som grundar förutsättningar för empowerment. Författarna menar
att en av dessa faktorer är att möjliggöra för individen att förverkliga sina
handlingsalternativ. Utifrån kommande citat tolkar vi det som att Gustav utgår
ifrån individens behov och försöker med hänsyn till regelverket ge hen utrymme
att genomföra sina handlingsalternativ:
”Visst har vi en lagstiftning att följa och det kan vara att jag inte kan
bevilja sjukpenning men jag vill inte att dem upplever oss som ett hot eller
att jag har en jätte makt här nu (…)Regelverket följer med. Frågan om hon
har rätt till sjukpenning följer med henne hela tiden i
bakgrunden”(Gustav).
Vidare menar Gustav att på ett avstämningsmöte kan han ta hänsyn t ex till
individens situation på arbetsplatsen, diagnos och besvär i planeringen av
arbetsträning:
”(...) då kan jag ta hänsyn till det och om man börjar prata om arbetsträning
i detta läge så vet jag att det finns en annan belastning i situationerna.(…)
Den människan kommer inte att fungera i en arbetsträning ändå. Det är
onödigt att skapa en situation där man nästan från början vet att det
kommer att bli ett misslyckande. Det behöver inga människor man behöver
framgång. Då att starta en sådan rehabilitering bara sänker människorna.
Bättre att vänta 14 dagar eller nånting sånt och få fler framgångsfaktorer då
kan vi lyfta den här människan istället. Då är den tajmningen som jag kan
styra eftersom jag har mer info som inte arbetsgivaren har.(…) De flesta
behöver känna framgång och att det är en positiv spiral. Varje gång man
påbörja nånting och det inte funkar så tar man på sig skulderna. Och det
behöver vi inte.” (Gustav).
Vi tolkar citaten som att Gustav påpekar vikten att individen har rätt
förutsättningar för att uppnå en lyckad rehabilitering och att man i detta syfte inte
ska stirra sig blind på regelverket. Handläggaren menar att man inte ska ha ett
avstämningsmöte för mötets skull, utan för att den berörda individen behöver lite
mer samordning, lite hjälp på traven att komma tillbaka. Greta resonerar på
liknande sätt som Gustav, att de arbetar salutogent med hänsyn till regelverket:
”Jag har det i huvudet vid mina telefonkontakter också alltså så jag arbetar
automatiskt och ställer sådana frågor så att jag får svar på detta med hinder
och resurser. Man arbetar mycket med att ta fram det friska som jag sa lite
salutogent, det har man i bakhuvudet” (Greta).
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Såsom liberala styrningsstrategin påpekar, menar vi också att förutom individens
motivation måste det också finnas möjlighet för hen att förverkliga sina
handlingsalternativ. Ur Gustav och Gretas citat tolkar vi att trots en upplevd
begränsning i arbetet pga. regelverket kan de ändå öppna möjligheter för
individen att handla. På så sätt kan individen förverkliga sina önskningar i vad
gäller rehabiliteringen till arbete.
Samtidigt har vi lagt märke till att Gustav verkar uppleva en problematik gällande
regelverket och sättet att arbeta. Handläggaren menar även att ibland kan kvalitén
i ärendet och individen bli lidande pga. regelverket:
”Ibland kan jag tycka att vi gör planerna tidigt i ärende i förhållande till
vården. Planen ska helst göras inom 90 dagar. Då kan man tycka att det är
mycket tid. Upplever att kvaliteten blir lidande, det ger kanske den
försäkrade inte så himla mycket men vi är mest styrda av lagen. Jag kan
känna ibland att vården inte hänger med” (Gustav).
Anna anser vi, verkar också uppleva en problematik på samma område, nämligen
att individens uppfattning av sjukdomen krockar ibland med handläggarens
bedömning av arbetsförmåga. Denna bedömning menar handläggaren är styrd av
regelverket:
” (…)Och då brukar jag träffas på en SASSAM och förklara ännu mer om
hur vi tänker, vad vi gör och ibland är folk jätte irriterade för att de inte
upplevs kunna jobba och ska ni verkligen dra in min sjukpenning ska ja
behöva åka till Norrland för att jobba för att det inte finns något jobb här.
Men det är som sagt de regler vi har och utifrån de förutsättningar vi har,
får försöka göra det bästa” (Anna).
