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Förord 
Min förhoppning med uppsatsarbetet var att kunna använda mina förvärvade kunskaper i 
informations- och medievetenskap inom den offentliga sektorn, då jag har tidigare erfarenhet 
därifrån. Jag var intresserad av att göra ett arbete relaterat till 24-timmarsmyndigheten 
eftersom det syftar till att öka myndigheternas tillgänglighet och involverar medborgarna, 
samtidigt som det erbjuder möjligheter till effektivisering för myndigheten. Arbetet med att 
studera inkomna e-postmeddelanden till Försäkringskassan och landstingets Frågelåda erbjöd 
en möjlighet att undersöka en viktig del av myndighetens arbete med att öka sin tillgänglighet. 
Dessutom var det en möjlighet att försöka applicera den kunskap jag tillgodogjort mig under 
mina studier.  
 
Jag vill passa på att tacka alla som varit mig behjälpliga i arbetet med denna uppsats. Ett tack 
går till mina handledare professor Sture Hägglund samt Fredrik Arvidsson och Jonas 
Lundberg som hjälpt till med att förmedla kontakter, ge värdefulla synpunkter på mitt arbete 
och hjälpt mig spinna vidare på mina idéer.  
 
Jag tackar Gunilla Polla och Göran Lindgren på Försäkringskassan som gav mig möjlighet att 
göra en mycket intressant studie. Jag tackar också min kontaktperson Sylvia Molin från 
Försäkringskassans telefonkundtjänst som villigt svarat på mina frågor och bistått mig med 
praktiska ärenden. Jag vill även tacka de medarbetare i telefonkundtjänst som bidragit med sin 
syn på e-postförfrågningarna och dess hantering, vars synpunkter har bidragit till utfallet av 
denna uppsats. Ytterligare tack går till Maria Rasch och Görel Brodin, ansvariga för 
Landstingets Frågelåda som gett mig tillgång till Frågelådans material och gett mig tips på 
relevant information.  
 
 



  

  

Sammanfattning 
Det blir allt vanligare att samhällsmedborgare kommunicerar med myndigheter via e-post. 
Med e-post är det möjligt att kontakta myndigheten vilken tid som helst på dygnet, var man än 
befinner sig, vilket gör att mediet forcerar tid- och rumssbarriären.  
 
Försäkringskassans telefonkundtjänst i Östergötland tar emot omkring 150 e-
postmeddelanden varje dag och potentialen för att effektivisera e-posthanteringen torde vara 
stor. Till Landstingets i Östergötlands webbtjänst Frågelådan inkommer omkring 2 frågor per 
dag. Den genomförda studien syftar till att identifiera möjligheter att effektivisera uppgiften 
att förmedla efterfrågad information till medborgaren med hög kvalitet, exempelvis genom 
automatisering eller stöd för hantering av e-post. Inkomna e-postmeddelanden har kartlagts 
för att se vilka frågor det handlar om. Studien har koncentrerats till Försäkringskassan som 
hade det största antalet förfrågningar. Frågelådan ställs i relation till analysen av 
Försäkringskassans e-posthantering.  
 
Avsikten med denna uppsats är att ge en beskrivning av e-postförfrågningar som medborgarna 
ställer till myndigheten. Syftet är att identifiera möjligheter att effektivisera uppgiften att 
förmedla efterfrågad information till medborgaren med hög kvalitet. I uppsatsen beskrivs 
vilka problem frågorna innebär för organisationens medarbetare när de svarar på frågorna. Det 
skildras även om alla förfrågningar behöver ha ett personligt svar. De svårigheter man ställs 
inför med tanke på standardisering och automatisering av svaren redogörs också för. Utfallet 
av denna studie är att det ofta är svårt att lämna ett enkelt svar direkt till medborgaren. 
Frågorna innehåller ofta personliga uppgifter som måste tas hänsyn till och många gånger 
behövs kompletterande uppgifter från medborgaren för att lämna ett korrekt svar. I dagsläget 
har telefonkundtjänsts medarbetare olika sätt att lösa avsaknad av information i e-
postmeddelanden. De kan ta ärendet per telefon, svara med villkor eller i e-postsvaret be om 
kompletterande uppgifter. De olika sätten att svara på dessa meddelanden innebär både för- 
och nackdelar. För att hantera bristande information i inkommande e-postmeddelanden skulle 
man i ett första steg kunna inrikta sig på att inhämta nödvändig information från medborgaren 
för att göra den manuella svarshanteringen effektivare.  
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1 Inledning 
Det blir allt vanligare att medborgarna i vårt samhälle kommunicerar med myndigheter via e-
post, vilket gör att myndigheterna får fler och fler e-meddelanden från medborgarna. Bälter 
(2002, s. 11) anger att e-post är den mest utbredda datortillämpningen idag som används för 
kommunikation person till person. Med e-post är det lätt att skicka iväg en fråga som har nått 
mottagaren nästan omedelbart efter att meddelandet har skickats och alltfler människor 
använder sig av möjligheten att skicka meddelanden på elektronisk väg. Bälter menar att det 
ökade antalet e-postanvändare också ökar volymen av e-postmeddelanden. Med e-post är det 
möjligt att kontakta myndigheten var helst man befinner sig, vilken tid som helst på dygnet, 
bara man har tillgång till e-postkommunikation. Detta gör att mediet forcerar tid- och 
rumsbarriären.  
 
Studien innefattar kartläggning och klassificering av inkommande e-posts olika ärenden till 
Försäkringskassans telefonkundtjänst i Östergötland och Landstinget i Östergötlands tjänst 
”Frågelådan”. Arbetet syftar till att identifiera möjligheter att effektivisera uppgiften att 
förmedla efterfrågad information till medborgaren med hög kvalitet. Standardisering av svar 
är ett sätt att effektivisera förmedling av information till medborgaren. Svaren skulle också 
kunna automatiseras vilket studeras här som ett exempel. För att avgöra om det är möjligt att 
automatisera eller inte behövs information om vilka förfrågningar det rör sig om. Studien ger 
en beskrivning och analys av vad för slags förfrågningar som inkommer till myndigheten. 
Klassificeringen syftar till att ge en överskådlig bild över vilka ämnen som berörs i 
medborgarnas förfrågningar och även i vilken omfattning de förekommer.  
 
Därtill har fördjupade intervjuer genomförts med fyra medarbetare som arbetar med e-
postförfrågningar i Försäkringskassans telefonkundtjänst för att få deras syn och kunskaper 
om möjligheter och svårigheter med inkomna förfrågningar.  
 
Då Försäkringskassans telefonkundtjänst i dagsläget har ett relativt stort antal inkomna e-
postförfrågningar och uppfattningen är att förfrågningarna ökar har en stor del av studien 
koncentrerats till Försäkringskassan. Landstingets Frågelåda ses som kontrasterande och ställs 
i relation till analysen av Försäkringskassans e-posthantering.  
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2 Bakgrund 
E-post är ett medium där man inte behöver ta hänsyn till tid och rum. Palme (1995, s. 5) 
illustrerade olika media i tid- och rumsfunktioner på följande vis, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Olika medias tid- och rumsfunktioner. Efter Palme. 

 Samma plats Olika plats 
Samma tid Personligt möte Telefon, video och ljud-

konferens 
Olika tid E-post, röstmeddelande, datorkonferens 
 
Att det är möjligt att kontakta myndigheten när som helst på dygnet och på den tid det passar 
bäst kan ses som en del i 24-timmarsmyndigheten. För Försäkringskassan skriver Carlsson 
(2005, s. 1) ”E-posten är en stor del i att vara 24-timmarsmyndighet . . . . Kunden kan 
exempelvis skriva sin mail på kvällen eller natten för att sedan få svar från oss när han eller 
hon kommer hem från sitt arbete”.  
 
24-timmarsmyndigheten är ingen myndighet i egentlig mening utan är ”regeringens vision om 
framtidens förvaltning” (24-timmarsmyndigheten.se, 2005). Det är Statskontoret som drivit 
visionen om 24-timmarsmyndigheten. Syftet med 24-timmarsmyndigheten är att göra 
myndigheter mer tillgängliga för medborgarna.  

Med utgångspunkt från de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är 
regeringens ambition att skapa en förvaltning som tar utgångspunkt i privatpersoners och 
företags behov och krav. Målet är att skapa en förvaltning som ger:  

• Tillgänglighet, oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet. 
• Hög kvalitet i tjänster och bemötande. 
• Lyhördhet för privatpersoners och företagares åsikter och tankar om hur förvaltningen kan 

bli bättre. 
• Enkla och rättvisa regler. 
• Största möjliga nytta för privatpersoner och företag genom samverkan samt en kontinuerlig 

omprövning och utveckling av verksamheten. (Statskontoret, 2003, s. 27)  

Möjligheten att kontakta myndigheten via e-post kan ses som en del i arbetet att uppnå 
visionen om 24-timmarsmyndigheten, där e-post är ett av olika sätt att kontakta myndigheten.  

2.1 Försäkringskassans e-postfrågor 
Försäkringskassans telefonkundtjänst handhar även inkommande e-post. De svarar på frågor 
om 47 ärendeslag på generell nivå, som Försäkringskassan kallar ”broschyrnivå”. Det kan 
t.ex. vara frågor som ”hur många föräldrapenningdagar har jag kvar” (Försäkringskassan, 
2005a). Försäkringskassans ärendeslag presenteras i bilaga 3. ”E-post är en kundkanal in till 
kassan som hela tiden växer mycket snabbt. Omkring 150 kundmail kommer just nu in varje 
dag till telefonkundtjänst i Östergötland” (Carlsson). Telefonkundtjänst svarar på 95 % av 
dessa mail. De allra flesta av Försäkringskassans e-postförfrågningar från medborgarna går 
vägen via telefonkundtjänst och majoriteten besvaras också där.  
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2.1.1 Vanligaste telefonförfrågningarna 
Försäkringskassan har tidigare tagit fram de 10 vanligaste förfrågningarna per telefon. Dessa 
förfrågningar presenteras i en rapport av Lena Glennert (2003, s. 5) vilka är: 

• När kommer pengarna? 
• Hur mycket pengar får jag utbetalt? 
• Har betalning skett och hur mycket? (från annan myndighet) 
• Har blanketten kommit in? 
• Vad gäller när man får barn? 
• Hur ska jag fylla i min blankett? 
• Hur räknar jag ut min årsinkomst? 
• Vad kan jag få i bostadsbidrag? 
• När jag skiljer mig, vad kan jag få för bidrag? 
• Frågor från arbetsgivare om sjuklöneperioden. 

Försäkringskassan föreslog att dessa telefonförfrågningar skulle kunna jämföras med e-
postförfrågningarna och ett försök till jämförelse har gjorts vilket var möjligt efter att e-
postfrågorna hade kartlagts.  

2.2 Landstinget i Östergötland - Frågelådan 
Landstinget i Östergötland har många ingångar för e-post varav Frågelådan är en av dem. Till 
Frågelådan inkommer omkring 2 frågor per dag. Tanken med Frågelådan är att medborgarna 
ska kunna ställa frågor om hälso- och sjukvården och andra verksamheter inom Landstinget i 
Östergötland (Landstinget i Östergötland, 2005). Enligt ansvariga för Frågelådan är frågorna 
ganska vitt skilda, av olika karaktär men ämnen går att ana. Vid möte framkom också att 
medicinska frågor egentligen inte ska besvaras genom Frågelådan men eftersom personalen 
besitter medicinska kunskaper förekommer det att även dessa frågor besvaras till viss del.  
 
Det som uppfattas vara de vanligaste förfrågningarna på Frågelådan har lagts upp som FAQ 
på landstingets webbplats under tjänsten Frågelådan. Enligt Svenska datatermgruppen (2005) 
står FAQ för frequently asked questions och är en samling av frågor och svar, normalt med 
ursprung i verkligt ställda frågor, vilket härstammar från Internets nätnyttsgrupper (eng. 
Usenet news). Tanken är att man ska kunna hitta sitt svar i FAQ-form och därmed inte behöva 
ställa frågan. Under Frågor och svar (2005) vid tjänsten Frågelådan finns de vanligaste 
förfrågningarna som rör avgifter, journaler, rättigheter, sjukresor, valfrihet i vården och 
väntetider.  
 
Medicinska frågor hänvisas ofta till sjukvårdsupplysningen i Östergötland som är en del av 
Lanstinget i Östergötland men även till Infomedica som 1 oktober 2005 bytte namn till 
Sjukvårdsrådgivningen.se. ”Infomedica AB, som driver Sjukvårdsrådgivningen.se, är 
Sveriges enda public service-företag för hälso- och sjukvårdsinformation på nätet. Sajten är 
gratis att använda och drivs utan kommersiella intressen. Ägare är alla landsting och Apoteket 
AB” (Sjukvårdsrådgivningen.se, 2005). Namnet Infomedica är det som kommer att användas 
i uppsatsen eftersom det hette så vid tidsperioden för det studerade materialet.  
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3 Syfte och frågeställning 
Utifrån den ökande mängden e-postförfrågningar till myndighet syftar arbetet till att 
identifiera möjligheter att effektivisera uppgiften att förmedla efterfrågad information till 
medborgaren med hög kvalitet, exempelvis genom automatisering av svar. Med denna uppsats 
ges en beskrivning av e-postförfrågningar som medborgarna ställer till myndigheten. 
 

• Kan vanligt förekommande förfrågningar sorteras ut för att i framtiden besvaras 
automatiskt?  

• Vilka svårigheter ligger i frågorna med tanke på standardisering och eventuell 
automatisering?  

 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningen kommer vanligt förekommande 
förfrågningar från medborgarna att identifieras och kartläggas.  
 
I möjligaste mån kommer Försäkringskassans vanligaste telefonfrågor att ställas i relation till 
de vanligaste e-postförfrågningarna. Detta görs efter förslag från Försäkringskassan och då 
möjligheten fanns när klassificeringen av e-postförfrågningarna gjordes.  
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4 Teori och metod 
Detta avsnitt definierar och förklarar begrepp som används för studien. Exempel på 
automatiserade system tas också upp. Två vanliga metoder för klassificering inklusive den 
klassifikationsmetod som användes i studien beskrivs närmare. Val av metod och 
forskningsansats presenteras likaså, liksom en redogörelse för hur studien har genomförts.  

4.1 Automatisering och standardisering 
Automatiserade svar kan se ut på många olika sätt. Interaktiva assistenter eller 
medborgarassistenter är en form där det på en webbplats finns en människoliknande figur med 
ett mänskligt namn som det går att ställa frågor till på naturligt språk. Frågan tolkas och ett 
svar lämnas därefter. Försäkringskassan har interaktiva assistenten Hanna på sin webbplats 
som svarar på frågor eller hänvisar var den sökta informationen går att läsa. Perfect (2005, s. 
21) som studerat utvecklingen av en medborgarassistent i Enköpings kommun beskriver att 
medborgarassistenten kan ”betraktas som ett webbaserat söksystem för att lösa problem, svara 
på frågor genom dialog och leda användaren till för henne relevant information”. 
 
I e-postprogram finns ofta möjligheten att ge automatiserat svar. Om man t.ex. är på semester 
så kan inkommande meddelanden besvaras i stil med Jag har semester och återkommer 1 
augusti. Funktionen baseras på inkomna meddelanden och genererar ett svar till avsändaren. 
Svaren kan också se olika ut för olika grupper av avsändare.  
 
NE.se (2005) definierar automatisering som att det ”innebär att få någonting att gå av sig 
självt. Syftet kan vara att avlasta människan arbete och risker men också att höja effektiviteten 
och kvaliteten i en process”. En automatisering av en e-postförfrågan skulle kunna innebära 
att ett redan färdigformulerat standardsvar skulle kunna gå iväg av sig självt bara systemet 
kunde koppla ihop frågan med rätt svar. För att automatisera svarshanteringen behöver svaren 
ha fastställts i förväg, t.ex. genom standardisering.  
 
Standardiserade svar kan lämpa sig för frågor där personliga ställningstaganden inte är 
nödvändiga och lika svar kan lämnas för en grupp av förfrågningar.  
 
Statskontoret har gjort en förstudie om informationsutbyte myndigheter emellan, i den studien 
definierar de standardmeddelanden bl.a. som ”en definierad informationsmängd som utgör 
utdrag ur existerande register och som frekvent efterfrågas av ”många” vid handläggning av 
olika ärendetyper” (Statskontoret, 2004, s. 8). Standardmeddelanden kan gälla 
informationsutbyte, som besvarandet av e-post. En fråga som frekvent förekommer och som 
ofta genererar likartade svar skulle kunna lämpa sig för ett standardiserat svar.  
 
Nationalencyklopedins Internettjänst definierar standardisering som  

systematisk ordnings- och regelskapande verksamhet med syfte att uppnå optimala 
tekniska och ekonomiska lösningar på återkommande problem. Standardisering tar främst 
sikte på att underlätta kommunikation genom att skapa entydiga begrepp med definitioner 
och termer. . . . Standardisering är ett verktyg för en rationell, miljövänlig och 
energisparande produktion, distribution och användning av varor, processer, system och 
tjänster liksom ett medel att underlätta tekniskt samarbete och tekniköverföring. (NE.se) 
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4.1.1 Studiens definiering av automatisering och standardisering 
I den här studien avser jag med begreppet automatisering att man kan få ett e-postsvar att gå 
iväg av sig själv utan att organisationens medarbetare behöver göra någonting för att svaret 
ska gå iväg.  
 
Med standardisering av e-postförfrågningarnas svar menar jag att ett svar kan färdigställas i 
förväg. Med ett standardiserat svar behöver man inte formulera svaret varje gång utan samma 
svar kan lämnas till flera likartade förfrågningar. Svaren blir därmed inte individuella. 
Ställningstaganden till personliga omständigheter görs inte i ett standardiserat svar.  

4.1.2 Exempel på automatiskt fråge-svarssystem 
Möjligheten finns idag att utveckla teknik som tolkar frågor i e-postmeddelanden och som 
sedan automatiskt lämnar ett svar. Som exempel kan nämnas att Eriks Sneiders (2002a, s. 
239) har utvecklat ett fråge-svarssystem som lämpar sig vid besvarandet av typiska frågor: 
När fråge-svarssystemet som kallas ”frågeassistenten” får en användarfråga matchar den 
frågan med ett antal frågemallar – dynamiska, parametriska ”frequently asked questions”. Till 
skillnad från en statisk FAQ innehåller en frågemall luckor för begrepp som ersätts av data 
från den underliggande databasen. Detta innebär att svaren blir dynamiska eftersom dessa 
FAQ innehåller strängar som är utbytbara. En dynamisk FAQ anpassar sig till den 
inkommande frågan där vissa delar av innehållet är beroende av vilken fråga som ställs. En 
statisk FAQ blir i princip som en uppslagsbok och är densamma hela tiden oavsett vem som 
frågar. Ett exempel på hur det fungerar enligt principen med utbytbara strängar i frågemallar 
är: när uppträder <artist> i <plats>?. Artist och plats är utbytbara och när dessa 
strängar ersätts uppstår en ordinär fråga: när uppträder Pavarotti i Globen? (Sneiders, 2002b, 
s. 160) Dessa uppgifter kan ändras beroende på vad som efterfrågas. De utbytbara uppgifterna 
inom taggarna hämtas från en databas.  
 
Fråge-svarssystemet har vidareutvecklats vilket resulterat i Qmail. Qmail är ett system som 
tagits fram av Askology som är ett avknoppningsföretag från Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH, i Stockholm vilket bygger på Eriks Sneiders forskning på KTH. ”Qmail är ett system 
som automatiskt besvarar och hanterar inkommande e-mail” (Askology, 2005). Askology 
anger att ”styrkan i systemet är den unika språkförståelsen som gör att Qmail kan förstå 
kontext och innehåll även i långa och komplexa e-mail”.  
 
Ett automatgenererat svar behöver enligt Sneiders modell inte vara helt och hållet 
standardiserat då vissa delar av svaret kan vara utbytbara.  
 
Sneiders arbete baserar sig alltså mycket på dynamiska FAQ. För att dessa ska kunna 
genereras behöver man veta vad det är för frågor som ställs.  

4.2 Klassifikationsmodeller 
Klassificering kan ske på olika sätt. Nedan beskrivs två etablerade klassificeringsmodeller 
som används för att organisera och strukturera information.  

4.2.1 Hierarkisk klassifikationsmodell 
En hierarkisk klassifikationsmodell är ofta enkel att förstå och känns igen av många. 
Rosenfeld och Morville (2002, s. 66) uppger att människan har organiserat information 
hierarkiskt sedan tidernas begynnelse och de tänker då på familjeträd som visar släktband, 
vilka är hierarkiska. Det är lämpligt att börja en klassificering hierarkiskt eftersom det enligt 
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Rosenfeld och Morville är ett enkelt och familjärt sätt att strukturera information på. Det blir 
möjligt att identifiera de stora grupperna och sedan gå vidare till den stora gruppens 
undergrupper.  

