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Abstract 

The public administration and its officials have a number of values which they have to relate 

to in their work. The values are a set of democratic and economic values.  

 

This study’s purpose is to examine how the officials at the National Insurance Office in 

Sweden give priority to these values. The study is performed by interviews with officials at 

two insurance offices.  

 

The study shows that the officials in a high degree value the democratic values legal security 

and public ethics. In turn they experience that productivity, which is an economic value, is 

being promoted in a high degree from the management. The focus on productivity leads to a 

reduced legal security.  
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Introduktion 
”Det känns spännande att få vara med och bidra till att en av våra största myndigheter 

fungerar effektivare.” (Winjbladh & Narvehed 2007) 

 

Citatet ovan är ur Dagens Nyheter där Erik Åsbrink kommenterar sin nya roll som ordförande 

i Försäkringskassan. Är det viktigast att Försäkringskassan är effektiv eller finns det andra 

värden att förhålla sig till inom den offentliga förvaltningen?  

 

Under samlingsnamnet New Public Management (NPM) har den offentliga sektorn sedan 

1990-talet genomgått ett flertal förändringar som har sitt ursprung i hur den privata sektorn 

styrs. Enligt NPM ska den offentliga sektorn konkurrensutsättas och leverera resultat. (Greve 

2006:19 ff.) Den offentliga förvaltningen måste dock ta hänsyn till ekonomiska värden som 

att den ska vara effektiv, men samtidigt följa vissa demokratiska värden som exempelvis 

rättssäkerhet. Både demokrati- och ekonomivärdena måste alltså uppmärksammas samtidigt i 

den offentliga förvaltningen. (Lundquist 1998:63) Demokrativärdena har dock fått ge vika för 

ekonomivärdena och NPM är den styrning som har kommit att dominera kursen för den 

offentliga förvaltningen. (Lundquist 1998:136) 

 

Ekonomivärdena har alltså format styrningen och organiseringen av den offentliga 

förvaltningen och i förlängningen relationen till medborgarna. (Agevall & Klasson 2000:163) 

Men hur ser verkligheten ut för de representanter av den offentliga förvaltningen som möter 

medborgarna varje dag och vilka värden prioriteras där? Denna uppsats avser sprida ett ljus 

över hur tjänstemännen på Försäkringskassan prioriterar mellan ekonomi och 

demokrativärden.  

 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan administrerar socialförsäkringen vilken omfattar runt 50 olika bidrag. På 

Försäkringskassan finns cirka 16 000 anställda, 21 länskontor och 240 försäkringskontor. 

(Nationalencyklopedin) I januari 2005 blev de tidigare 21 självständiga försäkringskassorna 

en ny sammanhållen statlig myndighet. Försäkringskassan styrs idag av riksdag och regering i 

likhet med alla andra statliga myndigheter och ledningen för Försäkringskassan är ansvariga 

för myndighetens verksamhet. (Statskontoret 2006:7) Försäkringskassan är indelad i 
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länsorganisationer och det finns ett huvudkontor, en internrevision samt 

försäkringsdelegationer och socialförsäkringsnämnder. Inom huvudkontoret finns en 

generaldirektör och överdirektör, sju staber och en avdelning för gemensam service. 

Huvudkontoret har även tre divisioner: försäkrings-, utvecklings- och produktionsdivisionen. 

Försäkringsdivisionen ska styra, stödja och driva Försäkringskassans arbete med utveckling 

och förvaltning av socialförsäkringens olika förmåner och bidrag. Utvecklingsdivisionen 

ansvarar för IT-frågor och verksamhetsutveckling. Produktionsdivisionen ska ansvara för 

kundmötet, produktion och resultat inom myndigheten. (Statskontoret 2006:31) 

 

Försäkringskassan har nu kundanpassat sitt arbetssätt och följer tre ledord: enkelt, snabbt och 

rätt. Det ska vara smidigt att vara kund på Försäkringskassan samtidigt som rättssäkerheten 

ska upprätthållas. Kraven kommer bland annat av att medborgarna anser att 

Försäkringskassan är en krånglig och byråkratisk myndighet. (Försäkringskassan 2007)  

 

Teori 
Avsnittet inleder med en beskrivning av den senaste trenden inom offentlig förvaltning, NPM. 