Gustav och Anna menar vi, betonar att regelverket inte alltid ger utrymme för att
arbeta med utgångspunkt i individens bästa och att det inte är alltid individen
förstår regelverket. Greta, Stina och Mark accentuerar problematiken att
regelverket ger handläggarna ett begränsat handlingsutrymme:
”(…) och efter ett halvår som jag säger då blir det lite skarpt läge, då sätter
vi ner foten för då bedömer vi arbetsförmågan mot hela reguljära
arbetsmarknaden i Sverige så då blir det ju lite mer skarpt läge” (Greta).
”Vi utgår ifrån det vi har och det är det vi måste göra. Sen handlägger vi
det så skyndsamt vi kan så där är inte så mycket att önska, faktiskt.”(Stina).
”Vi är hårt styrda av lagen alltså och rehabkedjan” (Mark).
Vi tolkar Gretas citat som att bedömningen av rätten till sjukpenning inför dag
180 i rehabiliteringskedjan kan likställas med att sätta ned foten. Stina och Mark
menar att de är hårt styrda av lagen och därmed begränsas deras
handlingsutrymme.
I denna rubrik har vi lyft fram att det finns delade åsikter hos handläggarna i vad
gäller handlingsutrymmet som de upplever sig ha i sitt arbete. Vidare kommer vi i
vår analys att diskutera förekomsten av olika typer av handläggare i vår studie.
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Handläggartyper
I en del av vår tidigare forskning har vi presenterat Helena Stensötas (2009) bok,
Sjukskrivningarna och välfärdens infriare, som delvis handlar om olika typer av
handläggare. Författaren har analyserat Försäkringskassans handläggare och deras
förhållningssätt till regelverket och till individen. Eftersom hon utförde sin analys
på handläggare som arbetar med sjukfallsärende anser vi det vara intressant att
försöka hitta drag av dessa handläggartyper bland våra intervjuade som också
arbetar med sjukfallsärende. Dessa handläggartyper benämns av författaren som:
administratören, rättviseskiparen, projekthandläggare, hjälparen och snällismen.
Liknande drag av handläggartyper utmärktes i vår analys:
Rättviseskiparen. Det som kännetecknar denna handläggartyp är att handläggaren
lägger vikt på regelverket. Rättviseskiparen behåller avstånd mellan sig själv och
individen. Detta förhållningssätt förklaras av författaren som en strategi för
handläggaren att utföra arbetet med hänsyn till regelverket. Samma som
författaren, verkar också några handläggare ha ett distanserat förhållningssätt till
individen:
”(…)jag försöker jobba smidigare och närmare dem men ändå måste jag ha
en viss distans för annars är jag inte professionell(…)” (Greta).
”Utan gör jag en indragning så gör jag en indragning där är ingenting att be
om på det viset(…)” (Stina).
En annan handläggare som vi anser visar drag av rättviseskipare är Eva då hon
förklarar arbetssättet utifrån regelverket:
”Sen är det arbetsgivarens ansvar. Om de säger nej så kan inte vi göra så
mycket det är deras omplaceringsutredning som gäller. (…)Lagstiftningen
är tydlig.(…) Vi ska bedöma arbetsförmågan och arbetsgivaren har en
skyldighet att anpassa hitta möjligheterna på arbetsplatsen så det är liksom
deras ansvar. Kan inte arbetsgivaren fixa nått då blir det
Arbetsförmedlingen i nästa steg(…)”(Eva).
Drag av rättviseskiparen ser vi även hos Pelle då han distanserar sig från individen
och jämställer makt med ”piskan”. Pelle betonar att han äger makt i sin position
och att det kan användas om nödvändigt:
”Avstämningsmöte däremot är bättre där man gemensamt kan föra en
dialog med läkaren och arbetsgivaren. Elin kanske lyssnar mer på vad
läkaren säger då. Det är läkaren som dom lyssnar på så jag försöker alltid
få läkaren till att säga och förklara och sen är det vi som sitter med piskan
om det behövs” (Pelle).
Vi utläser ifrån dessa citat och citaten som vi diskuterade under rubriken
”regelverket” att några av Försäkringskassan handläggare behåller en distans
gentemot individen i deras arbetssätt. Sandvin (2009) är en av författarna som vi
har nämnt i tidigare forskning som också påpekar distansen som
Försäkringskassans handläggare behåller gentemot individen. Detta då
handläggaren gör individen till ”ett fall” och använder enbart de delar av
information som hen anser vara väsentliga för beslutsfattandet. Vi läser också
citaten som att denna distans förklaras av handläggarna som professionalism och
lagstyrning. Enligt Stensöta likställs rättviseskiparens arbetssätt med
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myndighetsutövning av god kvalité. Detta anser vi kunna likställas med
disempowerment då Tengqvist (2007) diskuterar att basen för empowerment är
bl.a. att synliggöra och förändra maktstrukturerna.