En hierarkisk klassificering som presenteras från toppen till botten gör det enligt Rosenfeld 
och Morville enkelt att snabbt få ett grepp om innehållet, då man börjar med att identifiera de 
stora innehållsgrupperna och sedan kan gå vidare i klassifikationsschemat. Enligt Rosenfeld 
och Morville finns det många olika sätt att organisera en hierarki på, man kan t.ex. 
klassificera efter ämne, produktkategori eller geografi. Vidare anger Rosenfeld och Morville 
att den hierarkiska klassifikationsmodellen kan vara enkel hierarkisk eller polyhierarkisk. I en 
enkel hierarki förekommer inga korslistningar. Med korslistning menas att en undergrupp kan 
höra till flera huvudgrupper.  
 
Den polyhierarkiska modellen innehåller korslistade grupper och här kan en typ av 
undergrupp tillhöra flera huvudgrupper. Vissa element kan placeras i flera huvudgrupper för 
att de ska vara lättare att hitta eller så kanske gruppindelningen är oklar. Tillhör exempelvis 
tomater kategorin frukt eller grönsaker? Ska en mula eller mulåsna höra till gruppen häst eller 
åsna? Rowley (1996, s. 182) uppger också att keramiktillverkning kan uppfattas som konst, 
vetenskap eller teknik och kan därmed också vara korslistad.  
 
En enkel klassificering balanserar enligt Rosenfeld och Morville förhållandet med att 
inkludera och exkludera gruppernas olika begrepp.  

4.2.1.1 Semantiska relationer 
Hierarkiska samband delas in i huvudgrupper och undergrupper. Huvudgruppen har en 
bredare innebörd och undergruppen är smalare. Rosenfeld och Morville (s. 199) illustrerar 
den hierarkiska relationen enligt följande figur.  

 
 
Figur 1. Hierarkisk relation. Efter Rosenfeld & Morville.  
 
Illustrationen visar att A har en bredare innebörd där B som har en smalare betydelse och är 
en del av A. Ett exempel på detta skulle kunna vara att A var post och B var e-post. Post är då 
ett vidare begrepp då det kan innefatta all sorts post som t.ex. ”vanliga” brev, e-post eller fax. 
E-post är i exemplet ett smalare begrepp eftersom det innefattar e-post och inte andra typer av 
post. Det är sedan tänkbart att e-post skulle kunna ha undergrupper inom sig, t.ex. extern e-
post eller intern e-post.  

4.2.2 Facettanalys 
Ranganathan, en indisk bibliotekarie som verkade under 1900-talets första del och som har 
utvecklat flera metoder för klassificering utvecklade metoden facettanalys. Facettanalys 
tillämpas än idag och är ett begreppsbaserat sätt att se på klassificering vilket involverar 

A 

B 
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analys av komplexa ämnen till grupper av enkla begreppstermer som kan bestå av ord, fraser 
eller namn, dessa grupper omnämns som facetter (Ellis & Vasconcelos, 1999, s. 3). 
Facettanalys används bl.a för att söka och organisera World Wide Web-baserat material. 
Ranganathan skapade systemet med uppfattningen att dokument och föremål har flera 
dimensioner eller facetter (Rosenfeld & Morville, s. 204). De nämner också som exempel att 
vin har flera facetter som vi mixar och matchar när vi väljer vin på restaurang eller vid inköp. 
Man väljer efter facetterna: typ, ursprung, region, tillverkare, år och pris (Rosenfeld & 
Morville, s. 205). Enligt Ellis och Vasconcelos är facettanalys bäst lämpat som ett verktyg för 
att utveckla specialiserade klassificeringssystem snarare än att utveckla en övergripande eller 
generell klassificering. Facettanalys lämpar sig utmärkt för att skapa ett sökbart 
klassificeringssystem där de olika facetterna kan kombineras efter önskemål. Möjligheten att 
kombinera en eller flera facetter med varandra gör systemet flexibelt både för den som bygger 
upp och underhåller det och för den som söker. Systemet är utbyggbart och det går att lägga 
till nya facetter.  

4.3 Val av metod 
Studiens syfte och frågeställning tillsammans med det tillgängliga materialet i form av e-
postmeddelanden gjorde att en fallstudie var en lämplig metod. Fallstudien har genomförts 
omfattande två ingångar för e-post till två olika organisationer. Backman (1998, s. 52) anger 
att fallstudien har sitt ursprung i medicinska och juridiska sammanhang där ett fall ofta 
representerade en individ eller ett specifikt problem. Han anger vidare att studieobjekten i 
många samhällsvetenskaper är mycket stora och komplexa vilket försvårar 
gränsdragningsproblematiken. Backman skriver att ett fall kan utgöras av bl.a. en 
organisation, myndighet, händelse, förändring eller vara fullständigt unikt. Denna fallstudie 
kan sägas omfatta en företeelse, nämligen inkommande e-post från medborgare till två 
offentliga förvaltningar. ”Fallstudier anses vara särskilt tillämpliga i utvärderingar, där 
studieobjekten ofta är mycket komplexa. Man söker exempelvis förklara, förstå eller beskriva 
stora företeelser, organisationer eller system som inte enkelt låter sig undersökas med annan 
metodik” (Backman, s. 49). Backman skriver också om fallstudiens olika avsikter och menar 
att fallstudien kan vara beskrivande (deskriptiv), förklarande eller undersökande (explorativ). 
Den här studien ger en beskrivning av medborgarnas e-postfrågor och hur hanteringen av 
svaren sker.  

4.3.1 Fallstudieobjekt 
Organisationerna skiljer sig åt när det gäller ingångskanalerna för e-post. Försäkringskassan 
har valt att styra medborgarnas e-post till telefonkundtjänst medan landstinget har många e-
postingångar. Då jag fick möjlighet att studera inkomna e-meddelanden till både 
Försäkringskassan och landstingets Frågelåda lades studiens fokus på Försäkringskassan där 
det största underlaget fanns. Frågelådan relateras till analysen av Försäkringskassans e-
posthantering.  

4.4 Kvalitativ ansats 
Studien är genomförd med kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Enligt Marks och 
Yardley (2004, s. 15) är avsikten med kvalitativa studier att genomföra en koncentrerad och 
fördjupad undersökning av omfattande data så att man kan komma till en förståelse av en 
specifik situation eller ett sammanhang.  
 
Kvantitativ och kvalitativ forskningsansats tillhör de stora huvudgrupperna för 
forskningsmetoderna. Det kvantitativa sättet att bedriva forskning på tenderar att producera 
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data i stora mängder för statistisk beräkning medan om metoden är kvalitativ söker forskaren 
mer efter sammanhang och förståelse av en företeelse.  

En del pedagoger vill diskutera de relativa förutsättningarna av kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetoder. I själva verket är båda nödvändiga. Olika typer av forskning efterfrågar olika 
metoder och mycket ofta kan resultaten man fått med en metod informera vad som kan göras med 
en annan metod nästa gång. Kvalitativa metoder ger också en del substans till det ofta abstrakta 
resultatet av kvantitativa metoder. (Lance & Russel, 2004, 2. 15) 

För att komma till en förståelse och identifiera e-postmeddelandenas innehåll klassificerades 
e-postförfrågningarna och en indelning skedde i olika grupper beroende på vad frågan 
handlade om. White (2000, s. 313) anser att frågetyperna är speciellt intressanta då de ger en 
insyn i informationsbehovet. I Försäkringskassans fall bröts klassificeringen ned ytterligare en 
till två gånger beroende på frågans ämne. Därtill gjordes intervjuer för att ytterligare fördjupa 
förståelsen.  

4.5 Genomförande 
I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts avseende urval av e-postmeddelanden 
och informanter. Dessutom beskrivs hur klassificeringen och intervjuerna har genomförts. 

4.5.1 Urval av Försäkringskassans e-postmeddelanden 
Försäkringskassans olika typer av förfrågningar varierar över månaden och över året. 
Uppfattningen hos Försäkringskassan vid möte 15 juni 2005 är att det vid nyår kommer 
många frågor om t.ex. pension och bostadsbidrag. För att få ett material som kan representera 
ett års inkommande e-post med dess variationer valdes i samråd med Försäkringskassan fyra 
månader under ett års tid ut. Första månaden i varje kvartal valdes, oktober 2004, januari, 
april och juli 2005. Från dessa fyra månader plockades slumpmässigt 100 e-postförfrågningar 
ut från var och en av de valda månaderna. De valda förfrågningarna täcker in början, mitten 
och slutet av månaderna för att även få med månadsvariationen. För Försäkringskassans del 
trodde man vid mötet i juni 2005 att antalet e-postmeddelanden som skulle utgöra studiens 
underlag borde överstiga 100 stycken för att kunna ge en representativ bild av deras olika 
typer av förfrågningar. Med det urval som gjordes blev det allt som allt 400 förfrågningar från 
Försäkringskassan som fick utgöra underlag för studien.  

4.5.2 Urval av informanter 
Deltagandet i djupintervjuerna byggde på frivillighet eftersom det var önskvärt att 
informanterna hade intresse av att medverka i studien. Min kontaktperson på 
Försäkringskassan hjälpte till med urvalet av informanter. Kriteriet var att de arbetade i 
telefonkundtjänst och kunde tänka sig att medverka i en intervju.  
 
Intervjuerna genomfördes i Försäkringskassans lokaler och varade omkring 1 timme. 
Intervjun strukturerades upp med ett antal frågor som grund, vilka redovisas i bilaga 1. 
Avvikelser från frågorna och följdfrågor förekom beroende på vilka ämnen diskussionen kom 
in på. Informanterna fick först läsa en e-postfråga, därefter följde en intervju/diskussion om e-
postfrågan. Detta upprepades för var och en av de 10 utvalda e-postfrågorna. För intervjuerna 
valdes frågorna om sjukpenninggrundande inkomst, SGI ut vilka var vanligt förekommande 
bland e-postförfrågningarna. Frågetypen kunde återfinnas i flera av ärendeslagen och 
dessutom gav frågorna ett komplicerat intryck. 
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4.5.3 Urval av förfrågningar till Frågelådan 
För landstingets Frågelåda togs förfrågningar fr.o.m. maj t.o.m. augusti 2005 med, då det var 
ett önskemål eftersom förfrågningarna fr.o.m. maj 2005 var avidentifierade. Samtliga 
förfrågningar från perioden togs med i studien eftersom antalet frågor var förhållandevis få till 
antalet. Det resulterade i totalt 140 förfrågningar från Frågelådan.  

4.5.4 Variabler 
Innehållet i meddelandena kan sägas vara variabler. Hansagi och Allebeck (1994, s. 14) 
beskriver en variabel som något som varierar mellan individer, platser, över tid el. dyl. Vidare 
anger de att kvalitativa variabler anger olika egenskaper, vilket är fallet med e-postfrågorna 
och dess klassificering. Hansagi och Allebeck säger att en kvalitativ variabel kan kvantifieras 
genom att man anger hur många individer som har ett tillstånd. Många gånger är det 
värdefullt att veta hur frekvensen för en företeelse är och Körner och Wahlgren (1998, s. 25) 
anger att när man ska mäta en kvalitativ variabel innebär det att göra en klassificering av de 
individer som ingår i undersökningen. Körner och Wahlgren uppger vidare att de i en tabell 
därefter för varje klass anger antalet individer för klassen. Detta sätt har anammats i denna 
studie där frekvensen anges för varje klassificeringsgrupp. Därmed har e-poststudiens 
klassifikation kvantifierats genom att ange hur ofta en viss typ av fråga förekom. 
”Distinktionen mellan kvantitativa och kvalitativa variabler är inte alltid helt skarp, utan 
övergången är vanligen flytande” (Hansagi & Allebeck).  

4.5.5 Klassificering 

E-postförfrågningarna har klassificerats hierarkiskt. En klassifikationsmodell gör det enkelt 
att se vilka typer av förfrågningar som det rör sig om. Genom att gruppera förfrågningarna 
efter vilka ämnen de behandlar går det att hålla ihop likartade förfrågningar. Ranganathan 
(1992, s. 25) angav: att klassificera – sätta saker i en ordning som är mer eller mindre 
användbar eller att beskriva idéer i en ordning som är mer eller mindre användbar – tycks vara 
vanligt bland människor. Han beskriver vidare klassifikation på följande vis. 

Barn börjar klassificera mycket tidigt i livet och människosläktet ska också ha börjat klassificera 
mycket tidigt i utvecklingen. Kanhända den naturliga tendensen att klassificera – dvs. att ordna i 
ett mer eller mindre användbart system i rum eller ordna i ett mer eller mindre användbart system i 
rum eller tid eller tid och rum – är en beledsagande omständighet eller inskränkningen av 
nervimpulser i människokroppen. När hastigheten är inskränkt utvecklas struktur. Överallt där 
struktur finns utvecklas system. När ett system är användbart, är det klassifikation (s. 25). 

Utgångspunkten för studien var att undersöka möjligheten till framtida automation av e-
postförfrågningar. Därför ligger fokus mer på klassificeringarnas innehåll snarare än själva 
klassifikationsmodellerna. Klassifikationsmodellerna innehåller även information om i hur 
stor utsträckning frågan förekommer för att kunna identifiera vanligt förekommande frågor. 
Klassifikationen har således strukturerats efter frågornas innehåll och frekvens vilket båda ger 
intressant information.  

4.5.6 Intervjuförfarandet 
Djupintervjuer genomfördes med fyra frivilliga medarbetare i Försäkringskassans 
telefonkundtjänst för att få deras syn på vilka svårigheter som finns i materialet att 
automatisera. Dessutom söktes information om hur de svarar på förfrågningar samt förståelse 
för det informationsbehov de behöver för att kunna svara på förfrågningarna. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades inom 1 vecka. Transkriberingen skedde ordagrant av vad som 
sades men hummande och pauser utelämnades då det bedömdes vara ointressant för studien.  
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Tekniska problem uppstod vid den andra intervjun då bandspelaren av okänd anledning 
stängde av sig själv. Innehållet i intervjun gick dock inte förlorat eftersom skriftliga 
anteckningar fördes under samtliga intervjuer som en säkerhetsåtgärd. Innehållet från andra 
intervjun blev därmed kortare men det viktigaste bedöms ändå vara med eftersom 
koncentrationen låg på att få med det kärnfulla.  

4.6 Etiska aspekter 
Studiens informanter är anonyma och de presenteras som informant A, B, C och D. 
Intervjuerna presenteras inte i sin helhet men delar av intervjuerna och en del citat presenteras 
för att styrka det som framkommit för studien.  
 
Jag har skrivit under sekretessavtal inför studien med Försäkringskassans e-postmeddelanden. 
Efter det kunde arbetet påbörjas med att avidentifiera studiens samtliga e-postmeddelanden. 
Frågelådans material var redan avidentifierat och innehöll inga uppgifter om namn eller andra 
personuppgifter.  

4.6.1 Avidentifiering 
Alla meddelanden avidentifierades från namn och personuppgifter. För Försäkringskassans 
del skedde det manuellt genom att personuppgifterna täcktes för när meddelandena 
kopierades. Frågelådans material var avidentifierat innan det kom studien till del. Därtill har 
annan information som arbetsgivare, titlar och bostad skalats av på de meddelanden som 
presenteras i denna uppsats. Allt för att det inte ska gå att identifiera vem som skrivit 
meddelandet. Frågans innehåll och betydelse är dock oförändrat.  

4.7 Trovärdighet 
Jag fick möjlighet att praktisera på Försäkringskassans telefonkundtjänst vid starten för 
studien för att få en inblick i deras arbete. Dessutom fick jag en kontaktperson som under 
arbetets gång varit mig behjälplig vid frågor som jag kunnat diskutera min ansats med. 
Praktiken innebar att jag satt bredvid min kontaktperson när hon arbetade med e-
postförfrågningar, hon berättade om sitt arbete samtidigt som jag hade möjlighet att ställa 
frågor. Ansvariga för landstingets Frågelåda har vid möte kommit med tips och idéer om var 
information kan hittas som är relaterat till dessa frågor. Materialet i fallet med 
Försäkringskassan samlades utspritt över året och över valda månader. Till landstingets 
Frågelåda användes samtliga inkomna meddelanden under fyra månader. Urvalet bör vara 
representativt och för att uppnå representativitet har urvalet skett slumpvist i olika perioder, 
olika månader och spritt över månaden för att få ett urval som kan täcka in den spridning som 
kan tänkas vara över året. Det är möjligt att studien inte är representativ när volymen av 
inkommande e-post ökar men just nu borde det vara representativt och kunna vara ett verktyg 
för framtida utveckling.  
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5 Resultat - Försäkringskassan 
Försäkringskassans egna ärendeslag har fått vara utgångspunkt när e-postmaterialet 
klassificerades.  
 
Försäkringskassans publikation Analyserar (2005) presenterar på sidan 10 en översiktig bild 
över dess olika ärendeslag vilken har fått ligga till grund när den första klassificeringen 
gjordes. Det resulterade i att den första sorteringen kom att utgöra följande huvudgrupper vars 
innebörd också kort redogörs för i tabellen nedan. Förklaringarna kommer från 
Försäkringskassans webbplats (Försäkringskassan, 2005b).  
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Tabell 2 Innebörden av klassifikationens huvudgrupper som förekommer i studien, redovisade i 
storleksordning. 

Ärendeslag Innebörd 
Föräldrapenning Föräldrapenning är ersättning till föräldrar som avstår från arbete för 

att vårda sitt barn. Om föräldrarna har delad vårdnad har de 240 dagar 
var. Den som har ensam vårdnad har rätt till alla dagar. 

Bostadsbidrag Den som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. Den 
som fyllt 18 men inte 29 kan ha rätt till bostadsbidrag. 

Sjukpenning Om du inte är anställd och inte får någon sjuklön från en arbetsgivare 
de första 14 dagarna kan man få sjukpenning från Försäkringskassan. 
Är man anställd och sjuk mer än 14 dagar kan man få sjukpenning. 

Utanför ärendeslagen Frågor som inte hör hemma i något av ärendeslagen. 

EU/Internationella förhållanden Om rättigheter och möjligheter att få vård i EU/EES/konventionsland.

Tillfällig föräldrapenning För föräldrar som måste stanna hemma från arbetet för att ta hand om 
sjukt barn som inte fyllt 12.  

Aktivitetsstöd Kan den ha rätt till som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

Underhållsstöd Underhållsstöd kan bli aktuellt när den bidragsskyldiga föräldern inte 
betalar något underhåll till barnet eller betalar ett belopp som är lägre 
än 1 173 kronor per månad.  

Barnbidrag Ekonomisk hjälp som föräldrar får för sitt barn. Fr.o.m. månaden 
efter födelsen t.o.m. det kvartal barnet fyller 16.  

Sjuk- och aktivitetsersättning För den som är sjuk länge och har sjukpenning ska 
Försäkringskassan, senast ett år efter anmälningsdagen, ha utrett om 
det finns förutsättningar för att byta ut sjukpenningen mot 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Ålderspension Allmän pension fås från Försäkringskassan och 
Premiepensionsmyndigheten (PPM).  

Arbetsskadeersättning Om man skadas på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, 
kan man få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.  

Handikappersättning Den som är sjuk eller funktionshindrad och behöver extra hjälp eller 
har merkostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder 
kan under vissa förutsättningar få handikappersättning.  

Bostadstillägg Bostadstillägg till pensionärer är en förmån som ersätter en del av 
kostnaderna för boendet.  

Rehabiliteringsersättning Den som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering kan ha rätt till 
rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringen ska ingå i en 
rehabiliteringsplan.  

Närståendepenning Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person 
som är svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas 
sådana sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes 
liv.  

Havandeskapspenning För blivande mammor som under graviditeten inte kan klara av sitt 
arbete och inte kan bli omplacerade av arbetsgivaren.  

Familjebidrag Utbetalas under vissa omständigheter till totalförsvarspliktiga. 

Smittbärarersättning För den som har eller antas ha en smittsam sjukdom men ändå kan 
arbeta eller smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara 
sjuk kan få ersättning i form av smittbärarpenning.  
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Totalt blev det 19 ärendeslag som blev representerade i klassifikationen. Alla 
Försäkringskassans ärendeslag blev således inte representerade utan enbart de ärendeslag som 
återfanns i e-postmaterialet.  

5.1 Klassificering 
Antalet e-postförfrågningar under den studerade perioden var 400. Det förekom att ett e-
postmeddelande innehöll flera förfrågningar, ibland av olika karaktär varför de olika frågorna 
kan ha sorterats in under olika ärendeslag. Därför överstiger det totala antalet förfrågningar 
400. En kategori, sjukanmälan arbetsgivare, som sorterades in under Sjukpenning togs bort. 
Kategorin var mycket vanlig i oktober 2004 men minskade kraftigt i januari 2005 då en 
separat arbetsgivarlinje öppnades i januari 2005, i april 2005 var det ännu färre arbetsgivare 
som skickade in en sjukanmälan och i juli 2005 fanns den inte med alls. Därmed ansågs 
resultatet från kategorin Sjukpenning, Sjukanmälan arbetsgivare störande för studiens analys 
och togs därför bort. Det resulterade i att 21 e-postmeddelanden togs bort från beräkningen. 
Kvar blev 404 olika förfrågningar. Klassificeringen av Försäkringskassans e-postfrågor kan 
ses i sin helhet i bilaga 2.  
 
Jag började med att dela in e-postförfrågningarna efter Försäkringskassans ärendeslag. 
Frågornas första fördelning i respektive ärendeslag ses i nedan tabell.  
 