Därefter diskuteras de värden som tjänstemännen inom den svenska offentliga förvaltningen 

har att förhålla sig till och skillnaderna mellan dessa värden.  

 

Trenden inom offentlig förvaltning 

Ur NPM kan två huvudspår i den offentliga sektorns förändring urskiljas: användning av 

marknadsstyrning och chefs- och ledarskapmetoder från den privata sektorn. (Greve 2006:20) 

NPM är ingen teori utan ett samlingsnamn över olika teorier om hur den offentliga sektorn 

bör styras och ledas. (Greve 2003:67)  

 

Huvudsyftet med NPM är att den offentliga sektorn ska bli effektivare i handahållandet av 

produkter och tjänster. Den offentliga sektorn anses alltså inte vara kostandseffektiv. (Lane 

2000: 75) För att bli effektivare används till exempel privatiseringar och bolagiseringar som 

metoder. (Lane 2000:60)  

 

Vad gäller ledarskapsmetoder som komponent i NPM handlar det om att cheferna ska tillåtas 

att vara chefer. Den offentliga sektorn anses vara för fast i rutiner och regler istället för att 
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fokusera på att vara effektiv och tillhandahålla en service. Cheferna ska kunna leda och 

genom att konkurrensutsätta den offentliga sektorn kan marknaden påverka styrningen. I 

förlängningen betyder det att chefernas insats och marknadsmekanismer leder till ett bättre 

och billigare serviceutbud till medborgarna. (Greve 2006:26–27) 

 

Vilka värden ska vara styrande inom den offentliga förvaltningen? 

Lundquist använder sig av begreppet vårt offentliga etos när han beskriver vilka värden som 

bör vara styrande inom den offentliga förvaltningen i Sverige. Dessa värden utgår ifrån många 

olika källor och är därför något vars innehåll hela tiden debatteras och omprövas. (Lundquist 

1998:10, 18 ff.) Lundquist har grundat begreppet från bland annat texter om lagstiftningen, 

grundlagarna och samhällsdebatten. De värden man får fram ur dessa källor skiljer sig inte 

mycket mellan liberala demokratier och därför kan det inte anses vara ett särskilt 

kontroversiellt begrepp. Går man däremot in på en mer konkret nivå kan värdena skilja sig åt 

och det finns även vissa skillnader mellan olika länder. (Lundquist 1998:53) 

 

Det finns två huvudkategorier i vårt offentliga etos, det ena är ett byråkratiskt etos och det 

andra ett demokratiskt etos och dessa två kategorier kan benämnas demokrati- och 

ekonomivärden i en indelning utifrån ett svensk perspektiv. (Lundquist 1998:62) Nedan följer 

en förklaring av uppdelningen av de värden som enligt Lundquist bör styra den offentliga 

verksamheten i Sverige. 

 

Demokrativärden 

Politisk demokrati 

Politisk demokrati är de normer som det svenska statsskicket baseras på. (Agevall och 

Klasson 2000:16) Politisk demokrati handlar om demokratins process och dess substans, 

(Lundquist 1998:76) det vill säg hur processen för ett beslut utformas och vad ett beslut 

innehåller. (Lundquist 1998:81)  

 

I liberala demokratier är processen viktigast då det inte kan anses vara en demokratisk 

förvaltning om endast de krav som finns inom demokratins substans är uppfyllda. (Lundquist 

1998:90) I förhållande till den offentliga förvaltningen gör Lundquist följande indelning:  
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Processkraven 

- Allmänna val. Genom allmänna val av representanter legitimeras den allmänna 

förvaltningen. Antingen direkt eller indirekt legitimerande. Statsförvaltningen är indirekt 

legitimerad genom riksdagen. (Lundquist 1998:91) 

 

- Medborgardeltagande. Medborgarna ska ha möjlighet att framföra synpunkter i 

förvaltningsprocessen. (Lundquist 1998:91)  

 

- Öppenhet. Medborgarna ska ha information om vad förvaltningen gör. (Lundquist 

1998:91) 

 

- Invånarnas fri- och rättigheter ska beaktas, vilket kan jämföras med värdet rättssäkerhet 

som behandlas senare i avsnittet. (Lundquist 1998:91) 

 