Projekthandläggaren. Denna typ har enligt författaren som utgångspunkt ett
avståndstagande gentemot individen. Handläggaren arbetar utifrån envägs
kommunikation vilket innebär att individen inte får utrymme att uttrycka sig.
Avståndet som utformas här mellan projekthandläggaren och individen förklaras
med omtanke för den försäkrade. Enligt författaren lägger denna handläggartyp
vikten på att vara klar och tydlig i ärendet mot alla aktörer. Så som författaren
beskriver så anser vi att Pelle betonar under upprepade gånger att redskapet
SASSAM inte ger mycket för honom då redskapet enbart ger individens syn på
problemet och detta menar Pelle är inte av vikt i hans arbete:
”Nja, jag är inte förtjust i SASSAM kartläggningarna, jag tycker inte att
dom ger så mycket kunskap mer än att man får en bild utav personen och
hur den tänker (…) SASSAM kartläggningen använder jag minst för där
får man individens syn på det hela och många gånger väljer man bort det
också för att man har begränsad tid.” (Pelle)
Trots detta tolkar vi Pelles kommande citat som att det finns en medvetenhet hos
Pelle att SASSAM- utredningen är ett redskap som bidrar till en bättre relation
mellan individ och handläggare:
”SASSAM används för att göra en mer fördjupad utredning hos den
försäkrade. Syftet till kartläggningen brukar initialt vara finns det rätt till
ersättning? (…)hur ser relationen med arbetsgivaren ut och
arbetskamrater? Man ska också utreda hur motivationen ser ut och lägga
upp en gemensam planering. Här får individen chansen att uttrycka vad
dem tycker och känner”(Pelle).
Müssener & Svensson m fl (2009) beskriver i sin artikel ur Socialmedicinsk
tidsskrift att hur samspelet mellan rehabiliteringsaktörer och den sjukskrivne är
utformat har stor betydelse för att nå en lyckad rehabilitering och återgång i
arbete. Stensöta menar vid beskrivningen av projekthandläggaren att denna
handläggartyp är avståndstagande, arbetar utifrån en envägskommunikation och
ger inte utrymme för individen att uttrycka sig. Dessa faktorer menar vi är
motsatsen till vad ett samspel går ut på. Starrin (2007) beskriver motsatsen till
empowerment som det paternalistiska synsättet vilket delvis innebär att ”de sjuka”
har en underordnad roll i lösningsförslagens utformning och genomförande vilket
projekthandläggaren har tendenser till då det inte finns något samspel mellan
handläggaren och individen och arbetet sker genom en envägskommunikation.
Hjälparen beskrivs av författaren som den typ vilken besitter en medvetenhet
kring problematiken som motstridiga budskap kan skapa. Hjälparen arbetar
utifrån en dialog med individen, fokus ligger på att lyssna till individen. Hjälparen
anser det vara av stor vikt att individen är insatt i sitt ärende samt delaktig för att
den ska uppnå ett önskvärt resultat. Såsom författaren, resonerar också några
handläggare kring vikten av att lyssna och föra en dialog med individen:
”Det är viktigt att lyssna på personen för känner han/hon att jag vill gå in
och försöka arbetsträna och det inte finns några hinder så ska man göra det
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(…) få höra hur hennes egen syn på hennes förutsättningar att komma
tillbaka till arbete är”( Ali).
”(…)Man får alltid fråga hur upplever du det här hur tycker du det känns?
Vad säger du för nått? (…)Personen får själv berätta om sitt
funktionstillstånd, vad som har hänt, hur det påverkar den och varför den
inte kan jobba” (Anna).
”(…)Använder mig mest av att lyssna in vad den försäkrade säger(…)”
(Gustav).
Vi utläser citaten som att Ali vill ha individens perspektiv på frågan gällande
återgång i arbete medan Anna vill höra individens berättelse kring sitt
hälsotillstånd. Ali beskriver även att det är av vikt att lyssna på individen och ta
hänsyn till dennes önskemål och vilja i den utsträckning som lagen tillåter. Gustav
betonar också vikten av att lyssna till individen. Enligt Tengqvist (2007) beskrivs
individen som en expert på sin situation då den har stora kunskaper och
erfarenheter vilka vi anser kan nyttjas i formuleringen av mål som kan användas i
rehabiliteringsprocessen. Respondenterna ovan betonar vikten av att lyssna på
individen vilket vi tolkar som att de har ett synsätt på individen som expert på sin
situation.