Tabell 3. Frågornas fördelning i respektive ärendeslag.  

   Oktober Januari April Juli Summa % 
Föräldrapenning  26 28 33 27  114 28% 
Bostadsbidrag  10 17 13 20  60 15% 
Sjukpenning  15 10 14 14  53 13% 
Utanför 
ärendeslagen   11 10 17 14  52 13% 
EU/Internationella förhållanden 7 3 6 8  24 6% 
Tillfällig föräldrapenning 5 5 10 3  23 6% 
Aktivitetsstöd  5 1 5 3  14 3% 
Underhållsstöd  1 3 2 7  13 3% 
Barnbidrag  2 3 3 2  10 2% 
Sjuk- och aktivitetsersättning 1 7 1 1  10 2% 
Ålderspension    4 3 2  9 2% 
Arbetsskadeersättning 2 3      5 1% 
Handikappersättning    3   1  4 1% 
Bostadstillägg  1 2   1  4 1% 
Rehabiliteringsersättning   1 2    3 1% 
Närståendepenning    1 1    2 0% 
Havandeskapspenning   1 1    2 0% 
Familjebidrag    1      1 0% 
Smittbärarersättning    1      1 0% 
        404 100% 

       
4 största 
kategorierna 69% 

 
De fyra största grupperna utgjorde tillsammans 69 % av förfrågningarna och hit hörde 
Föräldrapenning, Bostadsbidrag, Sjukpenning och Utanför ärendeslagen. Först koncentrerades 
arbetet på de fyra största grupperna. En redogörelse över vilka typer av frågor som förekom i 
de olika grupperna kommer att ges. För en andra indelning grupperades respektive ärendeslag 
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upp efter vad frågan eller meddelandet handlade om. En fördjupning skedde senare på 
frågorna om sjukpenninggrundande inkomst, SGI varför SGI har brutits upp ytterligare i ett 
tredje steg.  

5.2 Föräldrapenning 
Uppdelningen inom gruppen Föräldrapenning kan ses i tabellen nedan. 
 
Tabell 4. Föräldrapenningfrågornas indelning. 

   Oktober Januari April Juli Summa % 
Föräldrapenning  26 28 33 27  114 28% 
 Föräldrainformation 2 11 14 8 35   
 SGI  6 6 5 7 24   
  Beräkning 4 4 4 5 17   
  Behålla SGI 2 1 1 1 5   
  Inkomständring   1   1 2   
 Kvarvarande dagar 6 4 3 4 17   
 Hur ta ut föräldrapenning 2 2 8 2 14   
 Anmälan föräldraledighet 3 2 2 2 9   
 Fördelning av dagar mor - far 2 3 1   6   
 Utbetalning 1   1 2 4   
 Semester  1       1   
 Avsluta föräldrapenning 1       1   
 Rätt till föräldrapenning       1 1   
 Retroaktiv utbetalning 1       1   
 Inskolning dagis   1     1   
 Garantidagar       1 1   
 Inkomstuppgift   1     1   
  Byte fp mot tillfällig fp 1       1     
 
Många förfrågningar till Försäkringskassan handlar om Föräldrapenning. Den gruppen utgör 
28 % av de sammanlagda förfrågningarna. Föräldrapenningen är ett stort område på 
Försäkringskassan vilket också bekräftades vid intervjuerna. Nedan följer en redogörelse över 
de olika grupperingarna som gjordes inom föräldrapenningen.  

5.2.1 Föräldrainformation 
Inom gruppen Föräldrapenning är underkategorin Föräldrainformation vanligt förekommande. 
Det är en sådan grupp där blivande föräldrar har anmält sig till information om 
föräldraförsäkringen via Försäkringskassans webbplats. Dessa meddelanden utgör 9 % av det 
totala antalet frågor. Dessa meddelanden innebär att medborgaren i de flesta fall har fyllt i ett 
formulär på Försäkringskassans webbplats med åtminstone namn, telefonnummer och tillfälle. 
Här finns i huvudsak tre olika varianter på besvarandet. Det ena är att de får ett kort svar att 
de är anmälda till föräldrainformation angivet datum och är välkomna. Den andra varianten är 
att tillfället är fullbokat, då de får ett svar antingen per telefon eller via e-post om att det är 
fullbokat. Om svaret har lämnats per telefon har de ofta bokat in ett annat datum direkt 
istället. När svaret har skett via e-post har de tillsammans med information om att tillfället är 
fullbokat även fått alternativa datum för föräldrainformation. Den tredje varianten innebär att 
inget svar gått iväg alls, vilket egentligen inte ska behövas för den här frågan om det finns 
plats enligt medarbetare på Försäkringskassan. Även om det inte är nödvändigt med svar på 
denna anmälan förekommer det som en bekräftelse till medborgaren att tillfället är inbokat. 
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5.2.2 SGI – sjukpenninggrundande inkomst 
SGI-frågor eller sjukpenninggrundande inkomst är en vanligt förekommande fråga inom 
föräldrapenningen. Inom Föräldrapenningen förekommer frågan i 6 % av alla 
föräldrapenningsfrågor. Frågan återfinns också inom grupperna Sjukpenning, Utanför 
ärendeslagen, Tillfällig föräldrapenning, Sjuk- och aktivitetsersättning samt Ålderspension. 
SGI-frågorna spänner således över flera ärendeslag vilket gör att den totala andelen SGI-
frågor utgör 12 %. De vanligaste förekommande SGI-frågorna handlar om beräkning av SGI. 
Inom föräldrapenningen kan frågan lyda:  
 
Om man är anställd på 75 men jobbar 100 vissa månader. Hur beräknas då 
föräldrapenningen? 
 
eller 
 
Vilken ersättningsnivå har jag om jag planerar barn?  
 
Frågan hur man behåller sin SGI inom Föräldrapenningen är inte lika vanlig som hur man 
beräknar SGI men förekommer och frågan kan vara hur man ska ta ut föräldradagarna för att 
få behålla SGI.  
 
Det förekom också i två fall att inkomständring ville göras av dem som uppbar 
föräldrapenning.  

5.2.3 Kvarvarande dagar 
Frågan om kvarvarande dagar innebär att den försäkrade vill veta hur många dagar med 
föräldrapenning han eller hon har kvar att utnyttja för sitt barn. Frågan förekommer 17 gånger 
i materialet och det motsvarar 4 %. Svaret innebär att telefonkundtjänst medarbetare tar reda 
på hur många dagar som finns kvar och meddelar den försäkrade.  

5.2.4 Hur ta ut föräldrapenning 
Under den här gruppen återfinns frågan om hur föräldrapenningen kan tas ut när man t.ex. 
studerar, har aktivitetsstöd eller A-kassa. Frågan förekommer 14 gånger i materialet vilket 
motsvarar 3 % av det totala antalet frågor.  

5.2.5 Utbetalning eller ”när kommer pengarna” 
Frågor om utbetalningen förekom några gånger och här ligger frågan När kommer mina 
pengar men utgjorde ingen stor del av föräldrapenningen, endast 1 %. Frågan förekommer 
dock i fler grupper som under Bostadsbidrag, Sjukpenning, Barnbidrag, Tillfällig 
föräldrapenning, Underhållsstöd, Sjuk- och aktivitetsersättning, Bostadstillägg samt 
Aktivitetsstöd, se bilaga 2. Att frågan förekommer i flera grupper gör att den sammanlagt ökar 
till 10 % av det totala antalet frågor.  

5.2.6 Mer sällsynta frågor inom Föräldrapenningen 
Några frågor om föräldrapenningen förekommer i mindre omfattning. För att det ska vara 
lättare att förstå vilken typ av fråga som förekommer under respektive klassificeringsgrupp 
har de listats i tabell 5. 
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Tabell 5. Typ av sällsynt fråga som förekommer i respektive klassificeringsgrupp inom Föräldrapenning.  

Klassificeringsgrupp Typisk fråga 
Anmälan föräldraledighet Anmälan av föräldraledighet. 
Fördelning av dagar mor - 
far 

Hur dagarna mellan mamma och pappa fördelas. 

Rätt till föräldrapenning Om man har rätt till föräldrapenning. 
Semester Hur blir det med semestern när man har varit föräldraledig. 
Avsluta föräldrapenning Jag vill avsluta föräldrapenningen. 
Retroaktiv utbetalning Kan man få retroaktiv utbetalning vid inkomständring. 
Inskolning dagis Vilken typ av föräldrapeng har man rätt att ta ut vid inskolning 

på dagis. 
Garantidagar Har garantidagarnas belopp höjts 
Inkomstuppgift Önskemål om inkomstuppgift på hur föräldrapenningen har 

betalats ut. 
Byte fp mot tillfällig fp Fråga om man ska byta ut föräldrapenningen mot tillfällig 

föräldrapenning när barnet blir sjukt. 
 

5.3 Bostadsbidrag 
Inom gruppen Bostadsbidrag blev undergrupperingen enligt nedan tabell. 
 
Tabell 6. Bostadsbidragsfrågornas indelning.  

   Oktober Januari April Juli Summa % 
Bostadsbidrag  10 17 13 20  60 15% 
 Handläggningstid 5 3 1 2 11   
 Fylla i blankett 2 2 2 3 9   
 Blankettbeställning   5 1 2 8   
 Rätt till bostadsbidrag   1 3 2 6   
 Uppsägning     1 4 5   
 Ändring av uppgifter 1   1 3 5   
 Återbetalning   4 1   5   
 Utbetalning 1     2 3   
 Beräkning av bostadsbidrag   1 1 1 3   
 Skicka blankett (var) 1     1 2   
 Komplettering   1 1   2   
  Tel-samtal bröts     1   1     
 
E-postförfrågningar om Bostadsbidrag är en nästan hälften så stor grupp jämfört med 
Föräldrapenningen men i storleksordning är det den näst största gruppen sett till ärendeslagen. 
Frågorna om Bostadsbidrag utgör 15 % av det totala antalet frågor.  

5.3.1 Handläggningstid, fylla i blankett och blankettbeställning 
Den vanligaste frågan inom Bostadsbidrag rörde handläggningstiden. Frågor om 
handläggningstiden stod för 3 % av förfrågningarna. Man ville veta hur lång tid det skulle ta 
tills de fick ett beslut om att bostadsbidragsansökan hade beviljats eller inte.  
 
Näst vanligaste frågan var hur blanketten skulle fyllas i. Det var 2 % av frågorna som 
handlade om hur bostadsbidragsblanketten skulle fyllas i.  
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Blankettbeställning stod också för 2 % av frågorna. Här skickade medborgaren in ett 
meddelande att de ville ha en blankett för att söka bostadsbidrag, vilken de därefter fick 
hemskickad.  

5.3.2 Mer sällsynta frågor 
Även här förekommer ett antal frågor som inte förekommer så ofta. Dessa frågor visar 
översiktligt i tabellen nedan.  
 
Tabell 7. Typer av sällsynta frågor som förekommer i respektive klassificeringsgrupp inom 
bostadsbidrag. 

Klassificeringsgrupp Typisk fråga 
Uppsägning Jag vill säga upp mitt bostadsbidrag. 
Ändring av uppgifter Jag vill ändra uppgifter om bostadsbidrag, t.ex. flytt, 

hyreshöjning. 
Utbetalning När kommer bostadsbidraget. 
Rätt till bostadsbidrag Kan jag få bostadsbidrag. 
Beräkning av bostadsbidrag Hur räknas bostadsbidraget ut. 
Återbetalning Frågor om hur återbetalning kan ske. Även varför krav på 

återbetalning kommit. 
Skicka blankett Till vilken adress ska blanketten för bostadsbidragsansökan 

skickas.  
Komplettering Hur gör man för att skicka in kompletterande uppgifter till 

ansökan om bostadsbidrag. 
Tel-samtal bröts Här hade personen blivit uppringd av bostadsbidrags-

handläggaren men samtalet bröts pga att batteriet till 
mobiltelefonen tog slut. Därför skickade personen ett 
meddelande med de uppgifter som han/hon trodde att 
handläggaren ville ha.  
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5.4 Sjukpenning 
Sjukpenningfrågorna rörde flera olika ämnen vilket kan ses i tabellen nedan.  
 
Tabell 8. Sjukpenningfrågornas indelning. 

   Oktober Januari April Juli Summa % 
Sjukpenning  15 10 14 14  53 13% 
 Utbetalning 6 6 3   15   
 SGI   2   3 3 8   
  Beräkning     2 1 3   
  Ersättning     1 1 2   
  Inkomständring 2     1 3   
 Sjukanmälan privatperson 2   1 3 6   
 Friskanmälan 1 1 1 2 5   
 Till handläggare     1 3 4   
 Intyg om sjukfrånvaro   2 1   3   
 Rätt till ersättning 1     1 2   
 Vilken ersättning ska tas ut     2   2   
 Vad behöver ni för papper   1   1 2   
 Återinsjuknanderegeln 1       1   
 Skattesatsändring     1   1   
 Lagar   1       1   
 Arbetslöshet 1       1   
 Sjukförsäkring     1   1   
 Handläggningstid       1 1   

 
Finns uppgifter lagrat om 
mig       1 1   

  Sjukanmälan arbetsgivare Borttagen      
 

5.4.1 Utbetalning 
Den vanligaste frågan inom sjukpenninggruppen var frågorna om utbetalningen. Det var 4 % 
av förfrågningarna som innehöll frågan när pengarna för sjukskrivningen skulle komma.  

5.4.2 SGI – sjukpenninggrundande inkomst 
SGI-frågor inom Sjukpenningen var näst vanligast och utgjorde 2 % av det totala antalet 
frågor. Frågorna här handlade om beräkning av SGI, ersättningen eller inkomständring. Inom 
gruppen Sjukpenning är beräkningsfrågan mindre vanlig jämfört med gruppen 
Föräldrapenning. Inom Sjukpenningen fanns också ett par frågor om ersättningen. Ett 
exempel på en ersättningsfråga är om den utbetalda ersättningen verkligen stämmer. I några 
fall ville inkomständring göras även inom Sjukpenninggruppen.  
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5.4.3 Mer sällsynta frågor inom Sjukpenningen 
Det var många olika meddelanden som också förekom ganska sällan som rörde 
sjukpenningen. Det var meddelanden där  

• privatpersoner ville göra sjukanmälan eller friskanmälan,  
• fråga om återinsjuknanderegeln,  
• om man har rätt till ersättning,  
• vilken ersättning som ska tas ut när man som föräldraledig blir sjuk eller blir 

sjukskriven efter organdonation,  
• önskemål om intyg om sjukfrånvaro att visa upp inför en presumtiv arbetsgivare,  
• ändring av sjukpenningens skattesats,  
• fråga om när en lag har trätt i kraft, 
• vad som gäller vid sjukdom under arbetslöshet,  
• fråga om sjukförsäkringen,  
• frågor om vilka papper Försäkringskassan behöver ha,  
• fråga om hur handläggningen går utan att fråga när pengarna kommer, 
• vilka uppgifter som finns lagrade om frågeställaren och 
• meddelanden där man önskar komma i kontakt med sin handläggare.  
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5.5 Utanför ärendeslagen 
Frågorna hamnade i gruppen Utanför ärendeslagen då de inte gick att placera i någon 
ärendeslagsgrupp. Från frågan och svaret gick inte att avgöra om de hörde till något 
ärendeslag. Flera av frågorna inom gruppen Utanför ärendeslagen förekommer bara vid 
enstaka tillfällen. Gruppens fördelning kan ses i nedanstående tabell. 
 
Tabell 9. Indelningen inom gruppen Utanför ärendeslagen. 

   Oktober Januari April Juli Summa % 
Utanför 
ärendeslagen   11 10 17 14  52 13% 
 SGI  4 5 1 2 12   
  Beräkning 1   1 1 3   
  Behålla SGI   1   1 2   
  Inkomständring 3 4     7   
 Intyg      3   3   6   
 Inkomstuppgift 1   1 2 4   
 Vidarebefordra     1 2 3   
 Mailadress     3   3   
 Bidrag (vilka kan man få) 1   2   3   
 Annan myndighet     2 1 3   
 Skuld   1 1     2   
 Anmäla fusk       2 2   
 Avbokning möte       2 2   
 Adressändring     1 1 2   
 Skatt        1   1   
 Inkomst > 7,5 basbelopp   1     1   
 Meddelande saknas   1     1   
 Stressgrupp   1     1   
 Arbetstid       1   1   
 Internet   1       1   
 Omfattas av försäkringen       1 1   
 Tack       1   1   
 Jobbansökan       1 1   
  Avgångsvederlag   1     1     
 

5.5.1 SGI – sjukpenninggrundande inkomst 
SGI-frågorna återkom flera gånger inom den här gruppen och var inom gruppen 3 % av det 
totala antalet frågor. De SGI-frågor som i meddelandet inte anger att det finns ett pågående 
ärende eller ärendet inte framkommer i meddelandet har sorterats in i gruppen Utanför 
ärendeslagen. De frågor som hamnat i den gruppen berör beräkning, behålla SGI och 
inkomständring. Frågorna är allmänt ställda hur man beräknar sin årsinkomst, vad som gäller 
för att få behålla sin SGI vid t.ex. studier eller tjänstledighet eller så vill man ändra sin 
sjukpenninggrundande inkomst pga ändrad månadslön utan att det fanns ett pågående ärende. 
Ett pågående ärende innebär att medborgaren har anmält ett ärende till Försäkringskassan och 
får ersättning utbetald av densamma. Ersättningsnivån kan komma att påverkas av en ändring 
av den sjukpenninggrundande inkomsten. Svaret när man vill ändra sin SGI utan att ha ett 
pågående ärende blir då att man bara ändrar den sjukpenninggrundande inkomsten då man ska 
ha en ersättning ifrån Försäkringskassan.  
 
För övrigt var det många frågor som förekom i mindre omfattning. 
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5.5.2 Rätt gruppering av frågorna? 
Några av frågorna skulle dock kunna ha placerats i någon av ärendeslagsgrupperna om det 
hade framgått vilken i meddelandet. Frågorna inom gruppen Inkomstuppgift är en sådan fråga 
som med största sannolikhet hör till några av ärendeslagen då de begär att få inkomstuppgift 
på den ersättning som de fått. Då det inte framgår vilken ersättning de fått kunde de inte 
placeras i något av ärendeslagen. Likaså Skuld och Skatt skulle antagligen höra hemma i 
någon av ärendeslagsgrupperna där man frågar om sin skuld man har hos Försäkringskassan 
eller påpekar att Försäkringskassan drar för lite skatt. Eventuellt skulle något av de andra 
meddelandena också höra till någon ärendeslagsgrupp.  

5.6 Intervjuer 
Informanterna hade arbetat på Försäkringskassan mellan 5 och 40 år. Deras kunskaper bidrog 
till värdefull information om e-postfrågorna. Svaren har till en del klustrats, dvs slagits ihop 
till svarens gemensamma drag men även fall där meningarna skiljer sig åt finns med. Det 
framgår av texten vid synpunkterna om en informant hade en avvikande åsikt. En del 
citeringar finns med för att styrka påståenden.  

5.6.1 Stöd vid besvarande av frågor 
Gemensamt för alla e-postförfrågningar var att informanterna inte behövde ha några 
hjälpmedel för att svara på frågorna. Deras egna kunskaper räcker långt för att kunna svara på 
frågorna och en av dem säger att ”vi har bra hjälpmedel och vi jobbar med det ständigt, vi får 
information från de olika avdelningarna och informationen fungerar vid förändringar” 
(Informant B). Dessutom har medarbetarna i telefonkundtjänst möjlighet att ta hjälp av 
varandra, ”vi har ju olika områden här som vi är specialiserade på och då frågar jag i första 
hand henne innan jag tittar i datorn, det går också mycket fortare” (Informant D). Det 
framkom också att det skulle vara bra om det fanns standardsvar i form av mallar ”så att man 
inte skriver eller formulerar det varje gång. . . även om man kanske har ett sätt man ungefär 
skriver på varje gång men det skulle vara bra för det är mycket återkommande frågor som 
kommer in” (Informant A). 

5.6.2 Avsaknad av information i e-postmeddelandena 
Det som alla informanter hela tiden återkommer till är att det saknas information från 
medborgaren för att det ska gå att lämna ett korrekt eller fullständigt svar. Ibland får de svara 
att de behöver kompletterande uppgifter men då blir det lätt en chatt med medborgaren vilket 
är något man vill undvika. För att ge ett bra svar behövs uppgifter om medborgaren som 
ligger bakåt i tiden. Ett annat alternativ är att de ringer upp personen om de har ett 
telefonnummer eller ber i svarsmailet att personen ringer upp istället. En annan möjlighet är 
att svaret villkoras i stil med, om det är så här gäller det här. . . . 