Substanskraven 

- Lagens krav. Förvaltningen ska ta hänsyn till lagens krav. Dessa krav preciseras antingen 

genom detaljstyrning eller genom allmänna målsättningar. (Lundquist 1998:91) 

 

- Politikernas vilja. Förvaltningen ska ta hänsyn till politikernas vilja. Politikernas vilja kan 

härledas till exempelvis direkt valda församlingar, individuella rollinnehavare – 

exempelvis statsministern – eller till i parlamentarisk ordning utsedda kollektiv – 

exempelvis en kommunstyrelse. (Lundquist 1998:91) 

 

- Folkets val och vilja. Förvaltningen ska ta hänsyn till folkets val och vilja. Detta kan 

relateras till allmänintresset, särintressen eller brukarintressen. Problemet kan bli att 

folkets val och vilja kan likställas med viljan i toppskikten i sammanslutningar vars 

åsikter inte är särskilt förankrade bland medlemmarna. (Lundquist 1998:92) 

 

Offentlig etik 

Etik behandlar frågor som till exempel vad som är gott och ont, rätt och fel. Etik är ett värde 

som existerar vid sidan av andra värden och värdesystem. Att lyda lagen, ha lojalitet mot 

 4



 

överordnande och ha hänsyn till medborgarna är den grundsyn som tjänstemän i 

västdemokratin anses ska stå för. (Johannesson 1994:21–23) 

 

Offentlig etik har fyra kategorier varav det finns en central del som kallas allmänetiken som 

tjänstemannen ska beakta i alla situationer och vilken är överordnad de andra kategorierna. 

(Lundquist 1998: 93) I denna uppsats behandlas främst allmänetiken och de dygder som 

sammankopplas med tjänstemannen, samt relationsetiken. Av utrymmesskäl behandlas inte de 

två andra kategorierna. De andra delar som finns är rolletik som är de regler som rör speciella 

roller i förvaltningen, till exempel chef och underordnad, och sakområdesetik som omfattar de 

regler för olika områden, till exempel etiken i socialsektorn. (Lundquist 1998:93-94) 

 

Lundquist ser fem dygder som en tjänsteman inom offentlig förvaltning har att förhålla sig 

och Lundquist summerar dessa under rubrikerna: disciplin, pålitlighet, rättvisa, professionell 

heder och integritet. (Lundquist 1998:101) 

 

En tjänsteman ska ”finnas på arbetsplatsen och göra skäl för sin lön” och ”vara flitig, nitiskt 

och tillmötesgående” (Lundquist 1998:101), det vill säga en tjänsteman ska vara 

disciplinerad. Tjänstemannen ska vara pålitlig, där denne ska vara ärlig och rättrådig och inte 

ta emot mutor eller stjäla av offentliga medel. Här innefattas även att tjänstemannen ska vara 

ekonomisk och försöka hitta den bästa lösningen på ett problem. Att vara opartisk och göra 

det rätta är en dygd som innebär att tjänstemannen ska vara rättvis. En tjänsteman ska ha en 

professionell heder där denne ska både följa sina överordnades direktiv men även föreslå 

förbättringar hur dessa direktiv kan utföras. Till sist ska tjänstemannen ha integritet som 

innebär att denne alltid: ”står för det rätta och goda oavsett påtryckningar från mäktiga 

överordnade och intressenter”, (Lundquist 1998:101) det vill säga tjänstemannen har 

civilkurage. (Lundquist 1998:100-101) 

 

Relationsetiken omfattar förhållandet mellan tjänstemannen och andra aktörer och hur 

relationen mellan dessa bör vara. För en tjänsteman berör relationsetiken förhållandet till 

lagen, överordnande och samhällsmedlemmarna, vilket leder till kraven att denne: ”ska lyda 

lagen, vara lojal mot överordnade samt visa samhällsmedlemmarna hänsyn.”(Lundquist 

1998:106) Lundquist argumenterar för att dessa relationer är lika viktiga och bör 

uppmärksammas samtidigt, men även att det kan uppstå konflikter mellan värdena i 

tillämpningen av dem. (Lundquist 1998:105-106)  
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Det finns fyra olika skolor som var och en prioriterar en viss relation över de andra inom 

relationsetiken. För att få en bild över hur dessa relationer ser ut presenteras dessa skolor 

nedan. 