Stensöta poängterar att hjälparen anser det vara av stor vikt att den försäkrade är
insatt i sitt ärende samt delaktig för att den ska uppnå ett önskvärt resultat. Ett
flertal respondenter har i intervjuerna betonat att det är betydelsefullt att individen
är delaktig i sin rehabiliteringsprocess. Vi har närmare presenterat detta i avsnittet
”delaktighet”. Vidare vill vi kortfattat poängtera en av respondenternas synsätt på
delaktighet. Gustav beskriver i intervjun att plan för återgång i arbete innebär att
den försäkrade blir involverad i sitt ärende och på så vis görs hen ”delaktig”. Så
som vi tolkar det så tyder citaten ovan på att handläggarna bygger sitt arbete på
dialog med individen och på att göra individen delaktig i ärendet. Detta för att på
ett djupare plan förstå deras situation och för att på ett bättre sätt kunna hjälpa
individen i sin rehabiliteringsprocess samt återgång i arbete. Enligt författarna
Askheim (2007) innebär empowerment att man genom att ta fram resurser och
egenskaper som bl. a. inneboende autonomi och ansvarstagande får fram
individens rätta jag. Då respondenterna involverar individen i sitt ärende genom
att individen får ta ansvar för sin rehabiliteringsprocess leder detta till att de blir
delaktiga.
Av de fem handläggartyper som Stensöta(2009) presenterar är det vid vår analys
främst rättviseskiparen, projekthandläggaren och hjälparen som framträder. Det
finns inte en handläggare som besitter alla egenskaper i handläggartypen så som
Stensöta beskriver dem. Istället kan vi enbart utläsa olika drag hos respondenterna
som gör att de liknar författarens handläggartyper. Utifrån vårt material kan vi se
att den mest förekommande handläggartypen bland våra respondenter är hjälparen
vars arbetssätt närmast kan likna ett empowermentinriktat arbetssätt.
Vi har nu presenterat vårt resultat. I kommande kommer vi ge er en
sammanfattning av detta resultat och avsluta med en diskussion kring olika frågor
som väckts under studiens gång.
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SAMMANFATTNING & SLUTDISKUSSION
Sammanfattning
De omtalade redskapen
De redskap som främst används av handläggarna på den enhet vi har studerat är
telefonutredning, plan för återgång i arbete, avstämningsmöte och SASSAMutredning. Telefonutredning och plan för återgång är de två redskap som används
i varje ärende av alla handläggare som vi intervjuat. Handläggarna har tillgång till
en mall kring vad som ska tas upp i telefonutredningen vilket gör att samtalet blir
något styrt av de interna riktlinjer som ges. Hur dessa två redskap genomförs och
vilken information de innehåller utöver det som måste tas upp, visar vår uppsats
varierar beroende på var handläggaren lägger fokus och även hur mycket
individen informerar om sin situation. Alla av de intervjuade handläggarna lägger
vikt på telefonutredningen då detta är den första kontakten som etableras med den
försäkrade. Plan för återgång i arbete är även det ett redskap som handläggarna
måste utföra och revidera efterhand. Vårt material visar att innehållet i planen
varierar från ärende till ärende då det är individens behov av rehabilitering som
avgör. De intervjuade handläggarna anser att i början av ett ärende är det oftast
enbart den medicinska rehabiliteringen som tas upp i planen och efterhand
reviderades den utefter vilka arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som ska
vidtas. Handläggarna vi intervjuat ser plan för återgång i arbete som ett av
redskapen var individen kan göras delaktig i sitt ärende. Detta sker genom att
handläggarna ger individen möjlighet att ta del av planen. Avstämningsmöte och
SASSAM- utredning är två redskap som används på olika sätt av våra
respondenter. Vissa av respondenterna använder avstämningsmöte innan de gör en
SASSAM och även tanken kring när dessa redskap behövs skiljer sig åt. Om det
redan finns en tydlig plan mellan individen och arbetsgivaren kring hur
återgången i arbete ska ske, eller om individen med stor sannolikhet kommer att
återgå till ordinarie arbetsuppgifter, är det inte många av våra respondenter som
använder sig av redskapet avstämningsmöte. De flesta handläggare menar att detta
redskap är bra då det ger en möjlighet till att samla alla aktörer för att tillsammans
med individen planera rehabiliteringsåtgärder.