5.6.2.1 Förslag om insamling av information 
På frågan om hur man kan få medborgarna att lämna mer information när de skickar sitt 
meddelande framkom ett förslag att medborgaren kunde få göra några val redan när de går in 
på Försäkringskassans mail via webbplatsen. De kunde då få fylla i uppgifter om vilket ärende 
frågan gällde och sedan svara på frågor som hur länge de varit anställda, hur länge de har haft 
sin nuvarande lön osv. så man får in de uppgifter som behövs.  
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5.6.3 Svårigheter att tolka meddelanden 
Det framkom att det ibland är svårt att tolka e-postmeddelanden och det är inte säkert att två 
kollegor tolkar ett meddelande på samma sätt. Det händer att meddelandenas meningar är 
ofullständiga eller är skrivna på ett sätt som gör att frågan blir svårare att tolka, ”ibland får jag 
läsa många gånger för att förstå och jag är helt säker på att vi kanske inte uppfattar frågan på 
samma sätt alltid” (Informant C). Ibland saknas också mellanslag mellan ord och efter punkt.  

5.6.4 Åsikter om standardsvar 
Medarbetarna har generellt sett ingenting emot standardiserade svar ”bara det fungerar och 
kunderna blir nöjda och att det inte blir en chatt för att svaren är för ofullständiga” (Informant 
B). Informant A såg som fördel med standardsvar att svaren skulle bli på samma sätt, 
eftersom frågorna kan tolkas olika vilket kan leda till att svaren kan skilja sig åt beroende på 
vem som svarat.  
 

 
Figur 2. Sagt om standardsvar.  

Svårigheterna med standardsvar kan vara att ”det mesta är personligt ställda frågor om vad 
som gäller specifikt för dem” (Informant C). Uppfattningen är att det är många frågor där man 
i svaret måste ta hänsyn till situationen runtomkring individen vilket gör att det inte alltid 
passar med standardiserade svar. ”Det är ju mycket sådana frågor som handlar om 
föräldrapenning och hur det blir och hur de ska ta ut och det går ju inte att ge några 
generaliserade svar utan man måste ju titta i var och ens akt . . . och likaså när det gäller 
sjukpenningen, man måste titta runtomkring och sedan har vi väldigt mycket 
bostadsbidragsfrågor” (Informant D). 

5.6.5 Frågor lämpade för standardiserade svar 
Vissa typer av förfrågningar där man inte behöver ta hänsyn till så många personliga uppgifter 
och omständigheter skulle kunna lämpa sig för standardiserade svar. Dessa presenteras här i 
punktform.  

• Kopior av läkarintyg 
• Intyg 
• Anmälningar 
• Utbetalningar (beroende av handläggningstiden) 
• Inkomständringar 
• Blanketter 
• ”Har ni behandlat mitt ärende” inom bostadsbidrag. 

Men glöm inte bort 
att många frågor är 
väldigt personliga. 

Fördelen är att 
svaren vi 
lämnar skulle 
bli mer lika.
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En sådan fråga som skulle lämpa sig för standardsvar är när medborgarna begär kopior av 
läkarintyg, då skulle man veta vad det är för läkarintyg de vill ha men man skulle kunna ha ett 
standardsvar som går iväg automatiskt med ett meddelande att kopiorna kommer.  
 
Intyg av olika slag skulle lämpa sig för standardsvar, t.ex. intyg för A-kassan, för 
pensionärsrabatt och EU-kort,”där skulle man kunna ha standarssvar, att vi skickar det inom 1 
vecka” (Informant D).  
 
Anmälningar skulle kunna ha standardsvar, alltså ”svaret på att en anmälan är gjord”. De 
anmälningar som fanns i klassificeringen var anmälan till föräldrainformation, anmälan av 
föräldraledighet, sjukanmälan av privatpersoner, friskanmälan, anmälan av tillfällig 
föräldrapenning och arbetsskadeanmälan.  
 
Frågor om när utbetalningen kommer att ske skulle kunna standardiseras men här är 
svårigheten att handläggningstiden varierar och då stämmer det inte med de 
utbetalningsdatum som är fastställda (Informant C). 
 
Inkomständringar, ”just när de bara skriver att de vill anmäla inkomst” skulle också kunna 
passa för standardsvar (Informant A). Vid inkomständringar behövs också information om när 
avtalet skrevs under.  
 
Vid begäran av olika blanketter skulle man kunna använda standardsvar. Informant D uppgav 
att ansökningsblanketter och bostadsbidragsblanketter kunde lämpa sig för standardsvar. För 
bostadsbidragsblanketter behöver man då få veta om de är ensamsökande och hyr hus eller 
lägenhet. Ett automatiskt svar skulle kunna gå iväg om att blanketten kommer, vilken sedan 
skickas.  
 
Som svar på frågan har ni behandlat mitt ärende inom Bostadsbidrag skulle det kunna gå med 
standardsvar för där är det vår handläggningstid som spelar in (Informant B).  

5.6.6 Frågor mindre lämpade för standardiserade svar 
Frågor om föräldrapenning, sjukpenning och framförallt SGI-frågor är ofta individuella. Det 
kan också frågor om bostadsbidrag vara och underhållsstöd är ofta mer sekretessbelagt. Dessa 
frågor som uppfattas som mindre lämpliga för standardiserade svar kan ses i punktform.  

• Personliga frågor 
• Föräldrapenning 
• Sjukpenning 
• SGI 
• Bostadsbidrag 
• Underhållsstöd 

• Utbetalning (pga varierande handläggningstid) 

Uppfattningen är att personligt ställda frågor är svårast att använda standardsvar för, ”om jag 
ska specificera så är sjukpenninggrundande inkomst kanske speciellt svårt, den styr all 
dagersättning” (Informant C). ”Föräldrapenningen, sjukpenningen också, bostadsbidrag, men 
då är de i storleksordning kan man säga. Just bostadsbidrag kan också finnas i tusen varianter, 
om det är si eller om det är så, om vi flyttar ihop 4 personer och 3 står på kontraktet och den 
andra är inneboende, alltså de kan ju vända det där så det kan bli väldigt många olika svar, 
men i det enklaste fallet så kanske man skulle kunna göra någon typ av standardsvar”. ”När 



  

  28

får jag mina pengar är svårt att svara på i och med att vi inte är ifatt. Vore man det hela tiden 
gick det ju”. Frågor om underhållsstöd är inte heller lämpade för standardisering eftersom 
dessa frågor är av känslig karaktär. 

5.6.7 Utformning av standardiserade svar 
Användningen av standardiserade svar skulle kunna ske på olika vis. Det kan vara ett 

• automatiserat förfarande där svaret går iväg automatiskt till medborgaren utan 
inblandning av medarbetaren.  

• Det skulle också kunna vara i form av ett eller flera i förväg formulerade svarsalternativ 
eller svarsmallar där medarbetaren får välja vilket svar som passar bäst, eventuellt också 
med möjlighet att göra egna tillägg i svaret för att anpassa svaret efter frågan.  

 
Meningarna var här delade om hur de ville att ett standardsvar skulle utformas och båda 
alternativen föreslogs men meningen är att hanteringen ska bli effektivare. ”Det tar mycket tid 
att formulera sig och så vill man att de ska förstå” (Informant A). Användningen av 
standardsvar får inte leda till att det blir merarbete, t.ex. att frågorna kommer tillbaka för att 
medborgaren inte förstår svaret.  

5.6.8 Gemensamma faktorer för intervjuns e-postförfrågningar 
Medarbetarna tyckte att e-postfrågornas gemensamma drag var att det var vanliga frågor men 
röriga. ”Frågor om ersättning, de flesta handlar om det eller om det ska vara SGI” (Informant 
C). De tyckte också att frågorna rörde föräldrapenning och sjukpenning och de flesta skulle 
också sortera in dem därefter.  

5.6.9 E-postförfrågningar och informanternas syn på dessa 
Här följer en presentation av de e-postfrågor som intervjun kretsade runt samt en del 
citeringar av informanternas synpunkter och sammanfattad information. De faktiska svaren 
för varje fråga presenteras efter synpunkterna. Dessa svar presenterades inte för informanterna 
under intervjun för att de inte skulle påverkas av de faktiska svar som lämnats. E-postfrågorna 
är skrivna på samma sätt som originalfrågan med undantag av att eventuella personuppgifter, 
titlar, bostadsorter och närmare specificering av sjukdom är borttagna. 
 
Fråga (63) 
 
Jag jobbar nu 100 men skulle vilja gå ner till 80 för att vara hemma med min dotter som är 16 
månader gammal.  
Om jag får ett barn till, får jag bara 80 av 80 i föräldrapenning då? 
Jag har hört att man får 80 av 100 om man blir arbetslös.Tycker det borde gälla 
mammaledighet också. 
Det här blev lite krångligt. Hoppas ni förstår min fråga. 
 
Synpunkter 
Informanterna tyckte att frågan var vanlig, ”det är som sagt väldigt vanligt att de frågar om 
det här vad föräldrapenningen beräknas på” (Informant A). Den är också svår att svara på 
eftersom den är ofullständig och det behövs kompletterande uppgifter från frågeställaren. 
Informant A tyckte också att sådana här frågor är svåra att ta via mail eftersom det beror på 
vad de har för avsikt och hur lång tid innan förlossningen som de går ned i arbetstid. Frågan 
kräver ett personligt svar för ”den är individuell” (Informant C). Det är många omständigheter 
att ta hänsyn till här och allt kanske inte framgår i meddelandet. ”Det beror på hur hon tagit ut 
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föräldrapenningen vad som gäller för henne” (Informant B). Frågan är egentligen inte så 
komplicerad att medarbetarna behöver någon särskild hjälp för att besvara frågan men ”här 
gäller det att man uttrycker sig på rätt sätt så det inte blir någon missuppfattning” (Informant 
D).  
 
Svar 
Har du tänkt att fylla ut med föräldrapenning, så står du kvar i det gamla, din 100% tjänst. Om 
du skulle bli gravid innan barnet skulle ha varit ett år och 9 månader,beräknas i regel 
föräldrapenningen fortsättningsvis efter lägst den inkomst som gällde vid förra barnets 
födelse.  
___________________________________________________________________________ 
Fråga (163)  
 
Jag har en fråga om föräldrapenning. Efter studenten jobbade jag heltid i 2 år. Sen studerade 
jag på Universitetet i 1 år med fullt stuielån. Efter det jobbade jag heltid 1 år för att sedan 
plugga på Universitetet igen med fullt studielån i 4 år. I juni 2004 var jag färdig med min 
utbildning och började jobba heltid. Men sedan årsskiftet är jag arbetslös och får bara 
grundbeloppet i A-kassa eftersom jag bara varit medlem sedan augusti 2004. Om jag inte 
skulle få tag på något nytt arbete innan sommaren och sen får barn i september, hur blir min 
föräldrapenning? Vad grundas den på? 
 
Synpunkter 
Den här frågan upplevs som en ganska vanlig fråga. Informant A anger att den här frågan är 
specifik för den som frågar. Man skulle vilja ”bolla tillbaka att det verkligen är så här som den 
här personen uppger” (Informant D). Den här frågan ”behöver ha ett personligt svar eftersom 
vi går efter hennes datum. Hon upplyser om sina tidpunkter och då bör hon få ett personligt 
svar” (Informant B). Det behövs inga särskilda hjälpmedel för att besvara frågan förutom mer 
historik från frågeställaren och historikbilden hos Försäkringskassan. En informant skulle 
villkora svaret, ”när jag skriver svaret får jag specificera om du ställer dig som arbetssökande, 
om du gjorde så. . .” (Informant C). Informant D skulle ringa och ta ärendet per telefon istället 
för att kunna ge ett riktigt svar. Standardsvar är inte lämpligt för den här typen av fråga men 
”det beror på hur kräsen man är med att få med hennes tidpunkter som hon har angett” 
(Informant B).  
 
Svar 
På de uppgifter som du skrivit i ditt mail bör du ha rätt att vara placerad för den inkomsten du 
hade när du arbetade 2 år, för att du ska få ett helt korrekt svar bör du ta kontakt med en 
handläggare på ditt lokalkontor för det behövs mera exakta uppgifter för att få helt rätt svar. 
Är du arbetssökande har du rätt att kvarstå i din sjukpenninggrundande inkomst. 
__________________________________________________________________________  
Fråga (197)  
 
Hade en lite fråga angåenda förädrapenning. 
Om man är anställd på 75 men jobbar 100 vissa månader.Hur beräknas då 
föräldrapenningen?Räknas det på årsinkomsten? 
 
Synpunkter 
Det här är en tämligen vanlig fråga. Uppfattningen är att det i frågan skulle det vara bra med 
mer bakgrundsuppgifter från frågeställaren, t.ex. vad hon jobbar med och om det alltid är på 
det här sättet med arbetstiden. Frågan behöver ha ett personligt svar ”eftersom man måste ha 
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uppgifter för att kunna räkna fram årsinkomsten t.ex.” (Informant D) eller att ”risken är att det 
kommer tillbaka” (Informant A) annars. Om frågan hade varit annorlunda ställd hade det gått 
bra med standardsvar, t.ex. ”Hur räknar jag fram min sjukpenninggrundande inkomst, då 
hade jag ju kunnat sagt din månadslön x 12” (Informant C). Informant B trodde att det skulle 
gå bra med standardsvar för den här frågan i det här läget då hon menade att man tittar 
djupare på frågan när själva begäran om föräldrapenning kommer.  
 
Svar 
Inkomsten räknas fram genom att ta ett snitt av inkomsten bakåt i tiden, normalt sex månader. 
___________________________________________________________________________ 
Fråga (374)  
 
Mitt namn är NN och jag har just avslutat mina studier och har därmed också börjat fundera 
på att skaffa barn. Jag har läst på Er hemsida flera gånger och även varit i kontakt med Er via 
telefon men har fortfarande några funderingar som är oklara. 
 
Det står på Er hemsida att man har rätt till föräldrapenning enligt SGI om man varit försäkrad 
för 60 kronor om dagen i 240 dagar. Vad innebär det? Har man en sådan försäkring om man 
jobbar? 
 
Har man rätt till en föräldrapenning enligt SGI om man arbetar extra på två olika ställen och 
kommer upp i en lön som motsvarar en heltidstjänst? 
Jag jobbar för närvarande som vikarie. 
 
Jag har hört att föräldrapenningen beräknas på den inkomst man deklarerar året innan och då 
blir jag lite förvirrad för enligt Er hemsida har man rätt till föräldrapenning enligt SGI om 
man arbetat och varit försäkrad i 240 dagar. Då skulle det innebära att jag inte hunnit 
deklarera för den inkomsten. Hur fungerar det? 
 
Exempel på hur jag menar: Om jag får ett heltidsjobb i augusti och blir gravid i januari. Då 
beräknas förlossningen till oktober vilket innebär att jag inte hunnit deklarera min inkomst 
under tiden som jag arbetat. Då jag inte arbetat innan min utbildning finns det alltså ingen 
annan inkomst att beräkna föräldrapenningen på. Jag undrar då om jag får 80% av den lön 
som jag tjänat eller om jag får föräldrapenning enligt grundnivå trots att jag arbetat i mer än 
240 dagar? 
 
Synpunkter 
Den här frågan är inte heller ovanlig. Frågan är inte helt enkel att besvara för en del oklarheter 
behöver redas ut. Frågan är personligt ställd och behöver därför ett personligt svar för ”hon 
vill ju ha reda på vad som gäller henne” (Informant C). Annars skulle man kunna ha 
standardsvar för en del av frågan, ”alltså man kan ju förklara grundreglerna, då kan man ju ha 
standardsvar men ändock kan man ju inte lämna ett svar på just den här frågan” (Informant 
D). För att besvara frågan skulle det vara bra med mer historik från den som ställt frågan och 
sedan Försäkringskassans databild enligt informanterna.  
 
Svar 
För att du ska få föräldrapenning enligt sjukpenningnivå under de första 180 dagarna, ska du 
ha varit försäkrad för en sjukpenning som är högre än 60 kr/dag i minst 240 dagar i följd 
NÄRMAST FÖRE BARNETS FÖDELSE. 
__________________________________________________________________________ 
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Fråga (348)  
 
Vilken ersättningsnivå har jag om jag planerar barn ? 
 
Synpunkter 
Frågan är vanlig men brukar innehålla mer uppgifter. Den har frågan saknar mycket 
information. ”Här behövs mer bakgrund. Allmänt svar går men kunden skulle kanske inte bli 
nöjd” (Informant B). ”Man skulle bara kunna säga din månadslön x 12, 80% av det dividerat 
med 365. . . men det gör jag ju inte utan jag vill ha mer information, annars får jag ju lägga ut 
det här om du har haft jobbet i 240 dagar . . .” (Informant C). Uppfattningen är att det är svårt 
att ge ett korrekt svar med dessa knapphändiga uppgifter. Här kan man också gå in i datorn 
för att se historikbilden. ”Det är ett enkelt svar eller ett komplicerat svar beroende på hur det 
ser ut. Arbetar hon och har gjort det då är det ju inte svårt att svara på frågan, men har hon 
inte gjort det då blir det precis samma utredning som på de föregående” (Informant D). Vilket 
svar som förväntas kan vara svårt att veta enligt informant A, då man inte vet om hon bara vill 
ha ett allmänt svar att ersättningsnivån är 80 % eller om hon vill veta vilken ersättning just 
hon får.  
 
Svar 
Kan bara svara på den frågan rent generellt. Innan beräknad förlossning ska du ha varit 
sjukpenningplacerad i 240 dgr för att få ersättning med 80% av lön. Du ska alltså ha ett arbete 
240 dgr innan beräknad förlossning. Har du inte det finns alltid en grundnivå om 180 kr per 
dag i föräldrapenning. När det gäller ersättning med 80% av lön, finns ett tak för årsinkomst. I 
år är det 295 500 kr (7,5 ggr prisbasbeloppet). Tjänar du mer än nämnda belopp får du inte 
ersättning för den delen. Högsta ersättning per dag är f n 648 kr före skatt. Det här är dagens 
regler, när det gäller föräldraförsäkringen ändras den emellanåt men där brukar media vara ute 
med nyheterna rätt så fort. 
Du kan läsa mer om föräldraförsäkringen via vår hemsida www.forsakringskassan.se.  
__________________________________________________________________________  
Fråga (376)  
 
jag tänkte kolla med er lite angående sjukskrivning. det är så att jag jobbat..ett år och sedan 
flyttade jag hit och var arbetslös i en månad ca, nu jobbar jag igen. 
Men de är så att jag har en skada, sedan ett par år tillbaka och den har blivit värre nu sedan jag 
började jobba förra året. har gått till läkare och ska få en remiss tillm ortoped, och med tanke 
på att mitt jobb och hur allvarlig min skada är så kommer jag nog inte få fortsätta jobba och 
kommer därför bli tvungen att sjukskriva mig. 
Min fråga är i alla fall, hur mycket får man från sjukkassan som ersättning varje månad? och 
vad behöver man för o söka, intyg från läkare och så eller..? 
och hur mycket måste man ha jobbat innan för att kunna få en procentuell summa från lönen 
då? 
 
Synpunkter 
Detta är en fråga som förekommer och den upplevs som ganska vanlig. Majoriteten av 
telefonkundtjänst medarbetare skulle vilja bolla tillbaka frågan eftersom de önskar 
kompletterande uppgifter. ”Här är det också en sådan här (fråga) som kräver att man vet vad 
hon gjort emellan för att hon ska få stå kvar i sin gamla (SGI), det är mycket 
bakgrundsinformation som behövs” (Informant C). ”Frågorna är ofta ofullständiga när de 
kommer via Internet” (Informant B). Annars kan man ställa villkor i svaret ”har du ett 
stadigvarande arbete (så får han kontra det i så fall) så är det 80 %. Cirka 80 % skulle man 
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skriva av den lön som man har som man får i ersättning” (Informant D). Fanns det bara mer 
uppgifter så är frågan inte komplicerad att besvara och det behövs inga hjälpmedel utöver 
information från frågeställaren.  
 
Svar 
Blir du sjuk är det din arbetsgivare som betalar dig en sjuklön i 14 dagar, sedan sjukanmäler 
han dig till oss, vi tar då över efter dag 15. Vi skickar en begäran till dig som du måste fylla i 
och skicka in till oss, där fyller du i din lön och din arbetsgivare. 
Det vi behöver från dig då är ett läkarintyg (original) och lönespec. 
 
För att du ska kunna få sjukpenning ska du ha arbetat minst 6 mån i följd. 
Sjukpenningen är 77,6% av din lön. 
__________________________________________________________________________ 
Fråga (319)  
 
Jag har fått ett meddelande om att min sjukpenninggrundande inkomst är 108 600:-,jag har 
svårt att förstå hur den har räknats fram. det betyder ju att min månadslön är 9.050:- 
 
Jag har bifogat min lönespecifikation för maj 2005 där min månadslön är 39.215:- och min 
inkomst sedan årets börjat 186.687:-. 
 
Ett prisbasbelopp är 39.400:- 7,5 prisbasbelopp är 295.500:-. vilket borde vara den 
sjukpenninggrundande inkomsten. 
 
Har jag fel var vänlig och ring mig 
 
Synpunkter 
Det här är en ganska ovanlig fråga via mail. Det har uppstått ett fel med inkomstuppgiften och 
”här får man gå in i ärendehanteringssystemet, ÄHS för att se om det finns en förklaring till 
det hela” (Informant B). Beroende på vad som hittas i ÄHS lämnas svar som måste vara 
personligt ”eftersom det rör hans aktuella uppgifter, någonting har ju blivit galet eller så är det 
ett maskinellt beslut, att han fått en sjukersättning beviljad eller någonting, att det har sänkts 
av den anledningen och då måste han få personligt svar vad som gäller just i hans fall” 
(Informant A).  
 