 

- Ämbetsmannaskolan. Inriktningen framhåller att den offentliga förvaltningen är 

underordnad lagen och i tillämpningen av lagen är förvaltningen självständig från de 

politiska makthavarna. Tjänstemännen är förvisso underordnade den sittande regeringen, 

men ska primärt lyda lagen. Denna syn relateras primärt till begreppet rättssäkerhet som 

behandlas längre ner i avsnittet. (Lundquist 1998:107) 

 

- Politikerskolan. Här betonas att förvaltningen ska vara politikernas verktyg och tjäna den 

sittande regeringen. Att göra på något annat sätt vore inte demokratiskt. (Lundquist 

1998:107) 

 

- Intresseskolan. Inom denna inriktning är det de som berörs av förvaltningens beslut som 

ska vara med att styra förvaltningens kurs. Tjänstemännen bör alltså följa bland annat 

samhällsmedlemmarna och brukarnas intressen. (Lundquist 1998:108) 

 

- Expertskolan, eller den professionella/teknokratiska skolan som den också kallas, ser 

förvaltningsprocessen som något neutralt och tekniskt där tjänstemännen primärt ska 

förhålla sig till sina egna fackkunskaper. Tjänstemännen ses alltså här som experter. 

(Lundquist 1998:108) 

 

Det kan uppstå en rad olika situationer som leder till konflikt mellan relationerna. Det kan 

handla om att en tjänsteman anser att en order är oetisk och denne kan då exempelvis 

uppmärksamma sina överordnade, protestera eller i extremfallet tillgripa sabotage. 

Utgångspunkten är förvisso att tjänstemannen måste lyda sina överordnande, men om man 

drar det till sin spets kan det bli så kallad kadaverdisciplin där tjänstemannen lyder blint, 

vilket till sist kan komma i strid med vårt offentliga etos. (Lundquist 1998:110 ff.) 
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Rättsäkerhet 

Rättsäkerhet innebär enligt Lundquist att föreskrivna legala principer följs och att de styrande 

utövar makt genom allmän lagstiftning. Rättsäkerheten berör relationen mellan det offentliga 

och samhällsmedlemmarna. Medborgarna garanteras rättigheter och skyddas mot 

rättskränkningar. I förhållande till myndigheter innebär rättsäkerhet även att det finns vissa 

bestämda, allmänt kända normer som den offentliga förvaltningen tillämpar samt att det finns 

en garanti för att dessa normer följs och att det finns tillfälle att yttra sig innan en fråga 

avgörs. (Lundquist 1998:102–103) 

 

Rättsäkerhet kan delas upp i förutsebarhet, rättslikhet, integritet och rättstillgänglighet. 

(Rothstein (red.) 1995:91)  

 

Förutsebarhet innebär att medborgarna ska kunna lita på rättsordningen och då ha möjlighet 

att se vilka rättsliga konsekvenser ett visst handlande kan få. Som medborgare ska man kunna 

läsa sig till vad ett visst handlande leder till för rättslig konsekvens. Förutsebarheten grundar 

sig på legalitetsprincipen i regeringsformen. (Staaf 2007:50) Medborgarnas möjligheter att 

förutse myndigheternas handlande kan reduceras genom exempelvis ständiga ändringar av 

regler och bestämmelser. Krav på effektivitet och flexibilitet inom offentlig sektor kan också 

inskränka på förutsebarheten. (Rothstein (red.) 1995:91–92) 

 

Myndigheters verksamhet bestäms av generella rättsnormer vilka är lika för alla och därav 

följer begreppet rättslikhet. En viss medborgare ska alltså inte behandlas vare sig bättre eller 

sämre än någon annan medborgare. (Staaf 2007:50–51) 

 

Integritet innebär att medborgarna ska skyddas mot offentlig maktutövning som kan vara 

kränkande. I regeringsformen återfinns ett rättsligt skydd för bland annat yttrandefrihet och 

informationsfrihet, men också ett skydd mot exempelvis döds- och kroppsstraff. (Staaf 

2007:52) Riskerna för att myndigheter i Sverige ska använda våld är små, istället kan 

tryckfriheten möjliggöra ett intrång i den personliga integriteten då exempelvis massmedia 

kan offentliggöra personers förhållanden och det handlar då om en avvägning mellan 

yttrandefrihet och privatlivets integritet. (Rothstein (red.) 1995: 92) 
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Rättstillgänglighet betyder att: ”ingen medborgare skall behöva vara rättslös och att envar 

skall ha tillgång till effektiva medel att hävda sin rätt.” (Rothstein (red.) 1995: 92) 

Förutsättningarna för detta krav är att det finns tillgång till effektiva allmänna institutioner där 

medborgaren har olika klagomöjligheter. (Rothstein (red.) 1995: 92) 

 

Ekonomivärden 

Funktionell rationalitet 

Värdet innebär att: ”man väljer åtgärder som verkligen leder till de uppsatta målen.” 