SASSAM används av de flesta handläggare vi talade med i ärende där
sjukskrivningen beror på psykiska diagnoser, eller om det under ärendets gång
behövs en djupare utredning kring vilka faktorer som bidrar till sjukskrivningen.
SASSAM används enligt våra respondenter sällan i ärende där det redan finns en
klar bild av att individen inom kort kommer att återgå i arbete. Respondenternas
syn på SASSAM- utredningen är åtskiljaktig då de är oense om vikten av
individens perspektiv. SASSAM- utredningen kartlägger individens hinder och
resurser vilket en del av de intervjuade handläggarna menar leder till att individen
får en ökad medvetenhet kring sin situation. Det finns även en del handläggare
som inte är lika positivt inställda till SASSAM- utredningen då de anser att de
endast får individens bild av sin situation och inte experternas åsikt.
Vårt material visar att även om det inom myndigheten finns riktlinjer som styr hur
dessa redskap används och vad de ska innehålla kan vi bl a i vårt material se att de
används och förstås på olika sätt av de intervjuade handläggarna. Detta menar vi
visar på att handläggarna har ett visst handlingsutrymme och med detta kan
respondenterna i viss mån avgöra i vilken ordning redskapen kan genomföras och
i vilka ärende de blir fördelaktiga.
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Empowerment
De intervjuade handläggarna lägger vikt på dialog då de är ute efter att få
individens syn på sin egen situation. De flesta handläggarna vill uppnå en tvåvägs kommunikation för att skapa en dialog och kontakt. En del av
respondenterna lägger också fokus på att beslut inte ska fattas överhuvudet på
individen. Detta gör de genom att informera individen om viktiga beslut och göra
hen medveten om beslutsprocessen och därmed blir individen delaktig i sitt
ärende. Vårt material menar vi, fångar att handläggarna är medvetna om att en
god relation mellan dem och individen är en förutsättning för ett bra samarbete
och en lyckad rehabilitering.
En annan slutsats vi har kommit fram till är att handläggarna lägger vikt på att
informera om regelverket och rehabiliteringskedjan återkommande under ärendets
gång. Som en del i detta är att respondenterna vill vara tydliga med de regler som
styr rätten till sjukpenning samt vilka möjligheter individen har utifrån detta.
Information är också viktigt för att individen inte ska bli överraskad om hen inte
uppfyller kriterierna för att beviljas sjukpenning enligt handläggarna. Genom att
ge kunskap till individen kan hen förändra sin situation som Tengland (2004)
beskriver i sin teori om empowerment. Vidare menar Tengland att om individen
är självbestämmande kan hen välja mellan olika handlingsmöjligheter vilket är en
annan del i att uppnå empowerment. Vi tolkar det som att handläggarna genom att
informera individen ger det hen en möjlighet att vara handlingskraftig och
självbestämmande, utifrån de förutsättningar lagen tillåter. Detta anser vi kan
likställas med att individen kan uppnå en förutsättning för empowerment så som
Tengland beskriver det.
En annan viktig slutsats med vår uppsats menar vi är hur handläggarna ser på
individen som att de kan vara i en utsatt situation samt att de kan vara rädda och
nervösa för kontakten med en myndighet. Att ha en medvetenhet kring detta är
centralt för empowermentperspektivet inom myndigheter. Denna utsatthet och
nervositet försöker handläggarna motverka genom att visa sig vara mindre
byråkratiska och mer medvetna om att de besitter en viss makt som tjänstemän.
Forsberg & Starrin (1997) diskuterar att empowerment från en tjänsteman bygger
på att försöka minska klyftorna mellan maktförhållandet genom att bl a
språkbruket inte ska innehålla ett över och underordningsförhållande. De
intervjuade handläggarna anser vi, är medvetna om sin makt och hur deras
position kan uppfattas av individen. Detta kan innebära att de försöker minska
maktförhållandet vilket enligt författarna kan leda till empowerment (a a).