Svar 
Jag har pratat med din handläggare, din inkomst har blivit fel registrerad, du kommer att få ett 
nytt försäkringsbeslut och tilläggsutbetalning kommer att göras omgående. 
___________________________________________________________________________ 
Fråga (312)  
 
Jag undrar hur min sjukpenninggrundande inkomst påverkas, avseende uttag av 
föräldrarpenning, efter att jag fått aktivitetsstöd för att starta eget företag ? 
 
Min S G I under tiden jag varit arbetslös har inte ändrats. Men hur länge kan vara kvar på 
samma nivå? Kan det faktiskt vara så att jag nog bör ta ut mina fp-dagar medan min S G I 
ännu är kvar på den här nivån? Kan det bli så att den sjunker under tiden jag är arbetslös eller 
alltså tar ut (om det nu blir beviljat) aktivitetsstöd? 
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Synpunkter 
”Det blir ett långt svar pga att han startat eget, men frågan är inte komplicerad” (Informant B). 
Att frågeställaren startat eget gör att frågan blir mer ovanlig. Frågan behöver ett personligt 
svar men ”delvis, för att skriva det generella skulle man kunna ha något standardsvar” 
(Informant A) som också anger att det ofta blir följdfrågor när de håller på att starta företag. 
”Vi är inte förtjusta i att få en chatt utan vi vill få med allt i ett och samma svar” (Informant 
B). Informant A ville ta hjälp av en kollega som arbetat med föräldrapenning för att svara på 
frågan medan Informant D hellre ville ringa och ta ärendet per telefon eftersom det kan bli 
mycket frågor och det är mycket enklare att ta ärendet på telefon då man sparar massor med 
tid på det.  
 
Svar 
Under tiden som du uppbär aktivitetsstöd har du rätt att stå kvar i din gamla 
sjukpenninggrundande inkomst. Efter det kan man få stå kvar i den gamla 
sjukpenninggrundande inkomsten under ett uppbyggnadsskede av den egna verksamheten. 
För att då ett mer exakt svar vad som kan bli gällande för dig föreslår jag att du kontaktar 
kassan per telefon och ber att få prata med en handläggare. 
________________________________________________________________________ 
Fråga (362)  
 
Jag är sjukskriven sedan ca. 2,5 månad tillbaka. 
Nu är det så att jag fått löneförhöjning och behöver alltså höja min SGI. 
 
Nya lönen är 16.600 kr/mån i grundlön + ca. 1.500 kr/min i ob-tillägg. 
 
Denna lönen utgår från 2004-10-01 och utbetalas alltså retroaktivt från det datumet, gäller 
detta även för den redan utbetalda sjukpenningen? 
 
Räcker det med detta mail, eller behöver jag fylla i någon särskild blankett eller skicka in 
kopia på nya lönebeskedet? 
 
Synpunkter 
Frågan uppfattades som vanlig och enkel, ”det var den första enkla” (Informant D). Frågan är 
dock inte komplett för här behövs information om när avtalet skrevs under. Därutöver kan 
man behöva personnumret för att gå in i datorn och ”konstatera att hon är sjukskriven som 
hon säger och jag måste också se att hon har en sjukpenninggrundande inkomst i botten” 
(Informant D). Meningarna var kluvna om möjligheterna med personligt svar och 
standardsvar. En tyckte ”jag måste ju svara för den personen men det är ju mer generellt, att vi 
behöver alltid ha avtalsdatum” (Informant A) medan en annan tyckte att ”det är ju hennes 
löneavtal. . . jag kan inte standardisera svaret eftersom det är hennes avtal jag måste veta när 
det undertecknades. Det skulle kanske gå, bara hon får veta att den frågan om avtalsdatumet 
inte är besvarad” (Informant C).  
 
Svar 
När det gäller löneavtal som blir klara retroaktivt så kan vi tidigast registrera den nya 
inkomsten från det datum avtalet skrivits under mellan avtalsparterna (fack och arbetsgivare). 
För att kunna registrera din nya inkomst behöver vi alltså få veta vilket datum avtalet skrevs 
under. Du kan meddela oss detta den här vägen så registreras din nya inkomst. 
___________________________________________________________________________ 
 



  

  34

Fråga (184) 
Jag vill anmäla inkomst och vet inte vilken blankett som används till detta. 
 
Synpunkter 
Frågan är mycket vanlig och den uppfattas som enkel. Det behövs inget personligt svar ”för 
den här kan jag kort svara på att det är bara om de har ersättning eller bidrag, alltså 
bostadsbidrag som de behöver anmäla ändrad inkomst, om de har ett pågående 
ersättningsfall” (Informant D). Informant D anger att man bara behöver kunna regelverket för 
att kunna svara på frågan. Man behöver veta om det finns ett pågående ärende eftersom det 
bara är då inkomständringar görs. ”Frågan kommer varje dag, fast vi kanske inte skickar en 
blankett längre utan vi frågar om de har ett pågående ärende, så tar vi det per telefon” 
(Informant C). 
 
Svar 
Inkomständring behöver bara göras om man vill ändra karens som egen företagare eller om 
man är med i civilförsvar eller liknande som ersätter från våra uppgifter. I övrigt tar vi bara 
upp inkomständringar när det blir aktuellt med ersättning. 
__________________________________________________________________________ 
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6 Resultat - Landstinget i Östergötlands Frågelåda 
När man från landstingets startsida går in på Frågelådan ser bilden ut så här, se figuren nedan. 
Det är från denna sida som frågorna ställs (Frågelådan, 2005).  
 

 
Figur 3. Landstingets frågelåda.  

Under månaderna maj, juni, juli och augusti 2005 inkom totalt 140 förfrågningar till 
Frågelådan. Vissa meddelanden innehöll olika typer av frågor och har därmed sorterats in i 
olika grupper. Det totala antalet frågor blev därmed 150 stycken. Frågorna har sorterats efter 
frågans art, dvs. vad som efterfrågas. Handlar frågan om sjukdomssymtom eller önskemål om 
medicinska råd har den sorterats in i den medicinska gruppen. Ett exempel på en sådan fråga 
är Jag har mycket ont i öron vad ska jag göra. I tabellen nedan visas vilka typer av 
förfrågningar som förekom under de fyra månaderna samt i vilken omfattning de förekom. 
Antalet förfrågningar visas i antal för respektive månad, summan över perioden och procent 
av det totala antalet frågor.  
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Tabell 10. Klassificeringen av Frågelådans samtliga meddelanden maj – augusti 2005.  

  Maj Juni Juli Augusti   Summa %
av totala 

antalet 
frågor

Medicinska frågor 8 10 5 3   26 17%
Vart vänder jag mig 4 4 6 7   21 14%
Journal 3 2 2 3   10 7%
Avgift 3 2 2     7 5%
Organisation 2 3   1   6 4%
Bidrag 4 1       5 3%
Svarstid på prover/undersökn. 2 3     5 3%
Valfrihet i vården 2 1 2     5 3%
E-postadress   1 2 1   4 3%
Medborgarsynpunkt   2 2     4 3%
Statistik 2   1 1   4 3%
Studentfrågor 2   2     4 3%
Bekräftelse/kontrollfråga 1     2   3 2%
Tidbokning 1   2     3 2%
Bild     2     2 1%
EU-vård/utland     1 1   2 1%
Försöksperson 2         2 1%
Internet       2   2 1%
Kontakt (kommer ej fram på tel)     2   2 1%
Kurs 1     1   2 1%
Plastikkir 1     1   2 1%
Primärvårdsområde       2   2 1%
Sjukresa 1 1       2 1%
Stipendier     2     2 1%
Tandvårdskostnad   1 1     2 1%
Vad ska jag göra 1     1   2 1%
Vidarebefordra kontakt 1 1       2 1%
Väntetid     1 1   2 1%
Anmälan HSAN     1     1 1%
Anställning 1         1 1%
Bilbarnstol     1     1 1%
Felringning 1         1 1%
Föräldraförsäkringen     1     1 1%
Gåva 1         1 1%
Hitta mott 1         1 1%
Mammografi       1   1 1%
Personuppgifter i 
databas 1         1 1%
Personallista     1     1 1%
Remiss     1     1 1%
Tack       1   1 1%
Vaccinationskort     1     1 1%
Vad är akut       1   1 1%
Åkandet 1         1 1%
        Totalt antal frågor 150 100%
 
En redogörelse följer över de vanligaste förfrågningarna. I de fall frågorna presenteras har 
eventuella närmare uppgifter om bostadsort tagits bort.  
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6.1 Medicinska frågor 
Den vanligaste typen fråga som inkom till Frågelådan var av medicinsk karaktär. Medicinska 
frågor stod för 17 % av det totala antalet frågor för perioden. Samtliga medicinska frågor blev 
hänvisade till annan instans som olika sjukvårdssmottagningar, Sjukvårdsupplysningen i 
Östergötland och till Infomedica. Frågorna som hänvisades vidare kunde också kompletteras 
med ett kort svar: 
Fråga 
Bör man vaccinera sig mot borelia om man skall vara på Öland c:a 6 veckor i sommar? 
 
Svar 
Mot Borrelia finns inte ngt. vaccin, det är nog TBE du tänker på. Jag skickar med klickbara 
länkar där du kan läsa mer om detta.  
http://www.lio.se/utm/enkel.asp?ArticleId=182  
http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10989  

6.2 Vart vänder jag mig 
Det var 14 % som undrade vart de skulle vända sig. Frågan beskrev ett individuellt problem 
eller fråga och de undrade var de skulle ta vägen med problemet. I Frågelådan fick de hjälp 
med att hitta rätt instans.  
 
Fråga 
Vi är en familj som vill ta första fästingsprutan under vecka 29. Har ni tips om vart vi kan 
vända oss? 
 
Svar 
Ni kan vända er till vaccinationsmottagningen på infektionsmottagningen på 
Universitetssjukhuset i Linköping. Tidsbeställning tel 013 – 22 13 87:onsdag 8-9.30 14-15. 
torsdag 9.00-11.00. Fredag 10.00-11.00. 

6.3 Journaler och avgifter 
Journalfrågor utgjorde 7 % av det totala antalet förfrågningar.  

• Här undrade medborgaren hur de skulle gå tillväga för att få tillgång till sin eller 
anhörigs journal.  

• En undrade om journalen följer med då de flyttat.  
• I tre av fallen ville man ha kopior på sin egen eller sina barns förlossningsjournal.  
• I ett fall ville man beställa ett obduktionsprotokoll.  
• I fyra av journalfrågorna angav man inte specifikt vilken journal man ville ha utan 

angav att man ville ha kopior på sin sjukhusjournal eller hur gör jag för att få 
journalkopior och hur vet jag var de finns.  

• En undrade också hur förfarandet gick till med att få journaluppgifter, vad man skulle 
ange och hur långt tillbaka man kan begära uppgifter från.  

Likheter i svaren förekom för dessa frågor, flera av frågorna fick svaret att de får vända sig till 
den vårdinrättning där de sökt vård. Den sistnämnda frågan hur förfarandet gick till med att få 
journaluppgifter fick ett mer individuellt svar än de andra. 
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Frågor om avgifter stod för 5 % av frågorna. De frågor som identifierades inom gruppen 
Avgift var 

• Om man måste betala på akuten då man blev inlagd på vårdavdelning efter besöket på 
akuten.  

• Om man måste betala kontant eller om man kan få inbetalningskort vid 
mottagningsbesök.  

• Man undrade också om avgiftens storlek var rimlig.  
• Om man ska betala när man först varit på vårdcentralen och sedan blivit remitterad till 

akuten.  
• Hur man får ett frikort utskrivet.  
• Hur man får tillbaka det redan betalda beloppet som överstiger högkostnadsskyddet på 

900 kronor.  
• Om vårdavgift/dag ingår i högkostnadskortet.  

Det var två av frågorna som innehöll liknande frågor och dessa frågor berörde första punkten 
ovan där de undrade om man ska betala på akuten då man blev inlagd efter akutbesöket.  

6.4 Mindre frekventa frågor 
Ett stort antal frågetyper förekom i mindre omfattning. Frågorna i gruppen organisation var 
ofta ställda av anställda i andra landsting, organisationer eller företag som undrade hur 
Landstinget i Östergötland gör i olika frågor. Dessa frågor var i majoriteten av fallen 
vidarebefordrade till ansvarig inom respektive område som också besvarade frågan.  
 
Valfrihet i vården rörde frågor om byte av vårdcentral, vård i annat landsting och möjlighet att 
få vård på orten man arbetar i. 
 
Bidragsfrågorna rörde medborgare som undrade om man kunde få t.ex. glasögonbidrag eller 
bidrag för sina levnadsomkostnader vid sjukdom.  
 
Några undrade också över hur lång tid det tar innan svar kommer på en röntgenundersökning 
eller ett prov som gjorts.  
 
I statistikgruppen fanns frågor där man ville ha uppgifter om t.ex. antalet anställda eller 
statistik för en viss typ av patienter.  
 
Några frågor kom från studenter som ville information för att de höll på med ett arbete i 
skolan.  
 
Gruppen medborgarsynpunkt innehåller åsikter, påpekningar eller förslag till landstinget. 
Bland frågorna i gruppen e-postadress ville man ha e-postadress till anställda i landstinget. 
Tidbokning innehöll frågan om man måste boka tid eller att man vill boka tid på mottagning.  
 
Några frågor var av typen där frågeställaren sökte bekräftelse för att höra om det läkaren eller 
annan personal gjort eller sagt verkligen stämde eller om ärendet handlagt på rätt sätt.  
 
Många av de olika grupperna innehöll frågor som förekom endast en eller två gånger under 
perioden.  
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7 Analys 
En analysering av Försäkringskassans och Frågelådans e-postförfrågningar följer i detta 
avsnitt.  

7.1 Försäkringskassan 
I dagsläget emottas omkring 150 e-postförfrågningar per dag till Försäkringskassan i 
Östergötlands telefonkundtjänst. De undersökta förfrågningarna hos Försäkringskassan 
omfattade 400 e-postmeddelanden, spridda över året och över månaderna under ett års tid 
mellan oktober 2004 och juli 2005. Det totala antalet meddelanden som inkommer till 
Försäkringskassan i Östergötlands telefonkundtjänst under ett år har jag ingen uppgift över 
men borde vara i storleksordningen 30 000 stycken. Underlaget i denna fallstudie med sina 
drygt 400 förfrågningar är därför förhållandevis litet (cirka 1,3 %) men bedömdes vara 
tillräckligt av mig och Försäkringskassan gemensamt.  

7.1.1 Klassificeringen 
Den största gruppen, Föräldrapenning, utgjorde 28 % av frågorna. Det var sedan ett ganska 
stort hopp till Bostadsbidrag som stod för 15 % av frågorna. Sjukpenningen och kategorin 
Utanför ärendeslagen kom sedan bara snäppet efter med sina 13 %.  
 
Hoppet ned till nästa kategori i storleksordning blev ganska stort igen då EU/internationella 
förhållanden och Tillfällig föräldrapenning fick 6 % vardera. En koncentration gjordes därför 
först på de fyra största kategorierna som tillsammans kom att utgöra 69 % av underlaget. Från 
början tänkte jag enbart fortsätta grupperingen för de fyra största grupperna men då det stod 
klart för mig att SGI-frågorna ansågs särskilt komplicerade avseende möjligheten till 
standardiserade svar och automatisering ansåg jag att SGI var en lämplig fördjupning. Då 
SGI-frågor kunde finnas även inom övriga ärendeslag grupperades även dessa. De olika 
ärendeslagen grupperades sedan efter vad frågan handlade om. SGI-frågorna bröts ned 
ytterligare då dessa frågor ansågs intressanta i den meningen att många av dessa frågor 
verkade vara komplicerade. Eftersom dessa frågor verkade vara av mer komplicerad natur var 
det intressant att låta intervjuerna kretsa runt dessa frågor, för att få veta vad som behövs för 
att svara på en komplicerad fråga. Genom att klassificeringen skedde hierarkiskt, i flera nivåer 
blev de vanligaste frågorna successivt alltmer skönjbara.  
 
Då det vid intervjuerna framkom att det fanns frågetyper som kunde lämpa sig för 
standardiserade svar tittade jag om samma frågetyp kunde återfinnas i flera ärendeslag. Detta 
studeras närmare under kommande rubrik Möjlighet att standardisera svaren.  

7.1.2 Hantering av komplicerade eller ofullständiga frågor 
Frågor som rör föräldrapenning ansågs ofta av telefonkundtjänsts medarbetare vara av 
komplicerad karaktär. Frågor om sjukpenning och bostadsbidrag kunde likaså vara svåra.  
 
Medarbetarna i Försäkringskassans telefonkundtjänst har stor kompetens inom 
Försäkringskassans område och klarar att svara på många frågor utifrån sina egna kunskaper. 
Ibland tar de hjälp av varandra, hellre än att leta information i datorn. För att kunna svara på 
en del frågor behöver de gå in i ärendehanteringssystemet för att se den försäkrades bild och 
då behövs ett personnummer. Många gånger hade det varit önskvärt med kompletterande 
information från medborgaren för att kunna lämna ett korrekt svar. Medarbetarna i 
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telefonkundtjänst löste problemet med avsaknad av information på olika sätt. De olika 
svarssätten och vad de kan innebära presenteras i figuren nedan. 
 

 
Figur 4. Hur telefonkundtjänsts medarbetare hanterar avsaknad av information i e-postmeddelanden.  

Ett sätt kunde vara att i svaret be medborgaren om de uppgifter som fattades men då blir det 
en kommunikation eller chatt fram och tillbaka vilket är något som telefonkundtjänst vill 
undvika. Ett annat sätt var att lämna ett svar med olika villkor. Är det på det här sättet gäller 
det här, är det så gäller detta osv. Eftersom SGI-frågorna, speciellt inom Föräldrapenningen 
många gånger var svåra att svara på via e-post var det ibland önskvärt att ta frågan på telefon. 
Det hände att telefonkundtjänst ringde upp om de hade ett telefonnummer alternativt kunde de 
i svaret tillbaka be medborgaren återkomma per telefon. En fråga som är ofullständig går 
snabbare att besvara på telefon och då har man större möjligheter att ställa följdfrågor och 
motfrågor. Bälter (s. 174) anser inte att e-post överträffar andra media för alla former av 
kommunikation, t.ex. är telefon bättre för hantering av komplicerade eller diffusa uppgifter. I 
arbetet mot att vara en 24-timmarsmyndighet borde kanske möjligheten finnas att även ställa 
komplicerade frågor via e-post. En del människor kan också ha arbeten där det är svårt att gå 
ifrån för att ringa eller på annat sätt ha svårt att komma åt en telefon på dagtid för att ringa 
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myndigheten och för dem kan det passa bättre att ställa sin fråga via e-post eller kanske via 
annat medium där man inte är bunden till tid och plats, t.ex. SMS.  

7.1.3 Möjlighet att standardisera svaren 
Ofta är det någonting som måste tas hänsyn till när svaret lämnas, yttre omständigheter som 
gör frågan individuell och som påverkar svaret. I vissa fall är frågorna så pass individuella 
och uppgifterna som finns med i frågan så personliga att standardisering kan vara svårt. Om 
standardisering av svaren ska ske måste man ta hänsyn till dessa omständigheter för att svaret 
ska bli korrekt. I en del fall är det bara några få omständigheter att tänka på varför 
standardisering troligen blir lättare. Det fanns frågor som var av sådan karaktär att det inte 
fanns några personliga uppgifter att ta hänsyn till i frågan och en sådan fråga torde vara den 
som är lättast att standardisera. Om processen sedan automatiserades skulle det kunna öka 
servicen även om mängden inkommande frågor ökar. Ett automatiserat svar skulle kunna ses 
som en kvalitetssäkring då det alltid skulle lämnas ett likartat svar, oavsett tidpunkt när frågan 
kommer.  
 
Frågor om bl.a. SGI kan dock vara svåra att standardisera och automatisera. SGI-frågorna 
upptog 12 % av frågorna om man räknar in SGI från klassifikationens samtliga grupper. Av 
dessa 12 % hörde 4 % till Inkomständring som ansågs vara mindre komplicerad men även här 
behövdes kompletterande information om det fanns ett pågående ärende, nämligen det datum 
som löneavtalet skrevs. Tabellen nedan visar de olika typerna av SGI-frågor mer översiktligt.  
 
Tabell 11. Olika typer av SGI-frågor och dess frekvens inom samtliga ärendeslag.  