(Lundquist 1998:64) och begreppet relateras till yrkesskicklighet och expertkunskaper. 

(Lundquist 1998:64)Värdet kan komma i konflikt med andra värden då exempelvis en expert 

endast prioriterar sin expertkunskap på bekostnad av lojalitet mot sina överordnade. 

Konflikten består oftast inte i att experten hamnar i konflikt med alla de andra relationerna 

inom relationsetiken utan att experten främjar någon av de olika relationerna. Det kan till 

exempel vara så att experten vet att en åtgärd kan leda till dåliga effekter för 

samhällsmedlemmarna och därmed följer denne inte lagen eller är lojal mot sina överordnade. 

(Lundquist 1998:126 ff.) 

 

Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet är att: ”utgifterna ska vara så låga som möjligt.” (Lundquist 1998:64) 

Effektivitet är hur väl en verksamhet har nått sina mål och hur stor nyttan av det utförda 

arbetet har varit i relation till måluppfyllelsen. Begreppet skiljs här ifrån produktivitet där en 

förändring kan vara utförd på ett bra sätt, men inte leda till att man når sina mål (det är inte 

effektivt). För att då istället nå effektivitet bör resurserna istället användas inom ett annat 

område. (Abrahamsson och Andersen 2005:195) Sammanfattningsvis är effektivitet att göra 

rätt saker i förhållande till de mål som finns uppställda. (Hjalmarsson 1991:12) 

 

Effektivitet kan delas upp i två huvudkategorier: inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet 

handlar om måluppfyllelsen i en organisation medan yttre effektivitet handlar om hur 

organisationen värderas utifrån och vilka krav och mål som ställs på organisationen av andra 

än organisationen själv. (Abrahamsson och Andersen 2005:195)  
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Produktivitet 

Här handlar det om att: ”ju lägre insatserna är för en viss typ av åtgärd, desto högre är 

produktiviteten.” (Lundquist 1998:65) Ur ett rent ekonomiskt perspektiv beskrivs detta som 

förhållandet mellan output (till exempel mängden produkter) och input (till exempel 

arbetstid). (Abrahamsson och Andersen 2005:195) Inom den offentliga sektorn används 

produktivitetsmål för att mäta produktionsresultatet (output) i förhållande till resursinsatsen 

(input), exempel på detta kan vara kostnaden per dygn för en patient på ett sjukhus. 

(Abrahamsson och Andersen 2005:195)  

 

Skillnaderna mellan värdena 

Lundquist argumenterar för att en gren av nyliberalismen som kallas ekonomismen, vilken 

kommit att dominera samhällsdebatten, utgör ett hot mot den politiska demokratin. (Lundquist 

1999:228–229) Ur ekonomismen har NPM trätt fram som styrningsmodellen för den 

offentliga förvaltningen. (Lundquist 1998:136) Ekonomismen relateras till organisering och 

chefskap som lösning på samhällsproblem och ser det privata näringslivet som föredöme samt 

drar ett likhetstecken mellan privat och offentligt. I det privata näringslivet förordas värden 

såsom egenintresse, konkurrens, slutenhet och att tillgodose sina kunders efterfrågan. 

Samhällsmedlemmarna är här kunder till företagen. En effekt blir då att medborgarna 

förvandlas till kunder och ekonomivärdena föser undan demokrativärdena i den offentliga 

sektorn (Lundquist 1999:228–229) 

 

Den politiska demokratin och den demokratiska förvaltningen å ena sidan och marknaden och 

det privata näringslivet å andra sidan, bygger alltså på olika logiker. (Agevall 1998:49) 

Problemet är att den offentliga förvaltningen har att relatera till både demokrati- och 

ekonomivärden, medan marknaden endast behöver ta hänsyn till ekonomivärdena. Den 

demokratiska förvaltningen har ett allmänintresse och är till för att gynna alla utom sig själv. 