Synen på individen som en egen aktör är viktigt för att se människor som
förmögna till delaktighet. Något som framkommer i vårt material är att det finns
en medvetenhet hos en del av de intervjuade handläggarna gällande vikten av att
skapa delaktighet och motivation för individen. Delaktighet och motivation är
stora faktorer som bidrar till en lyckad rehabilitering och återgång i arbete för
individen. Detta förekommer i en del av respondenternas arbetssätt genom att det
läggs fokus på individens önskemål, åsikter och samarbetet mellan handläggare
och individ. Så som Tengland (2004) diskuterar är autonomi en förutsättning för
empowerment. Autonomin kan enligt författaren innebära att individen har ansvar
och förmåga att fatta självständiga beslut. Utifrån respondenternas ovan nämnda
arbetssätt anser vi att individen kan uppnå autonomi, vilket i sin tur innebär en
möjlighet för empowerment så som Tengland beskriver det. Av en del
handläggare kan regelverket ses som ett hjälpmedel för att skapa förutsättningar
för att individen ska genomföra sina handlingsalternativ. Detta likställer vi med
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hur Tengland (2004) beskriver empowerment i sin teori då han poängterar att
omgivningen måste ge individen utrymme för att hens handlingsalternativ går att
genomföra. En del handläggare betonar även att regelverket ibland kan upplevas
som ett hinder då det begränsar deras handlingsutrymme. Detta i sin tur kan leda
till att om individen inte förstår regelverket kan hen uppleva sig misstrodd och
ifrågasatt. Med detta kan vi dra slutsatsen att regelverket kan bli ett hinder för
handläggarna i att ha ett empowermentbaserat arbetssätt.
Mönster av empowerment i olika handläggartyper
Med hjälp av Stensötas (2009) presentation av olika handläggartyper har vi
analyserat Försäkringskassans handläggares arbetssätt. Vi kom i vår analys fram
till att det främst fanns drag av tre stycken av dessa handläggartyper;
rättviseskiparen, projekthandläggaren och hjälparen.
Vi kan se mönster av rättviseskiparen och projekthandläggaren hos våra
respondenter. Dessa handläggartyper utför enligt oss inte ett empowermentbaserat
arbete då de som författaren beskriver dem tar avstånd från individen i deras
arbetssätt. Utgångspunkten i deras arbetssätt är enligt författaren i regelverket.
Detta arbetssätt blir enligt oss motsatsen till empowerment såsom empowerment
beskrivits i de teorier vi använt oss av i analysen.
Den mest förekommande handläggartyp bland våra respondenter är hjälparen.
Denna handläggartyp anser vi vara den som närmast arbetar utifrån ett
empowermentperspektiv då den enligt författaren lägger fokus på dialog och
delaktighet för att nå ett positivt resultat. Vi menar att hjälparen arbetar närmast
ett empowermentperspektiv baserat på att dialog och delaktighet är vanligt
förekommande faktorer i ett empowermentsammanhang vilket vi tidigare nämnt.
I vår analys framkommer att negativa beslut inte längre behöver föranledas av ett
samtal ifrån handläggaren utan ett brev på posten hade räckt. Trots detta väljer de
flesta respondenterna att förmedla ett negativt beslut på ett mer, enligt dem
personligt sätt. Individen blir enligt våra respondenter oftast informerad om det
negativa beslutet genom telefonkontakt eller direkt kontakt t ex vid
avstämningsmöte, sen skickas beslutet hem. Att denna första information ges
beror på att handläggarna inte vill det negativa beslutet ska komma som en
överraskning för individen. Detta arbetssätt är motsatsen till den mediala bild som
framkommer ur citaten som vi inleder vår studie med.
Utifrån analysen menar vi att det finns förutsättningar för ett
empowermentbaserat arbete i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på
Försäkringskassan då handläggarna har en frihet i hur de vill använda redskapen
vilket kan förklara graden av empowerment i handläggarnas arbetssätt. Dock kan
vi se att de är begränsade i regelverket men att redskapen lämnar utrymme för ett
empowermentbaserat arbetssätt.
Slutdiskussion
Vi inledde vår uppsats med den mediala bilden av Försäkringskassan som för det
mesta inte är så positiv. Vad beror denna negativa bild på? Under vår studies gång
har vi fått en uppfattning om hur Försäkringskassan framställs i media. Det vi lagt
märke till är att media verkar ha en tendens att enbart framhäva individens
perspektiv. Självklart är det ett viktigt perspektiv att lyfta fram då det råder en stor
problematik kring att många i dagsläget blir utförsäkrade. Vi menar att för
rättvisans skull borde handläggarnas röster också fått lite mer utrymme i media.