Kategori Procent av totala antalet frågor 
Beräkning 6 % 
Behålla SGI 2 % 
Inkomständring 4 % 
Ersättning 0 % (2 frågor) 
 
Det kan bli väldigt många olika svar på de olika varianterna av frågor vilket kan göra det svårt 
att ha standardiserade svar för dessa frågor. Särskilt SGI-frågorna ansågs vara speciellt 
komplicerade. SGI-frågorna är ofta personliga och frågeställaren vill veta vad som gäller 
specifikt för henne eller honom. Det är mycket att ta hänsyn till när svaret ska lämnas och det 
kan behövas mycket bakgrundsinformation, såsom hur länge den försäkrade varit anställd, om 
det varit några avbrott i anställningen osv. Just SGI-frågorna verkar vara de som är svårast att 
automatisera, ”om jag ska specificera så är det sjukpenninggrundande inkomst kanske 
speciellt som är svårt, den styr all dagersättning”(Informant C). När det gäller inkomsten är 
det också viktigt att svaret blir rätt, ”det är en viktig bit eftersom man ska leva av sin 
föräldrapenning under en lång tid och då är det viktigt att man får veta den ersättning man har 
att förvänta sig så man kan rätta mun efter matsäcken”(Informant D). 
 
Meddelanden som handlar om bostadsbidrag varierar ofta i komplexitetsgrad. ”För just 
bostadsbidrag kan också finnas tusen varianter som de lämnar, om det är si eller om det är så, 
om vi flyttar ihop 4 personer och 3 står på kontraktet och den fjärde är inneboende. . . ” 
(Informant D). Det kan bli väldigt många olika svar på de olika varianterna av frågor vilket 
kan göra det svårt att ha standardsvar för dessa frågor. Många gånger är de som frågar om 
bostadsbidrag ”ungdomar som ofta varit på (Försäkringskassans) hemsida först och ställer 
sedan frågor och då blir man tveksam hur det då ska gå med standardsvar, när de redan har 
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varit och sökt information på egen hand, annars vore det bra för den förmånen” (Informant B). 
Alla frågor inom Bostadsbidrag är inte lika komplicerade utan det finns även lättare varianter.  
 
Standardiserade svar blir å ena sidan enhetliga men det är inte säkert att det riktigt passar lika 
bra för alla inkomna meddelanden av en viss frågetyp. Å andra sidan så kan svaren anpassas 
så att det blir skillnader i svaren.  
 
Vid intervjuerna framkom att det skulle vara möjligt att använda standardsvar vid 
förfrågningar där man inte behöver ta hänsyn till personliga uppgifter. Det skulle t.ex. kunna 
vara en bekräftelse på att en anmälan är gjord.  

7.1.3.1 Anmälningar 
Anmälningar finns inom flera grupper varav föräldrainformation är den största med 9 %, 
övriga anmälningar är sammanräknat 6 % av frågorna och då har jag inte räknat med anmälan 
av fusk där man vill ange att någon har ersättning från Försäkringskassan men som kanske 
inte borde ha det. De övriga anmälningarna är anmälan av föräldraledighet, sjukanmälan 
privatpersoner, friskanmälan, anmälan tillfällig föräldrapenning och arbetsskadeanmälningar 
är andra anmälningar som fanns med. Vid intervjuerna framkom att svaret på att en anmälning 
är gjord kunde lämpa sig för standardiserade svar. 
 
Av de olika anmälningsgrupperna borde Friskanmälan inom Sjukpenning vara den som 
enklast gick att automatisera eftersom det inte fanns några yttre omständigheter att ta hänsyn 
till. Anmälan av tillfällig föräldrapenning och sjukanmälan av privatpersoner skulle på samma 
sätt kunna automatiseras. Man får tänka på att varianter kan finnas här som att anmälan är 
gjord för sent och att uppgifter som första sjukdag och om de arbetade eller inte saknades. 
Man kan också tänka sig att de frågor som innehåller varianter besvaras manuellt.  
 
För gruppen Föräldrainformation behövs ingen omkringliggande information om 
medborgaren. Gruppen skulle kunna automatiseras om svarssystemet hade tillträde till 
Försäkringskassans datasystem. Det skulle kunna vara en agent, ett dataprogram, som går in i 
Försäkringskassans datasystem, ser om den önskade tiden för föräldrainformationsträffen har 
lediga platser, agenten bokar i så fall in uppgett antal platser och därefter lämnas ett svar till 
medborgaren. För att automatiskt lämna alternativa datum om informationstillfället är 
fullbokat skulle agenten likaså behöva gå in i Försäkringskassans datasystem för att få fram 
dessa datum. 
 
Sjukanmälan av privatpersoner förekommer till 1 %. Frågan gäller att de vill anmäla sig sjuka 
och svaret blir att de får en blankett hemsänt till sig. Det framgick inte alltid om de arbetade 
eller inte och då fick det tas hänsyn till det i svaret och de fick till svar att det är arbetsgivaren 
som står för de första 14 dagarna. Datum för första sjukdag fanns inte heller alltid med.  
 
Svaret på att en friskanmälan är gjord var alltid kort och innehöll information om att 
friskanmälan var mottagen. Det var inga andra omständigheter att ta hänsyn till här. 
Friskanmälan uppgick till 1 % av frågorna.  
 
Anmälan tillfällig föräldrapenning förekom i 1 % av frågorna och svaret innehåller också här 
kort information om att anmälan är gjord. I ett av fallen var anmälan gjord i efterhand varpå 
det i svaret angavs att anmälan ska göras samma dag som barnet är sjuk.  
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Arbetsskadeanmälan förekom bara vid ett tillfälle och innehöll frågor kring själva förfarandet 
med anmälningen, så svaret var inte bara att anmälan är mottagen.  
 
Anmälan av föräldraledighet förekom i 2 % av meddelandena. Frågan innehåller också i en 
del av fallen ytterligare information som när är det lämpligt att jag anmäler föräldraledighet, 
t.ex. när de snart ska ha barn och inte vet när de ska börja ta ut ledigheten. Det förekom också 
att de ville anmäla föräldraledighet retroaktivt då man redan varit föräldraledig men glömt 
bort att anmäla det. I svaret måste tas hänsyn till dessa olika omständigheter av individuell 
information.  
 
Det är tänkbart att fler grupper skulle innehålla avvikelser och finnas i olika varianter om 
underlaget hade varit större. T.ex. så skulle gruppen Friskanmälan kunna innehålla 
information som gör att den inte blir lika enkel, det skulle kunna vara så om meddelandet löd: 
Jag friskanmäler mig för jag tror jag är frisk imorgon. Här skulle man inte veta säkert om 
personen blev frisk eller inte.  

7.1.3.2 Inkomständringar 
Inkomständringar förekom sammanlagt från samtliga ärendeslag i 4 % av frågorna och vid 
intervjuerna framkom att de kunde lämpa sig för standardsvar. Här måste man dock veta när 
löneavtalet skrevs under och om de har ett pågående ärende hos Försäkringskassan, det är 
information som ofta saknas i dessa meddelanden. Frågan behöver annars inget personligt 
svar. Svaret skulle kunna gå iväg automatiskt med ett meddelande om vad som saknas om 
systemet kunde se att avtalsdatumet inte fanns med eller se om det fanns ett pågående ärende. 
Om all information fanns med skulle ett kort svar kunna lämnas om att ändringen är gjord.  

7.1.3.3 Intyg 
Intyg av olika slag skulle kunna komma ifråga för standardisering av svaret, t.ex. intyg för A-
kassan, för pensionärsrabatt och EU-kort.  
 
De intygsgrupper som fanns i klassificeringen var intyg inom gruppen Utanför ärendeslagen 
som innehöll önskemål om intyg till A-kassan och olika försäkringar, intyg om sjukfrånvaro 
inom Sjukpenningen, intyg för förmånstagare inom Sjuk- och aktivitetsersättning och intyg 
för pensionärsrabatt inom gruppen Ålderspension. Gemensamt för dessa intygsgrupper var att 
svaret var kort och likartat med information inom vilken tid intyget kommer. Svaren var så 
lika att man kan säga att de redan är standardiserade även om det inte finns något formaliserat 
förfarande.  
 
Beställning av EU-kort innehöll liksom intyg ovan ett svar om att en beställning är gjord och 
inom vilken tid intyget kommer. Det förekom att man ibland ville ha EU-kortet till annan 
adress än där man bodde eller så hade man glömt att i god tid beställa sitt EU-kort och då 
anpassas svaret efter dessa omständigheter. Vid ett tillfälle gjordes en beställning av EU-kort 
på en person som redan skadat sig i ett europeiskt land, i det fallet erbjöd sig 
Försäkringskassan att faxa ner ett provisoriskt intyg alternativt reglera kostnaden i efterhand 
mot sparade kvitton med villkor att vårdgivaren var ansluten till det allmänna 
sjukvårdssystemet. I det enkla fallet, när en beställning görs i god tid och resan går till ett land 
där EU-kortet gäller, blir svaret kort liksom de övriga intygsgrupperna. 
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7.1.3.4 Utbetalning 
I gruppen Utbetalning finns frågan om när pengarna kommer att betalas ut. Vid intervjuerna 
framkom att svaret på frågan egentligen skulle kunna bli föremål för standardsvar om 
handläggarna hela tiden var ifatt. Eftersom handläggningstiderna varierar stämmer inte alltid 
utbetalningsdagarna. Frågan är om man kan lösa det på något sätt där t.ex. handläggarna 
kontinuerligt lade in i ett datasystem hur lång handläggningstiden är. Frågor om utbetalningen 
finns i flera av ärendeslagen och tillsammans utgör frågan 10 % av det totala antalet frågor.  
 
Vid några tillfällen ställdes även frågan om hur stor ersättningen skulle bli tillsammans med 
frågan om när pengarna kommer att betalas ut. Det var 1 % av frågorna som innehöll båda 
frågorna, när pengarna betalas ut och hur stort beloppet blir.  
 
Det hände också att det inte fanns någon sjukanmälan på personen som frågat när pengarna 
kommer att betalas ut. De flesta svaren på dessa frågor är ganska lika då de får svar på när 
pengarna kan förväntas komma.  
 
Det förekom också att frågan vidarebefordrades till handläggare för att medborgaren inte 
accepterade att vänta på utbetalningen. Just när det gäller pengarna verkar det vara väldigt 
viktigt att få veta när de kommer för planering av ekonomin. För en del människor kanske det 
är enda inkomsten som de väntar på från Försäkringskassan och för dem är det viktigt att 
svaret blir rätt så de kan planera för sina utgifter.  

7.1.3.5 Blanketter 
När frågor kommer med önskemål om olika blanketter skulle man kunna skicka iväg 
blanketten och ett svar kunde gå iväg automatiskt om att blanketten kommer. Informant D 
angav att man behöver veta om medborgaren är ensamsökande eller inte och om de hyr hus 
eller lägenhet. När jag tittade på svaren för Blankettbeställning för bostadsbidrag angav 
beställarna sin situation i e-postmeddelandet, så de verkade i dessa fall veta om att det 
påverkar bostadsbidraget. Svaren var helt enkelt att en blankett kommer på posten. Det borde 
inte ligga några större problem för automatisering av denna fråga. Just beställning av 
bostadsbidragsblankett utgjorde 2 % det totala antalet frågor.  
 
Beställning av blanketter för arbetsskadeanmälan, försäkran för aktivitetsstöd och 
premiepension förekom en gång vardera och svaret var detsamma som vid beställning av 
blankett för bostadsbidrag.  

7.1.4 Jämförelse av e-post- och telefonförfrågningar 
Ett försök till att jämföra de vanligaste telefonförfrågningarna med de vanligaste e-
postförfrågningarna redovisas här. Jag har inte fått fram hur Försäkringskassan gått tillväga 
för att komma till sina resultat och samma metod är sannolikt inte använd som för att få fram 
de vanligaste e-postförfrågningarna men ett försök görs. Jag har bortsett från ärendeslagen när 
jag tagit fram de vanligaste e-postfrågorna och lagt ihop frågor som förekommer i flera 
ärendeslag. Jag gjorde det eftersom telefonförfrågningarnas frågor inte verkar ta hänsyn till 
dess ärendeslag.  
 
I Försäkringskassans rapport uppger Glennert att 75 % av samtalen som kommer in till 
kundtjänst bara handlar om 10 frågor vilka tillsammans utgjorde 75 % av telefonfrågorna. De 
10 vanligaste telefonförfrågningarna ses i tabellen nedan. 
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Tabell 12. Tio vanligaste telefonförfrågningarna (Glennert), oklar storleksordning.  

Fråga 
När kommer pengarna? 
Hur mycket pengar får jag utbetalt? 
Har betalning skett och hur mycket? (från annan myndighet) 
Har blanketten kommit in? 
Vad gäller när man får barn? 
Hur ska jag fylla i min blankett? 
Hur räknar jag ut min årsinkomst? 
Vad kan jag få i bostadsbidrag? 
När jag skiljer mig, vad kan jag få för bidrag? 
Frågor från arbetsgivare om sjuklöneperioden. 
 
De vanligaste e-postfrågorna utgjorde för denna studie tillsammans 53 % av frågorna per e-
post. Dessa frågor presenteras i tabellen nedan.  
 
Tabell 13. Tio vanligaste e-postförfrågningarna, sammanräknade från samtliga ärendeslag, i 
storleksordning.  

Fråga Procent 
När betalas pengarna ut? (från Utbetalning inom flera ärendeslag) 10 % 
Bokning av information om föräldrapenning 9 % 
Hur beräknas min SGI? (från SGI – Beräkning inom flera ärendeslag) 6 % 
Anmälningar (Sjukanmälan, Friskanmälan, Anmälan tillfällig föräldrapenning, Anmälan 
föräldrapenning, Arbetsskadeanmälan, flera ärendeslag) 

6 % 

Jag vill ändra inkomstuppgift (från Inkomständring inom flera ärendeslag) 4 % 
Hur lång är handläggningstiden? (från Handläggningstid inom flera ärendeslag) 4 % 
Hur många föräldrapenningsdagar har jag kvar? 4 % 
Beställning av intyg (till A-kassa, försäkring, om sjukfrånvaro, för förmånstagare, för 
pensionärsrabatt, från flera ärendeslag) 

4 % 

Jag vill beställa EU-kort 3 % 
Hur kan jag ta ut föräldrapenningsdagarna? 3 % 
 
Frågan när pengarna ska betalas ut är vanlig både på telefon och per e-post. Det var tre 
stycken medborgare i e-postmaterialet som samtidigt som frågan ställdes när pengarna skulle 
betalas ut även frågade hur stort det utbetalda beloppet skulle bli. Denna fråga var antagligen 
större på telefon då den är med bland de 10 största. Bokning av information om 
föräldrapenning är vanlig den elektroniska vägen men finns inte med bland de vanligaste 
telefonförfrågningarna. Bokningen av föräldrapenninginformation per telefon skulle kunna 
vara inräknad i frågan vad gäller när man får barn, eftersom man kan få svar på en sådan 
fråga på ett sådant informationsmöte.  
 
Många frågor som finns bland telefonförfrågningarna återfinns inte bland e-
postförfrågningarna och vice versa. Det är bara frågan när pengarna kommer/betalas ut och 
hur räknar jag ut min årsinkomst/hur beräknas min SGI som är gemensamma och finns 
representerade i båda grupperna. Frågetyperna behöver dock inte stämma överens då 
undersökningarna är gjorda vid olika tidpunkter. Vissa typer av frågor kan anses mer naturliga 
att ställa per telefon medan andra frågor kan lämpa sig bättre för e-post. Det är också möjligt 
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att det är olika kategorier av människor som ställer frågor per telefon och per e-post och 
därmed skulle också frågorna kunna variera. Undersökningarna är sannolikt inte heller 
genomförda på samma sätt vilket kan bidra till skillnaderna.  

7.2 Frågelådan 
Då antalet förfrågningar till Frågelådan i dagsläget håller sig på en ganska låg nivå verkar inte 
behovet av automatisering vara överhängande. Det är dock inte otänkbart att antalet 
förfrågningar skulle kunna öka i framtiden då det blir ännu mer vanligt att medborgare ställer 
frågor med e-post till myndigheter.  
 
Frågan är om man skulle kunna använda samma angreppssätt för Frågelådans förfrågningar 
som för Försäkringskassan med tanke på standardisering eller framtida automatisering. Om 
man tänker sig att automatisera insamlandet av information för att få en så komplett fråga som 
möjligt förekommer det i några fall, enligt min tolkning av svaren, att frågan inte är helt 
fullständig för att det ska gå att lämna ett korrekt svar. När det gällde en fråga om sjukresor 
fick medborgaren till svar att han eller hon gärna fick höra av sig igen för att reda ut vad för 
slags resa som menades. En annan fråga gällde att en person ville ha en bild som fanns 
publicerad på landstingets webbplats skickad till sig med e-post. Den frågan resulterade också 
i en motfråga om vilken bild personen menade. Om man ska inrikta sig på att automatisera 
insamlandet av information bör man hitta en grupp liknande förfrågningar som ofta saknar 
uppgifter som behövs för att svara på frågan.  
 
Vid en fråga där man undrade hur lång tid det tar för att bli listad hos en läkare alternativt 
omlistad till annan läkare vid samma vårdcentral blev det ett svar med villkor förutom 
information om vad som gäller i grunden. ”Om det är så att du anmält att du vill lista dig på 
annan vårdcentral än det upptagningsområde du tillhör, så är det. . . ”. Om det är så att du vill 
byta läkare inom den vårdcentral du tillhör idag, vill vårdcentralen att du ringer. . .”. En annan 
fråga där en patient undrade hur man går tillväga för att anmäla en läkare blev likaså svarat 
med villkor liksom två medicinska frågor där det inte framgick vilken ålder den sjuka hade, 
var hon under 20 skulle hon vända sig till ungdomsmottagningen, var hon över 20 var det en 
annan mottagning som var aktuell.  
 
Vad jag kunde utläsa från svaren kunde jag hitta sex frågor som hade ofullständig 
information. Det motsvarar 4 % av Frågelådans samtliga frågor. Av dessa frågor var fyra av 
olika karaktär. Två av frågorna var av likartad karaktär och de var medicinska frågor som 
rörde likartade problem. Medicinska frågor ska egentligen inte komma till Frågelådan och just 
nu kanske inte frågorna utgör några problem då antalet medicinska frågor mellan maj och 
augusti 2005 förekom mellan 3 och 10 gånger per månad. Om frågorna skulle öka i 
omfattning i framtiden kan det ta alltmer tid i anspråk att svara på frågor som egentligen har 
hamnat i fel forum. Från landstingets webbplats förstasida finns även länkar till både 
Sjukvårdsupplysningen och Sjukvårdsrådgivningen.se, ändå har Frågelådan valts för att ställa 
medicinska frågor. Det finns dock inte möjlighet att ställa frågor på elektronisk väg till 
Sjukvårdsupplysningen och Sjukvårdsrådgivningen.se på det sätt som man kan till 
Frågelådan. Om de medicinska frågorna till Frågelådan skulle bli väldigt många och om man 
skulle standardisera besvarandet, att man hänvisar frågan vidare, borde grupper av lika 
förfrågningar identifieras så att det går att lämna likartade svar. Alla medicinska frågor i 
studien har heller inte hänvisats till Sjukvårdsupplysningen eller Infomedica utan även till 
olika sjukvårdsmottagningar beroende på vilken typ av problem som togs upp. De olika 
medicinska problem som det frågas om är så pass individuella att de förmodligen även 
fortsättningsvis lämpar sig för individuella svar. Skulle man vilja minska antalet medicinska 
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frågor till Frågelådan kunde ett alternativ vara att försöka hindra frågans uppkomst i den 
kanalen. T.ex. genom att lägga till en rad vid presentationen av tjänsten, att Frågelådan inte är 
avsedd för medicinska frågor.  
 
Möjligen kan det vara svårt för medborgaren att avgöra var gränsen går för en medicinsk 
fråga. Frågegruppen vart vänder jag mig kan innehålla ett medicinskt problem som man 
undrar vart man ska ta vägen med det. I den här frågegruppen förekommer inga frågor om 
själva sjukdomen utan vart de ska vända sig med sitt specifika problem. Frågorna om vart 
man vänder sig är väldigt individuella och ibland får de i svaret namn och telefonnummer på 
personer som frågeställaren kan kontakta varför det förmodligen underlättar om den som 
svarar på frågan har kännedom eller kan ta reda på vilken funktion olika personer har inom 
landstinget. När frågorna som här är olika varje gång de kommer blir det svårt att få till en 
standardformulering för svarshanteringen.  
 
Journalfrågorna hade en tendens att vara mer likartade trots att de var färre till antalet än de 
medicinska frågorna och frågorna om vart vänder jag mig. Att frågorna och svaren har 
gemensamma drag borde göra det enklare för att standardisera svaret och därmed också 
automatisera besvarandet.  
 
När det gäller frågor om avgifterna var det två av frågorna som var lika, när de frågade om 
man ska betala när man blev inlagd efter sitt besök på akutmottagningen. Dessa frågor fick 
också liknande svar. Övriga frågor om avgifterna var olika och de fick också individuella 
svar.  
 
Vid några frågefall ville frågeställaren ha bekräftat att det som en läkare eller annan personal 
gjort eller sagt stämde. Marilyn White (s. 313) som studerat frågevanor på ett elektroniskt 
forum för tjocktarmscancer angav att verifikationsfrågor stod för 41,1 % av frågorna på det 
forumet. För Frågelådan stod denna typ av frågor för 2 % av frågorna. Frågelådan är en annan 
typ av forum vilket kan vara anledningen till att den typen av fråga inte förekom så ofta.  
 