På marknaden ska ett företag först och främst gynna sina egna intressen, inte några andras. 

(Agevall och Klasson 2000: 26–27)  

 

Enligt marknadens logik är en kund något man väljer att bli och denne har en valfrihet. En 

medborgare å andra sida är en aktör i den politiska processen med politiska och sociala 

rättigheter. Medborgare är något man är och kund något man blir. (Agevall 1998:53)  
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Marknadens logik och den demokratiska förvaltningens logik kan illustreras i två idealtyper: 

 

 Marknadens logik    Demokratiska förvaltningens logik 
  
Egenintresse    Allmänintresse 

 Konkurrens    Samverkan 
Anonymitet    Öppenhet  
Kund     Medborgare 

 Efterfrågan    Behov 
Sorti     Protest  
Autonomi    Beroende 

 Medel     Mål 
 

Figur 1. (Agevall 1998:57) 

 

I marknadens logik ses konkurrens som något positivt där det gäller att göra en vinst och 

livnära sig. I den demokratiska förvaltningen handlar det istället om att samarbeta och sörja 

för någon. I motsatsförhållandet slutenhet – öppenhet gäller att på marknaden handlar det om 

att inte avslöja vad som skulle kunna vara till gagn för en konkurrent medan den demokratiska 

förvaltningen kännetecknas av en öppenhet som har sin grund i offentlighetsprincipen. 

(Agevall 1998:49 ff.) 

 

På marknaden ses efterfrågan som kundens betalningsvilja efter att kostnaderna vägs mot 

nyttan. Behov å andra sidan hör ihop med begreppet välfärd där en individs möjlighet att få 

sina grundläggande behov tillfredsställda ses som välfärd. Problemet är att det kan föreligga 

ett behov av exempelvis sjukvård, men det finns ingen efterfrågan. Eller att det finns en 

efterfrågan men inget egentligt behov. Detta innebär att i det första fallet föreligger 

underkonsumtion och i det andra överkonsumtion. I fallet underkonsumtion kan problemet 

vara att en medborgare inte har råd att söka vård då priset är för högt och efterfrågan skulle 

kunna stiga om priset var lägre. Problemet kan här alltså bli att det kan leda till både under- 

och överkonsumtion och i förlängningen leda till ineffektivitet att uppfylla verksamhetens mål 

och värden. Medborgarna ska kunna ha en möjlighet att välja mellan olika servicealternativ. 

(Agevall 1998:49 ff.) 

 

Om en medborgare inte är nöjd med ett servicealternativ finns möjligheten till protest där man 

öppet och direkt visar sitt missnöje. För marknadens del är sorti den möjlighet som finns och 

det är ett tyst och indirekt sätt att visa sitt missnöje med en organisation. En förutsättning för 
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att göra sorti är att det finns andra alternativ att välja mellan. Problemet med protest är att 

medborgarna kanske inte vågar protestera då man är rädd att det kan leda till sämre 

behandling. (Agevall 1998:49 ff.) 

 

Autonomi är inom marknaden sett som något självklart. Kunden är den som gör det aktiva 

valet. Den demokratiska förvaltningen kännetecknas istället av beroende där medborgarna 

inte alltid har den autonomin som finns inom marknadens logik. En medborgare kan vara 

beroende av information som i fallet patient–läkare där läkaren är den som har den 

nödvändiga informationen för att fatta ett beslut medan patienten inte har det. (Agevall 

1998:49 ff.) 

 

Medel och mål handlar om att marknadens mål är att maximerna vinsten och att därmed finna 

medel för att minimera kostnaderna. Inom den demokratiska förvaltningen är istället 

verksamheten och dess substans det väsentliga utifrån den demokratiska proceduren. De 

ekonomiska resurserna är istället medel för att driva verksamheten. (Agevall 1998:49 ff.) 

 

Syfte och frågeställningar 
Till dem som formar den offentliga förvaltningens olika demokrati- och ekonomivärden hör 

handläggarna inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och uppsatsens syfte är att 

undersöka vilka värden som prioriteras inom Försäkringskassan och om det finns några 

skillnader mellan olika försäkringskontor. För att undersöka detta ställs följande 

frågeställningar: 

 

• Vilka av demokrati - och ekonomivärdena prioriteras inom Försäkringskassan? 