Mycket fokus läggs i dagsläget i media på misslyckandet av rehabilitering och
även här läggs skulden på handläggarna. Vi menar att problematiken kanske inte
ligger hos handläggarna utan det borde forskas närmare kring vad det negativa
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resultatet beror på. Kan det kanske vara så att regelverket inte ger handläggarna
det utrymme som krävs för att kunna hjälpa individer med en lyckad
rehabilitering? Vad vi menar är att idag har handläggarna en tidsram att förhålla
sig till vid bedömning av rätten till sjukpenning som i vissa ärenden kan upplevas
som väldigt stram. De tankar som väckts hos oss är att kan en misslyckad
rehabilitering bero på att individens medicinska rehabilitering pågår samtidigt
eller väldigt tätt inpå den arbetslivsinriktade rehabiliteringen fortskrider? Det blir
en svår arbetsuppgift för handläggarna då individen enligt lagen bedöms vara för
frisk för att ha rätt till sjukpenning, men för sjuk för att kunna återgå i arbete.
Många individer som ställs inför denna bedömning och blir utförsäkrade kan
hamna i en utsatt situation.
Empowerment är en metod som ofta används i samband med utsatta grupper. I
detta sammanhang anser vi det då vara högst aktuellt att diskutera empowerment
på myndighetsnivå. För trots att individen enligt lag kan utförsäkras menar vi att
om handläggarnas arbete är empowermentbaserat, kan det leda till att individen
blir stärkt under ärendets gång och medveten om sin situation. Därmed kan hen
lättare möta ett negativt beslut och på så sätt är det mindre risk att det negativa
beslutet gör att hen hamnar i en utsatt situation. Vi anser att empowerment är
behövligt och kan användas på myndighetsnivå och vi förblir därmed undrande
varför empowerment inte är mer förekommande i forskning och facklitteratur på
denna nivå. Vår studie påvisar att det hos de flesta intervjuade handläggarna finns
en medvetenhet kring vikten av empowermentbaserat arbete och hur detta arbete
kan genomföras. Vårt resultat är inte generaliserbart varken för den studerade
enheten - fördjupad utredning eller för Försäkringskassan då empowerment i
slutändan är ett individuellt arbetssätt som var och en handläggare får ta ställning
till. En viktig del förutom medvetenheten hos handläggarna kring empowerment,
är att empowerment även speglas i arbetssättet med individen. Därför hade det
varit intressant att få en bild av individens perspektiv kring hur individens
upplevelse av denna medvetenhet ser ut.
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BILAGOR
Bilaga 1:
Handläggarnas intervjuguide
Intervjuguide:
1.

Under vår studie har vi hittat dessa redskap som ni använder vid
handläggning. Stämmer dessa?

Redskapen:
Telefonkontakt
Plan för återgång i arbete
Avstämningsmöte
Plan för återgång i arbete
SASSAM
2. I vilka skede träffar ni individen ansikte mot ansikte under ärendets gång?
3. Vilka redskap används mest/minst? Kan du berätta lite mer om det!
4. Framkommer det en diskussion om hinder och resurser i redskapen, i så fall i
vilka av dem. Om det framkommer, på vilket sätt?
5. Hur mycket utrymme (med hänsyn till lagstiftningen) känner ni att ni har för att
ta hänsyn till individens önskningar och möjligheter i ert beslutsfattande?
6. Vems önskemål väger tyngst? Den försäkrades som till exempel vill börja
arbetsträna eller läkarens som inte rekommenderar detta?
Som ni säkert märkt är våra frågor centrerade på hur ni använder er av redskapen i
relation till individen och inte utifrån lagstiftning(den tekniska vägen).
Typfallet:
Steg 1: Enheten tidig bedömning har haft ärendet i tre veckor. Du har nu mottagit
ärendet gällande Elin, 56år som under hela sin arbetsverksamma tid har arbetat
som vårdbiträde på äldreboendet två rosor. Elin ansöker om sjukpenning. I
ansökan står att Elin har en anställning omfattande 100%. Hennes arbetsuppgifter
är bland annat tunga lyft, förflyttning, omfattande vårduppgifter
medicindelegering, matlagning, städning. Ur läkarintygen framkommer att hon
har drabbats av lumbago ischias (ont i ryggen). Läkaren rekommenderar en
sjukskrivningsperiod på 3 månader i ¾ omfattning.
Steg 2: Efter att föregående sjukskrivningsperiod har löpt ut inkommer ett nytt
läkarintyg. Ur detta detta läkarintyg framkommer att Elin har drabbats av
diskbråck. Elin känner sig nedstämd på grund av att hon nyligen blivit änka och
på grund av hennes hälsotillstånd. Elin vill gärna återgå till sitt arbete då hon trivs
med arbetsuppgifterna och har en god kontakt med kollegorna. Läkaren
rekommenderar en sjukskrivning på 100 % i tre månader. Enligt läkaren kommer
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Elin med stor sannolikhet inte kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Det
är av stor vikt för hennes psykiska välmående att ha någon form av sysselsättning,
enligt läkaren.