Antalet förfrågningar till Frågelådan var i minsta laget för att jag ska kunna säga att jag har 
hittat en grupp av vanligt förekommande förfrågningar. Att frågorna är ganska olika framkom 
också vid möte med ansvariga för Frågelådan. Man kan i och för sig säga att medicinska 
frågor är ganska vanliga men problemen som tas upp är olika och de hänvisas till olika ställen. 
Man skulle kunna tänka sig att man i ett standardiserat svar hänvisade alla medicinska frågor 
t.ex. till Sjukvårdsupplysningen. På det sättet skulle man få bort frågan från just Frågelådan. 
Men eftersom en del blir hänvisade till andra instanser kunde det innebära en fördröjning för 
vissa innan de kom till rätt instans. Det är inte säkert att alla med medicinska frågor skulle 
ringa till Sjukvårdsupplysningen först för en del kanske egentligen vet var de kan ställa sina 
frågor men kanske tyckte det var bekvämt att göra det med ett e-meddelande. För dem som 
går vägen via Sjukvårdsupplysningen skulle det kunna innebära en fördröjning innan de 
kunde få veta var de kan ställa sina frågor. Om de ändå har hamnat i Frågelådan med sin fråga 
kan det ju vara bra om de därifrån får reda på vilken instans som passar för dem.  
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8 Diskussion och reflektion 
Genom en fallstudie tas fram insikter inför en effektiviserad hantering av besvarandet av e-
post. En diskussion följer om dessa insikter vid besvarandet av e-post.  

8.1 Klassificeringen 
Som Lance och Russel skriver efterfrågar olika typer av forskning olika metoder. Det gäller 
även klassificering, man varierar klassificeringsmetoderna efter det material som ska 
klassificeras och vad man vill uppnå med klassificeringen. Vidare kan en klassificeringsmetod 
informera om lämpligt klassificeringssätt om man vill gå vidare i klassificeringsarbetet. T.ex. 
så kan man tänka sig att en hierarkisk klassificering lämpar sig för att inventera olika typer av 
förfrågningar om det så gäller per e-post, vanlig post eller per telefon. När man sedan har fått 
den vetskapen är det möjligt att man upptäcker att det skulle vara bra att skapa en 
arkiveringsfunktion som gör meddelandena lätta att hitta och då är det möjligt att man förfinar 
den hierarkiska klassificeringen eller tycker att t.ex. facettanalys kunde lämpa sig. Det är 
också tänkbart att man upptäcker att vissa typer av förfrågningar är väldigt vanliga och vill 
försöka standardisera besvarandet. Då skulle man på nytt kunna klassificera endast de vanliga 
förfrågningarna, t.ex. i grupperna personlig, delvis personlig och opersonlig. Dessa grupper 
kunde sedan ha undergrupper över de ämnen som ingår. Denna typ av klassificering är 
hierarkisk och skulle kunna vara polyhierarkisk om en typ av undergrupp tillhörde två eller 
flera huvudkategorier.  
 
För att kartlägga studiens e-postförfrågningar och identifiera vanligt förekommande 
förfrågningar klassificerades materialet hierarkiskt. Om syftet hade varit att skapa en databas 
över inkommen e-post med sökbara termer är det möjligt att annan klassificeringsmetod hade 
valts, t.ex. facettanalys, som förmodligen också gör att systemet blir lätt att underhålla och 
uppdatera. Om facettanalys skulle användas vid klassificering av e-postmeddelanden skulle 
facetterna kunna utgöras av t.ex. avsändare, datum, ärende, mottagare och 
komplexitetsgrad/personlighetsgrad. För att hitta ett e-postmeddelande skulle det vara möjligt 
att söka i en facett eller kombinera de olika facetterna med varandra. Med en facettanalys 
hade antagligen större kraft fått läggas på själva klassificeringen och att hitta relevanta ord, 
fraser eller namn som kunde representera varje meddelande. Det hade lätt kunnat medföra att 
fokus hade flyttats från att identifiera vanliga förfrågningar och svårigheter vid besvarandet av 
dessa. För att behålla fokus på syftet valdes den hierarkiska klassifikationsmodellen.  
 
För att materialet skulle bli lättare att hantera klassificerades de olika månaderna för sig både 
för Försäkringskassan och för Frågelådan. Det blev på så sätt lättare att hålla ihop materialet 
då mängden meddelanden blev mer hanterlig. Tanken var att de olika månaderna skulle slås 
ihop efteråt för att ha alla tillsammans men jag valde att behålla de olika månaderna separata 
då det kan vara intressant för de båda organisationerna att se vilka skillnader som förekommer 
mellan de olika månaderna.  

8.1.1 Klassificeringens trovärdighet 
Tanken med att utgå från Försäkringskassans egna ärendeslag vid klassificeringen var att 
Försäkringskassans medarbetare skulle känna igen sig i sorteringen. Antalet frågor i varje 
grupp blev också hanterligt på det viset. Efter att ha praktiserat på Försäkringskassan var det 
också möjligt för mig att göra sorteringen efter ärendeslagen, ibland med hjälp av min 
kontaktperson på Försäkringskassan.  
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Underlaget på 400 e-postmeddelanden, spridda över året och över månaderna får ses som ett 
bra sätt att få med de vanligaste förfrågningarna med dess års- och månadsvariationer som 
förekommer. Alla ärendeslag blev inte representerade bland frågorna. Det är möjligt att än 
mer ovanliga frågor hade kommit med om underlaget hade varit större men troligen skulle det 
bara röra sig om några enstaka fall och antagligen inte uppnå några högre procentsatser.  
 
Den uppkomna fördelningen av de största ärendeslagen stämmer överens med 
telefonkundtjänst medarbetares uppfattning. ”Föräldrapenningen är ett stort område på 
Försäkringskassan. Jag tycker nästan att det är en tredjedel av våra frågor per mail och även 
på telefon” (Informant D). Föräldrapenningen som stod för 28 % av det totala antalet frågor 
ligger väl så nära informantens uppfattning. Ärendeslagen i storleksordning uppfattades vara 
Föräldrapenning, Sjukpenning och Bostadsbidrag. I min klassificering blev dock gruppen 
Bostadsbidrag något större än Sjukpenning och det skiljde 2 % mellan dem. 
 
För Frågelådan fanns det några grupper av förfrågningar som var återkommande. Det är 
möjligt att det hade varit lättare att urskilja fler stora grupper av förfrågningar om mängden 
inkommande förfrågningar hade varit större. Eftersom samtliga meddelanden under perioden 
maj – augusti 2005 togs med i studien skulle detta innebära att meddelanden från en längre 
tidsperiod hade behövts. Många frågor var av olika karaktär och förekom bara enstaka gånger 
och uppfattningen hos ansvariga för Frågelådan var också att många frågor skiljer sig åt men 
att ämnen går att ana.  

8.1.2 Klassificeringens för- och nackdelar 
För Försäkringskassans del valde jag att börja klassificeringen med att dela in frågorna i 
respektive ärendeslag. I nästa nivå grupperades frågorna efter vad själva frågan handlade om. 
Fördelen med att börja indelningen i ärendeslagen var att det blev ett hanterligt antal grupper 
att arbeta med samtidigt som det var intressant att se vilka ärendeslag som förekom mest 
bland frågorna. Det gör också att myndighetens medarbetare kan känna igen sig i 
klassificeringen. Nackdelen var att ett meddelande kunde innehålla flera frågor och beröra 
flera ärendeslag varför ett meddelandes olika frågor kunde sorteras in under olika ärendeslag. 
Därmed kan man säga att klassificeringen blev polyhierarkisk eller korslistad vilket i sig inte 
behöver vara fel, men för att se alla frågor inom t.ex. gruppen Utbetalning fick jag leta reda på 
alla ärendeslagsgrupper som innehöll Utbetalning och därefter slå ihop dem. Frågorna om 
Utbetalning inom Bostadsbidrag handlar om när bostadsbidraget kommer att betalas ut och 
frågorna om Utbetalning inom Sjukpenning handlar om när sjukpenningen kommer att betalas 
ut så de är heller inte helt identiska. Med denna typ av klassificering måste man gå in i varje 
grupp och titta på hur frågorna ser ut för att kunna avgöra om de går att standardisera eller 
automatisera.  
 
För att avgöra om en fråga är lämpad för standardisering eller automatisering kunde annan 
klassificering ha passat, t.ex. användning av grupperna personlig, delvis personlig och 
opersonlig fråga. Tanken är då att de personliga frågorna skulle vara svårast att standardisera. 
Med ett sådant klassificeringssätt hade de olika grupperna blivit ganska stora men 
klassificeringssättet hade förmodligen varit möjligt. Även här är det troligt att ett e-
postmeddelande innehållande flera frågor kunde ha ingått i flera av grupperna om en av 
frågorna var personlig och den andra opersonlig. Grupper som i studien återfanns i flera 
ärendeslag, t.ex. Utbetalning hade förmodligen hamnat i samma grupp med denna indelning 
och jag hade inte behövt slå ihop dessa grupper från olika ärendeslag som behövdes med den 
klassificering som användes i denna studie. Det kan dock tänkas att problem hade uppstått vid 
bedömningen av frågornas grad av personlighet. Frågan vilken ersättningsnivå har jag om jag 
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planerar barn? uppfattade jag själv som opersonlig och enkel medan informanternas 
uppfattning var att frågan saknade personlig information och att medborgaren antagligen 
förväntade sig ett personligt svar.  
 
Man skulle också kunna ha gått direkt på vad frågan handlade om vid klassificeringen, så som 
det gjordes för Frågelådan. Denna indelning ledde också till att ett meddelande sorterades i 
flera grupper eftersom ett meddelande kunde innehålla flera frågor. Liknande förfrågningar 
som Försäkringskassans Utbetalning och Anmälningar hade dock kunnat hållas ihop med 
detta sätt. Nackdelen med detta sätt var att det blev många grupper i första nivån, en del 
grupper innehöll bara en fråga. För att avgöra frågans lämplighet för standardisering och 
eventuell automatisering får man gå in i varje grupp för att se vad det är för typ av fråga som 
finns där, t.ex. se om frågan innehåller personliga omständigheter som måste tas hänsyn till i 
svaret.  

8.1.3 Användning inom andra myndigheter 
Flera myndigheter som tar emot e-post från medborgare torde vara betjänta av att få en bättre 
överblick och struktur av inkommande e-post, för att säkerställa hög och enhetlig kvalitet på 
sina svar samt där det är motiverat, förbereda för en eventuell automatisering. Dessa 
myndigheter kan givetvis inte använda sig av Försäkringskassans ärendeslag i sin 
klassificering, men de kan ha motsvarande ämnesområden inom sitt arbetsfält. Genom att 
använda sina ämnesområden som klassificeringstermer kan man få en klassificering som 
relaterar till verksamheten. Med den hierarkiska klassificering som gjordes för studien skulle 
man kunna synliggöra frågor som kommer tillbaka pga otillräckliga svar, eftersom de blir 
grupperade tillsammans då frågorna är likartade. På så sätt skulle klassificeringen kunna 
utgöra ett stöd i ett arbete med att förhindra frågor att komma tillbaka.  
 
En hierarkisk klassificering efter typ av fråga kan också vara lämplig för att skapa en 
medvetenhet av vilka frågor som är vanligast förekommande, även om myndigheten troligtvis 
redan har en uppfattning om detta så kan det vara bra att få det verifierat. Om myndigheten 
sedan bestämmer sig för att gå vidare med att effektivisera svarshanteringen av frågor har 
man då fått kunskap om de vanligaste frågorna och kan arbeta vidare med den insikten. 
Mindre frekventa frågor som kan löna sig mindre för effektivisering behöver man då inte 
lägga så stor möda på. Speciella händelser i samhället som t.ex. katastrofer och epidemier 
eller uttalanden i media kan resultera i att det genereras många likartade förfrågningar från 
medborgarna till en berörd myndighet. Det blir då fler inkomna förfrågningar samtidigt som 
myndigheten har mer att göra. Vid sådana händelser är myndigheten sannolikt mindre rustad 
att hantera en ökad mängd förfrågningar när arbetsbelastningen för medarbetarna har ökat 
som resultat av dessa händelser. I sådana lägen skulle standardiserade och automatiserade svar 
kunna sänka arbetsbördan genom att besvarandet av vanliga förfrågningar kunde gå snabbare.  
 
För att gå vidare i effektiviseringsarbetet skulle man kunna välja ut grupper av de vanligaste 
förfrågningarna och göra en ny klassificering av dessa grupper t.ex. efter personlig, delvis 
personlig och opersonlig fråga. Därefter kunde man börja med de opersonliga frågorna och 
skapa standardiserade svar för dessa och sedan eventuellt automatisera besvarandet. Om det 
skulle visa sig vara svårt att automatiskt besvara vissa frågor inom några frågegrupper pga att 
frågorna innehåller något som skapar problem vid definitionen av det automatiserade 
förloppet får myndigheten ta ställning till om det kan vara lönt att försöka åtgärda dessa 
problem för att underlätta besvarandet.  
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8.2 Användning av automatiserade system inom myndigheter 
Då tekniken finns idag att utveckla system som tolkar frågor i e-postmeddelanden och sedan 
automatiskt lämnar svar skulle en myndighet i ett vidareutvecklat effektiviseringsskede kunna 
använda sig av denna teknik, t.ex. det system som Sneiders utvecklat som baseras på 
dynamiska FAQ. Så kallade medborgarassistenter som på senare tid blivit populära och ofta 
syns på myndigheters webbplatser fungerar på likartat sätt som Sneiders system, då dessa 
hämtar sina svar från en databas. För användning av automatiserade system, oavsett vilket 
system som används är det sannolikt lämpligast för grupper av vanligt förekommande och 
opersonliga frågor eftersom de individuella uppgifterna varierar mycket i de personliga 
frågorna. Individuella frågor kan också vara svårare att lära in i automatiserade system då 
frågorna kan förekomma i flera varianter.  

8.3 Hur man undviker att frågan kommer tillbaka 
I studien framkom att det var viktigt att undvika en chatt med medborgaren. För att förhindra 
att frågor ställda till myndigheten återkommer är det viktigt att få med allt i svaret som 
medborgaren förväntas få svar på. Organisationens medarbetare får göra en tolkning av frågan 
och på så sätt försöka få fram vilket svar medborgaren förväntar sig. Olika medarbetare kan 
också tolka frågorna olika. Det är tänkbart att erfarna medarbetare med tiden lärt sig vilka 
svar som vanligen förväntas på de olika frågorna och att de därmed kan undvika att frågan 
kommer tillbaka. Det är också viktigt att svaren formuleras så att medborgaren förstår 
innehållet vilket kan förhindra uppkomsten av en chatt. Om svarshanteringen ska 
effektiviseras, t.ex. med standardiserade svar måste man se till att all information som 
medborgaren förväntar sig kommer med i svaret. Att man får med allt i svaret som behövs och 
att formuleringen är på ett sådant sätt som medborgaren förstår, vilket leder till att frågan inte 
kommer tillbaka, kan ses som en kvalitetssäkring.  

8.4 Validering av svaren 
Alla förändringar som görs borde valideras oavsett om det handlar om att standardisera eller 
automatisera svarshanteringen. Det kan innebära att man verifierar att de svar som ska lämnas 
verkligen har lämnats, att rätt svar lämnas på rätt fråga. Även förändringar som görs i en 
manuell svarshantering kunde vara i behov av validering. Det är dock möjligt att validering av 
förändringar av en manuell svarshantering sker under arbetets gång, genom att man har större 
kontroll över den manuella hanteringen och därmed lättare kan se ett det fungerar som det 
ska.  

8.5 Standardisering och automatisering 
Frågan är om de olika automatiserbara frågorna är tillräckliga för att motivera insatsen att 
försöka automatisera svarshanteringen av medborgarnas e-postförfrågningar? Med tanke på 
det stora antalet förfrågningar borde det finnas potential för effektivisering. Standardisering 
och automatisering kan därför vara en angelägen fråga att studera närmare.  
 
För att uppnå en lyckad effektivisering är det av stor vikt att fokus sätts på de rätta frågorna 
och problemen. Medarbetarna i Försäkringskassans telefonkundtjänst har stor kompetens 
inom sitt område och klarar att direkt svara på många frågor utifrån sina egna kunskaper eller 
med hjälp av varandra. För vissa frågor behöver de gå in i ärendehanteringssystemet för att se 
den försäkrades bild och då behövs ett personnummer. Många gånger behövs kompletterande 
information från medborgaren för att kunna lämna ett korrekt svar. Ett första steg som kunde 
ha större potential vad det gäller effektivisering kunde vara att satsa på procedurer som gör att 
tillräcklig och nödvändig information inhämtas från medborgaren. Ett exempel på hur det 
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skulle kunna se ut kan ses i bilaga 4. Fördelen med detta är att möjligheten ökar att 
meddelandet innehåller den information som behövs för att svara på frågan. Om en e-
postfråga innehåller komplett information går det manuella svaret snabbare då man inte skulle 
behöva villkora svaren. En chatt skulle inte heller behöva uppkomma. Relevant information i 
frågan skulle kunna bidra till högre kvalitet av svaret då det finns fler uppgifter att gå på vid 
besvarandet. Tolkningarna av frågan, som ibland kan vara olika, skulle förhoppningsvis bli 
mer lika med mer information. När man har samlat in tillräcklig information underlättar det 
dagens svarshantering vilket bidrar till en effektivisering. 
 
Sedan kan man tänka sig ett andra steg då förfrågningar med tillräcklig och nödvändig 
information kunde automatiseras. Då skulle man utgå från en tillräcklig mängd information 
om medborgaren, vilket borde underlätta arbetet med att generera automatiserade svar. Men 
fortfarande kvarstår det faktum att frågorna ofta är väldigt personliga vilket gör 
automatisering svårare.  
 
Man måste också ta ställning till hur man ska hantera situationer där medborgarna inte följer 
det tänkta förfarandet. Situationer där den frågande medborgaren inte följer det föreslagna 
systemet för att få tillräcklig och nödvändig information måste hanteras. Om man vill styra 
förfrågningarna till t.ex. en webbsida där information från medborgaren samlas in på något 
strukturerat sätt bör man beakta om andra frågekanaler finns, t.ex. e-post och i så fall hur det 
strukturerade informationsinsamlandet skulle gå till via de alternativa förfrågningskanalerna. 
Hur denna styrning ska gå till utan att upplevas negativt av medborgaren måste beaktas.  
 
Det förekommer i nuläget ibland att telefonkundtjänst skickar en e-postförfrågan för att få in 
saknad information. Det borde inte vara någon skillnad mot ett automatgenererat svar. Man 
kan anta att det inte är någon skillnad i reaktion från medborgaren om det är en 
automatgenererad begäran om kompletterande information eller om telefonkundtjänst skickar 
en personlig förfrågan med samma syfte. Kommer inget svar från medborgaren på förfrågan 
om kompletterande information är troligen lämpligaste åtgärden att telefonkundtjänst svarar 
som de gör i dagsläget, dvs. lämnar svar med villkor eller ringer upp medborgaren förutsatt att 
tillräcklig information finns i förfrågan så att telefonnumret går att identifiera.  
 
Även om ett system med automatgenererade svar på e-postförfrågningar inte infördes eller 
inte fungerade fullt ut, skulle ändå hanteringen för många av de inkomna e-
postförfrågningarna förenklas. Förenklingen skulle ske genom förändringar som syftar till att 
få in tillräcklig information från medborgaren. Det kunde möjliggöra att ett komplett svar 
skulle kunna ges direkt utan att kompletterande uppgifter inhämtas från medborgaren eller att 
villkorade svar ges.  
 
En del meddelanden var slarvigt skrivna, innehöll stavfel, saknade ordentliga meningar och 
ibland fanns inget mellanslag mellan punkt och ny mening. Språkliga förbistringar skulle 
förmodligen ge svårigheter om man skulle ge sig på att automatisera besvarandet av 
förfrågningar. Eftersom det ibland kunde vara svårt att tolka vissa meddelanden kan man 
tänka sig att en maskin också skulle ha svårigheter med det. I ett automatiserat skede skulle 
man behöva ta hänsyn till olika varianter av stavningar och meningsuppbyggnad för att det 
skulle fungera tillfredsställande.  
 
Om förfrågningar som genererar en avvikelse på något sett eller hanteras på ett icke 
automatiserat sätt skulle loggas på lämpligt sätt skulle underlag skapas som senare kunde 
användas för att undersöka hur en fortsatt effektivisering skulle kunna gå till. På så sätt skulle 
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en databas skapas för meddelanden som från början inte passar in i automatiseringen. Alla 
problem behöver inte lösas på en gång men vinsten man får med en effektivisering ska vara 
mödan värd. Med dessa medel kan man sedan eftersträva att förenkla det fortsatta arbetet. 
 
Om antalet förfrågningar till Frågelådan i framtiden skulle öka kraftigt är det möjligt att 
grupper med liknande frågor blir fler och större. Om det t.ex. var många som frågade om man 
kan få glasögonbidrag så kunde man ha ett svar som talade om vad som gäller för just 
glasögonbidrag vilket skulle kunna gå iväg automatiskt. I det läget skulle man kunna fundera 
på om en effektiviserad hantering av besvarandet av frågor kunde vara av värde. Vid 
automatisering av svarshanteringen av e-postfrågor får behovet och nyttan av automatisering 
vägas in för att få lämplig prioritering av insatserna.  
 
Alla förändringar som införs kan leda till beteendeförändringar hos medborgarna. Därför är 
det svårt att förutsäga den slutliga effekten av en förändring. En försökslansering inom ett 
område skulle kunna vara ett sätt att få en uppfattning om medborgarnas reaktioner.  

8.6 Konsekvenser av standardiserade och automatiserade svar 
Risken med standardiserade svar kan vara att medborgaren inte blir nöjd med svaret, vilket 
förmodligen leder till att frågan kommer tillbaka. Vilka ansvarsregler som gäller för 
myndigheter vid felaktiga eller på annat sätt olämpliga svar på frågor är utanför denna uppsats 
omfattning. Ett fungerande system med standardiserade svar där det är lämpligt borde 
innebära en kvalitetssäkring som kunde minska risken för felaktiga eller olämpliga svar. Om 
införandet av standardiserade svar fungerade skulle det innebära en fördel att svaren för 
samma typ av fråga blev likartad.  
 
Innan svaren standardiseras och kanske även automatiseras kan det vara intressant att veta vad 
medborgarna egentligen tycker om att få ett standardiserat svar. Det borde vara viktigt att 
medborgarna får svar på ett sådant sätt att de blir nöjda med svaret. Likaså är det viktigt att 
myndigheten behåller eller stärker sitt förtroende gentemot medborgarna. Det kan hända att 
medborgaren blir förvånad eller kanske rentav arg efter att ha fått ett standardiserat och 
kanske automatgenererat svar om förväntningen var att få ett svar skrivet av en människa. Det 
kan också vara så att de inte tänker på att svaret var standardiserat för att de bara ville ha ett 
svar på en enkel fråga som de inte hade möjlighet att ringa om. Det är inte säkert att det alltid 
skulle märkas om ett svar är standardiserat när det gäller vanliga förfrågningar där svaren 
redan nu är ganska lika. Det kan vara värt att beakta en standardisering och automatisering 
även utifrån medborgarens perspektiv och dennes behov.  

8.7 Fortsatta studier 
Det skulle vara intressant att se studien ur medborgarens synvinkel. Man skulle kunna 
undersöka vad medborgaren egentligen tycker om att få ett standardiserat svar. Ett sätt att få 
medborgarnas åsikter kunde vara att låta besökare till Försäkringskassans kundtjänst få fylla i 
en enkät. Då det är många medborgare som aldrig besöker Försäkringskassan personligen och 
för att även få åsikter från de medborgare som föredrar att använda sig av e-post kunde 
enkäten till besökarna i kundtjänst kombineras med en webbenkät. På det sättet skulle man få 
in åsikter från både e-postanvändare och från möjligtvis framtida e-postanvändare.  
 
Man skulle kunna studera de språkliga aspekterna närmare och titta på myndighetens 
språkbruk kontra medborgarens. Dessutom är det vanligt med stavfel och slarvigt skrivna e-
meddelanden vilket kan försvåra automatisering. Om man visste flera möjliga varianter på 
stavning och hur frågorna ställs kunde det underlätta en automatisering. 
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Man måste också göra klart för sig vilket syfte man har för att automatisera processen. Det 
kan röra sig om allt från att minska arbetstiden per inkommet svar till att åstadkomma bättre 
och konsekventare svar.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor som underlag  
1. Hur länge har du arbetat inom Försäkringskassan? 

 

2. Är denna förfrågan typisk? På vilket sätt är den det/inte det? 

3. Hur pass komplicerad är den här frågan att besvara? (avseende tid, behöver ta hjälp) 

4. Behöver den här typen av fråga ha ett personligt svar? Varför? 

5. Vilken typ av stöd/hjälpmedel behöver du/skulle du vilja ha för den här frågan? 
(personuppg, regler, historik, annat) 

6. Skulle man kunna använda standardsvar för den här frågan? Om inte, varför? 
 

7. Finns det någon annan typ av hjälp som skulle underlätta ditt arbete? 

8. Hur ser du på standardiserade svar? 

9. Kan du komma på någon annan typ av frågor som skulle kunna få standardiserade svar? 

10. Hur skulle du vilja att det standardiserade svaret utformades?  
a. Svaret går iväg automatiskt  
b. Du är delaktig i svaret, t.ex. du har ett eller flera färdiga svarsalternativ att välja på. 

11. Vilka typer av frågor tror du är svårast att använda standardiserat svar på? 

 

 

1 Vad tycker du dessa frågor har gemensamt? 

2 Om du skulle stoppa dem i en pärm, vad skulle pärmen heta? 

 

 
 



  

  

Bilaga 2 – Klassifikationsschemat för Försäkringskassan 
 
   Oktober Januari April Juli Summa % 
Föräldrapenning  26 28 33 27  114 28% 
 Föräldrainformation 2 11 14 8 35   
 SGI  6 6 5 7 24   
  Beräkning 4 4 4 5    
  Behålla SGI 2 1 1 1    
  Inkomständring   1   1    
 Kvarvarande dagar 6 4 3 4 17   
 Hur ta ut föräldrapenning 2 2 8 2 14   
 Anmälan föräldraledighet 3 2 2 2 9   
 Fördelning av dagar mor - far 2 3 1   6   
 Utbetalning 1   1 2 4   
 Semester  1       1   
 Avsluta föräldrapenning 1       1   
 Rätt till föräldrapenning       1 1   
 Retroaktiv utbetalning 1       1   
 Inskolning dagis   1     1   
 Garantidagar       1 1   
 Inkomstuppgift   1     1   
  Byte fp mot tillfällig fp 1       1     
Bostadsbidrag  10 17 13 20  60 15% 
 Handläggningstid 5 3 1 2 11   
 Fylla i blankett 2 2 2 3 9   
 Blankettbeställning   5 1 2 8   
 Rätt till bostadsbidrag   1 3 2 6   
 Uppsägning     1 4 5   
 Ändring av uppgifter 1   1 3 5   
 Återbetalning   4 1   5   
 Utbetalning 1     2 3   
 Beräkning av bostadsbidrag   1 1 1 3   
 Skicka blankett (var) 1     1 2   
 Komplettering   1 1   2   
  Tel-samtal bröts     1   1     
Sjukpenning  15 10 14 14  53 13% 
 Utbetalning 6 6 3   15   
 SGI   2   3 3 8   
  Beräkning     2 1 3   
  Ersättning     1 1 2   
  Inkomständring 2     1 3   
 Sjukanmälan privatperson 2   1 3 6   
 Friskanmälan 1 1 1 2 5   
 Till handläggare     1 3 4   
 Intyg om sjukfrånvaro   2 1   3   
 Rätt till ersättning 1     1 2   
 Vilken ersättning ska tas ut     2   2   
 Vad behöver ni för papper   1   1 2   
 Återinsjuknanderegeln 1       1   
 Skattesatsändring     1   1   
 Lagar   1       1   
 Arbetslöshet 1       1   
 Sjukförsäkring     1   1   



  

  

 Handläggningstid       1 1   

 
Finns uppgifter lagrat om 
mig       1 1   

  Sjukanmälan arbetsgivare Borttagen 0     
Utanför 
ärendeslagen   11 10 17 14  52 13% 
 SGI  4 5 1 2 12   
  Beräkning 1   1 1 3   
  Behålla SGI   1   1 2   
  Inkomständring 3 4     7   
 Intyg      3   3   6   
 Inkomstuppgift 1   1 2 4   
 Vidarebefordra     1 2 3   
 Mailadress     3   3   
 Bidrag (vilka kan man få) 1   2   3   
 Annan myndighet     2 1 3   
 Skuld   1 1     2   
 Anmäla fusk       2 2   
 Avbokning möte       2 2   
 Adressändring     1 1 2   
 Skatt        1   1   
 Inkomst > 7,5 basbelopp   1     1   
 Meddelande saknas   1     1   
 Stressgrupp   1     1   
 Arbetstid       1   1   
 Internet   1       1   
 Omfattas av försäkringen       1 1   
 Tack       1   1   
 Jobbansökan       1 1   
  Avgångsvederlag   1     1     
EU/Internationella förhållanden 7 3 6 8  24 6% 
 EU-kort  6 3 3 2 14   
 Konvention (inom/utom) 1   4 2 7   
 Utlandsboende       3 3   
 Födelseintyg (från utland)       1 1   
Tillfällig föräldrapenning 5 5 10 3  23 6% 
 Utbetalning 2   3 1 6   
 Anmälan (tillf. föräldrapenning) 1 1 2   4   
 Pappadagar   1 2   3   
 Internet    1 1   2   
 SGI      1   1   
  Beräkning     1   1   
 Antal dagar 1       1   
 Blankett (vilken behövs)   1     1   
 Tillfällig fp efter 16   1     1   
 Handläggningstid       1 1   
 Begäran om ersättning       1 1   
 När kan man få     1   1   
 Byte fp mot tillfällig fp 1       1   
Aktivitetsstöd  5 1 5 3  14 3% 
 Utbetalning 4 1 2 1 8   
 Skatt      1   1   
 Närvaro      1   1   
 Blankettbeställning     1   1   
 Blankett (fylla i) 1       1   



  

  

 Fel utbetalning       1 1   
 Inlämningsdatum       1 1   
Underhållsstöd  1 3 2 7  13 3% 
 Utbetalning   1     1   
 Avgiftsbefrielse     1   1   
 Autogiro      1   1   
 Behålla underhållsstöd       1 1   
 Avdrag        1 1   
 Börja betala       1 1   
 Vem betalar vad       1 1   
 Indraget underhållsstöd       1 1   
 Ansökan        1 1   
 Från  Norge       1 1   
 Förfrågan (om underhållsstöd)   1     1   
Barnbidrag  2 3 3 2  10 2% 
 Utbetalning 1 1   1 3   
 Kontonummer     1 1 2   
 Flerbarnstillägg 1 1     2   
 Hur mycket får jag   1     1   
 Övergång studiehjälp     1   1   
 Delat barnbidrag     1   1   
Sjuk- och aktivitetsersättning 1 7 1 1  10 2% 
 Intyg  1 3     4   
 SGI    1     1   
  Inkomständring   1     1   
 Utbetalning     1   1   
 Bidrag (vilka får jag)   1     1   
 Förlängning (sjukersättn)   1     1   
 Prova arbete       1 1   
 Byte av arbete   1     1   
Ålderspension    4 3 2  9 2% 
 Intyg    2     2   
 Skatt      1 1 2   
 SGI        1 1   
  Inkomständring       1 1   
 Blankett    1     1   
 Fördelning av utbetalning     1   1   
 Barnaår      1   1   
 Brev kommit fram   1     1   
Arbetsskadeersättning 2 3      5 1% 
 Livränta     2     2   
 Arbetsskadeanmälan 1       1   
 Blankettbeställning   1     1   
Handikappersättning    3   1  4 1% 
Bostadstillägg  1 2   1  4 1% 
 Ansökan    1     1   
 Vad händer med BTP   1     1   
 Utbetalning       1 1   
Rehabiliteringsersättning   1 2    3 1% 
 Handläggare   1     1   
Närståendepenning    1 1   2 2 0% 
 Kan jag få    1 1   2   
Havandeskapspenning   1 1    2 0% 
 Vilka papper behövs   1     1   



  

  

 Handläggningstid     1   1   
Familjebidrag    1      1 0% 
 Handläggningstid   1     1   
Smittbärarersättning    1      1 0% 
        404 100% 

       
4 största 
kategorierna 69% 

 



  

  

Bilaga 3 – Försäkringskassans ärendeslag 
Följande lista över ärendeslagen eller förmåner som det också kallas kommer från 
Försäkringskassan i Östergötland. 

Förmåner i Försäkringskassan 
Adoptionskostnadsbidrag 
Aktivitetsersättning 
Aktivitetsstöd 
Allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg 
Arbetshjälpmedel 
Arbetsskadeförsäkring (inkl livränta) 
Assistansersättning 
Barnpension 
Bilstöd till handikappade 
Bostadsbidrag 
Bostadstillägg till pensionärer 
Delpension 
EU-vård 
Familjebidrag 
Frivillig försäkring 
Friår 
Föräldrapenning 
Generationsersättning 
Handikappersättning 
Havandeskapspenning 
Närståendepenning 
Omställningspension 
Pensionstillägg 
Rehabiliteringsersättning 
Resekostnader för personer med funktionshinder 
Samordnad rehabilitering 
Semesterlöneförsäkring 
Sjukersättning 
Sjuklönegaranti 
Sjukpenning 
Smittbärarersättning 
Småföretagarförsäkring 
Starta eget bidrag 
Särskild efterlevandepension 
Särskilt högriskskydd 
Särskilt pensionstillägg 
Tandvårdsersättning 
Tillfällig föräldrapenning 
Underhållsstöd 
Vårdbidrag för handikappade barn 
Värnpliktsersättning 
Ålderspension 
Änkepension 
 



  

  

En översikt över Försäkringskassans förmåner är också hämtad Analyserar (2005). Översikten 
har ett annat upplägg än föregående varför även denna visas. 

Översiktlig tablå över förmåner 

Ekonomisk trygghet för familjer och barn 

Föräldraförsäkring   Vårdbidrag för funktionshindrade barn 
 havandeskapspenning   Underhållsstöd 
 föräldrapenning   Pensionsrätt för barnår 
 tillfällig föräldrapenning  Barnpension med mera 
Barnbidrag    Adoptionskostnadsbidrag 
Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. 
 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 

Sjukpenning    Bostadstillägg 
Rehabiliteringspenning m.m.   Handikappersättning 
Närståendepenning   Arbetsskadeersättning 
Sjuk- och Aktivitetsersättning livräntor 
Sysselsättning av vissa personer med sjukpenning med mera 
sjuk- och aktivitetsersättning   Bilstöd till handikappade 
Sjukvård, internationella förhållanden  Assistansersättning 
Tandvård 
 
Ekonomisk trygghet vid ålderdom m.m. 

Ålderspension    Efterlevandepension 
 ATP/inkomstgrundad pension änkepension 
 folkpension/garantipension omställningspension 
Äldreförsärjningsstöd   Bostadstillägg till pensionärer 
     Delpension 
 
Annan utbetalning 

Aktivitetsstöd    Småföretagsförsäkringar 
Ersättningar till totalförsvarspliktiga  Smittbärarersättning m.m.  



  

  

Bilaga 4 – Exempel på automatisering av insamlandet av 
data 
Många av de vanligaste förfrågningarna inom Försäkringskassan, speciellt SGI ansågs för 
komplicerade och innehöll alltför individuella personuppgifter för att lämpa sig för 
standardiserade svar. Eftersom de komplicerade förfrågningarna ändå var ganska vanliga och 
frågorna ofta saknade tillräckligt med information för att det skulle gå att lämna ett korrekt 
svar kan man fundera på hur man ska få medborgarna att lämna mer bakgrundsuppgifter som 
är relevanta för Försäkringskassan. Ett sätt för att effektivisera besvarandet av komplicerade 
e-postfrågor kunde vara att automatiseringen koncentreras till insamlandet av data. Svaret 
kunde sedan lämnas manuellt av telefonkundtjänst medarbetare. Om den information som 
behövdes redan fanns i den inkommande frågan skulle det kunna gå snabbare att lämna svar 
och chansen att svaret blev korrekt skulle vara större.  

Genomförande eller hur det skulle kunna se ut 
En person går in på Försäkringskassans webbplats och väljer kontakta kundtjänst för att 
skicka e-post. När meddelandet är skrivet skulle ett system kunna gå in och kontrollera frågan 
så att nödvändig information finns med. Om det saknas uppgifter i frågan kunde systemet 
leverera ett meddelande om vad som saknas. Personen skulle därmed på en gång kunna 
komplettera med de uppgifter som saknas. Det kan t.ex. vara uppgifter om hur han eller hon 
varit anställd senaste tiden, om det varit avbrott i anställningarna osv. Ett exempel på hur det 
skulle kunna se ut illustreras nedan. 
 

 
 
 

Till: Försäkringskassan i Östergötland 
Från: Anette Källhammer 
 
Vilken ersättning har jag om jag planerar barn? 
Hälsningar 
Anette Källhammer 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 

Kontrollera 

Efter att meddelandet har 
skrivits trycker man på 
knappen kontrollera 
meddelandet.  

Snabbare och säkrare svar kan erhållas om 
meddelandet kontrolleras innan det skickas. 

Skicka



  

  

 

 
Automatiseringsmodell över hur data kan samlas in till ett e-postmeddelande.  

All e-post kommer troligen inte via webbplatsen utan det är möjligt att skicka e-post direkt till 
ostergotland@forsakringskassan.se utan att gå via webbplatsen, där kontrollerafunktionen 
skulle finnas. Man skulle i så fall kunna tänka sig att styra medborgaren att skicka 
meddelandet via webbplatsen. Ett annat sätt kunde vara att e-post som inte går via 
webbplatsen först kunde komma till en sluss där det lästes av automatiskt när det kom in. Om 
meddelandet saknade information kunde det skickas ett automatgenererat svar enligt samma 
princip som ovan med en önskan om kompletterande information. Meddelanden med 
tillräcklig information skulle gå vidare till telefonkundtjänst som sedan lämnar ett svar.  

Formulär 
En annan möjlighet till effektivisering av frågeprocessen skulle kunna vara att de som från 
webbplatsen väljer att skicka ett e-postmeddelande till Försäkringskassan fick gå igenom en 
typ av formulär där de får ange vad saken gäller, t.ex. föräldrapenning och sedan ha 
följdfrågor som besvarar frågor som kan vara av värde för Försäkringskassan. Uppgifterna i 
formuläret skulle sedan inkluderas i meddelandet. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut 
följer nedan.  
 
 

Hej Anette! 
 
Din fråga saknar följande information: 
Personnummer, det gör det enklare för oss att svara på frågan då vi 
kan behöva se historikbilden för dig.  
Hur länge har du varit anställd? 
Arbetstid i procent.  
Eventuella avbrott i din anställning.  

En meddelanderuta 
dyker upp som talar 
om vad som saknas. 

Till: Försäkringskassan i Östergötland 
Från: Anette Källhammer 
 
Jag har jobbat 100 % på Nilsson & co i 4 år. Mitt 
personnummer är 121212-1212.  
Vilken ersättning har jag om jag planerar barn? 
Hälsningar 
Anette Källhammer 
_____________________________________ 
 
 

Kontrollera 

Meddelandet är nu 
kompletterat och är klart 
att skicka.   

Snabbare och säkrare svar kan erhållas om 
meddelandet kontrolleras innan det skickas. 

Skicka 



  

  

För snabbare svar var vänlig fyll i de uppgifter som gäller för dig.  
Gäller ärendet 
 
Föräldrapenning 

 
Sjukpenning  Bostadsbidrag  Övrigt  

   Skicka 
 

 
Nästa ruta skulle kunna se ut så här. 
 
Ditt ärende gäller Föräldrapenning 
Gäller det: 
 
Beräkning av föräldrapenning   
Hur du behåller din 
sjukpenninggrundande inkomst  

 

Inkomständring   
Kvarvarande föräldrapenningdagar  för 
barnet  

 

   Skicka 
 

 
Ditt ärende gäller beräkning av föräldrapenning 
Fyll i vad som gäller för dig: 
 
Jag är anställd sedan år:            Tjänstgöringsgrad:        % 
Har du haft avbrott i anställningen ja           nej   
Studerar  Arbetssökande  Sjukskriven  Annat  
Specificera annat:        Skicka 

 
 
Du studerar och vill beräkna föräldrapenning 
 
Har du arbetat innan du började studera  
 
Om du har arbetat: 
Hur länge var du anställd 
Ange tjänstgöringsgrad 
Har du haft något avbrott mellan arbete och studier 
Har du arbetat under skolledighet utan avbrott? 
Ange tjänstgöringsgrad 
Ange personnummer 

ja          nej  
 
 
4 år 
100 % 

ja          nej 
ja          nej 

100 %  
      

 Skicka 

 
Du studerar och vill beräkna föräldrapenning. 
Innan studierna var du anställd i 4 år på 100 %. Inga avbrott mellan arbete och studier finns 
och du har arbetat 100 % under skolledigheter utan avbrott.  
 
Du har nu möjlighet att specificera din fråga närmare: 
 
 
 

 
Skicka 

 

Webbformulär att gå igenom vid ställande av fråga. 



  

  

Det kan bli ganska många steg för medborgaren innan han eller hon kommer till själva frågan 
som kanske behöver specificeras ytterligare än att det gäller beräkning av föräldrapenning. 
Hur många steg det blir beror på bakgrunden. Hade det varit så att det var ifyllt jag är anställd 
sedan år 1998 och tjänstgöringsgrad 100 %, då hade det blivit några frågor mindre eftersom 
man då inte hade behövt veta vad personen gjort innan studierna. Risken är dock att det 
upplevs alltför besvärligt att ställa sin fråga då det kan ta tid att gå igenom formuläret. Det 
skulle ändå vara möjligt att hämta in relevant information från frågeställaren på det här sättet.  
 
Hur den tekniska implementeringen skulle gå till redogörs inte för i studien.  
 



   

  

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
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