Bilaga 2
Vår intervjuguide med frågor till typfallet
Intervjuguide:
1. Under vår studie har vi hittat dessa redskap som ni använder vid
handläggning. Stämmer dessa?
Redskapen:
Telefonkontakt
Plan för återgång i arbete
Avstämningsmöte (arbetsgivare och den försäkrade med, även läkare, fack
mm kan närvara):Uppföljning på om tidigare plan vidtagits, planering för
framtiden
Plan för återgång i arbete (papper skickas till den försäkrade)
SASSAM: Ska alltid göras vid ärende gällande sjukersättning. Ideala
enligt cheferna är att detta görs alltid innan avstämningsmöte för att få en
närmare känsla för individen.
2. Kan du beskriva lite kortfattat varje redskap? (vi observerade att ni
kartlägger hinder och resurser under en SASSAM, undrar hur ni använder
den här informationen?)
3. I vilka skede träffar ni individen Face to face under ärendets gång?
4. Vilka redskap används mest/minst? Kan du berätta lite mer om det!
5. (Vilket redskap tycker du vara bäst för att lyfta fram individens styrkor
eller självkänslan.)
6. Framkommer det en diskussion om hinder och resurser i redskapen, i så
fall i vilka av dem. Om det framkommer, hur?
7. Hur mycket utrymme (med hänsyn till lagstiftningen) känner ni att ni har
för att ta hänsyn till individens önskningar och möjligheter i ert
beslutsfattande?
8. Vems önskemål väger tyngst? Den försäkrades som till exempel vill börja
arbetsträna eller läkarens som inte rekommenderar detta?
Som ni säkert märkt är våra frågor centrerade på hur ni använder er av redskapen i
relation till individen och inte utifrån lagstiftning(den tekniska vägen). Ha gärna
detta i åtanke då ni läser igenom fallet.
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Typfallet:
Steg 1: Enheten tidig bedömning har haft ärendet i tre veckor. Du har nu mottagit
ärendet gällande Elin, 56år som under hela sin arbetsverksamma tid har arbetat
som vårdbiträde på äldreboendet två rosor. Elin ansöker om sjukpenning. I
ansökan står att Elin har en anställning omfattande 100 %. Hennes arbetsuppgifter
är bland annat tunga lyft, förflyttning, omfattande vårduppgifter
medicindelegering, matlagning, städning. Ur läkarintygen framkommer att hon
har drabbats av lumbago ischias (ont i ryggen). Läkaren rekommenderar en
sjukskrivningsperiod på 3 månader i ¾ omfattning.
Hur går du tillväga?
Kan du berätta lite om hur en telefonutredning går till?
Vad anser du vara det viktigaste i detta skede gällande kontakten med Elin?
Plan för återgång i arbete: Vad är syftet med att skicka hem detta dokument?
Steg 2: Efter att föregående sjukskrivningsperiod har löpt ut inkommer ett nytt
läkarintyg. Ur detta läkarintyg framkommer att Elin har drabbats av diskbråck.
Elin känner sig nedstämd på grund av att hon nyligen blivit änka och på grund av
hennes hälsotillstånd. Elin vill gärna återgå till sitt arbete då hon trivs med
arbetsuppgifterna och har en god kontakt med kollegorna. Läkaren
rekommenderar en sjukskrivning på 100 % i tre månader. Enligt läkaren kommer
Elin med stor sannolikhet inte kunna återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. Det
är av stor vikt för hennes psykiska välmående att ha någon form av sysselsättning,
enligt läkaren.
Vilket redskap använder du dig av i detta skede?
Kan du berätta lite om hur det går till? Hur mycket utrymme har Elin? Vart ligger
fokus(på arbetsgivare, Elin, Läkare etc)?
Samtalar man med Elin om hennes psykiska hälsotillstånd och hennes
önskningar?
Hur förmedlas lagens riktlinjer och Elins skyldigheter/rättigheter och de alternativ
som finns för Elin till Elin?
SASSAMM: Är en SASSAM kartläggning aktuell i Elins situation? Resonera lite
om hur du hade gått tillväga, område du hade prioriterat att gå igenom. Om du
hade gjort en SASSAM kartläggning: var hade du velat lägga fokus i den
utredningen?
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