• Hur yttrar sig och upplevs dessa värden av sjukförsäkringshandläggarna på 

Försäkringskassan? 

• Vilka skillnader finns mellan försäkringskontoret i Växjö och försäkringskontoret i 

Karlstad i sjukförsäkringshandläggarnas prioriteringar av demokrati- och 

ekonomivärdena?1 

 

                                                 
1 Fortsättningsvis i uppsatsen benämns sjukförsäkringshandläggarna endast som handläggare.  
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Tidigare forskning 
I inledningen av avsnittet diskuteras tidigare forskning relaterat till hur demokrati- och 

ekonomivärdena rent allmänt prioriteras inom offentlig förvaltning för att sedan ta upp den 

senaste utredningen om Försäkringskassans verksamhet efter myndighetens förstatligande 

2005. Avsevärd uppmärksamhet ägnas åt Statskontorets utredning i avsnittet. Anledning till 

detta är att det är en utredning som tar fasta på hur olika demokrati- och ekonomivärden 

hanteras inom Försäkringskassan och ger en förhållandevis aktuell bild av myndighetens 

verksamhet. Utredningen innehåller också intervjuer med handläggare och speglar då den 

ansats som tas i den här uppsatsen.  

 

Enligt Lundquist är förvisso normen att alla värden inom vårt offentliga etos ska prioriteras 

samtidigt, men i praktiken betonas värdena olika starkt vid olika tidpunkter och prioriteras 

olika av olika aktörer och verksamheter. Ekonomivärdena har dock fått ett starkt genomslag. 

(Lundquist 1998:135) Lundquist har inte gjort någon djupare undersökning av vilka värden 

som prioriteras inom den svenska offentliga förvaltningen då han anser att det inte är möjligt. 

Istället beskriver han huvuddragen i diskussionen som finns kring värdena. Problemet som 

Lundquist ser det är att ekonomivärdena ofta ensidigt prioriteras.(Lundquist 1998:136) Av en 

studie av utbildningsmaterial för förvaltningschefer konstaterar Lundquist att 

demokrativärdena hamnar i skymundan och ekonomivärdena lyfts fram istället. Utifrån detta 

material lyfts bland annat följande kategorier fram: ökad effektivitet och produktivitet i 

relation till en ökad måluppfyllelse, chefernas roll och ansvar i verksamheten, kommunikation 

och samverkan inom den offentliga förvaltningen samt en verksamhet som är kund- och 

serviceinriktad. Lundquist ser dessa kategorier som ett tecken på att det ligger för mycket 

fokus på ekonomivärdena. Han vill dock göra en reservation gällande effektivitetsbegreppet 

då det inte enbart handlar om kostnadseffektivitet utan att effektivitet i förvaltningen brukar 

definieras som att myndigheten når målen för verksamheten med en god hushållning av 

resurserna samt att myndigheten även i effektivitetsbegreppet ska beakta till exempel 

rättsäkerhet och möjlighet till medbestämmande. (Lundquist 1998:139-140) 

 

Lundquist anser även att demokrativärdena saknas i prioriteringen för tjänstemännen. I en 

undersökning av vilka svårigheter som upplevs för förändringsarbete inom statliga 

myndigheter pekade svaren på att det endast var ekonomivärdena som uppmärksammades. 
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Lundquist tolkar detta som att antingen anser tjänstemännen att demokrativärdena redan är 

tillgodosedda eller att tjänstemännen inte alls känner till dessa. (Lundquist 1998:141) 

 

En effekt som Lundquist vill lyfta fram är att chefernas möjligheter till ledning går mot 

riktningen att dessa främst ska se till kostnadseffektiviteten. Detta kommer då i konflikt med 

värdet funktionell rationalitet där kostnadseffektivitet och produktivitet prioriteras i 

chefstillsättningen på bekostnad av den funktionella rationaliteten. Det finns således en 

konflikt även mellan ekonomivärdena inom den offentliga förvaltningen. (Lundquist 

1998:142-144) 

 

Agneta Hugemark visar på hur svenska nationalekonomer använder ekonomisk teori för att 

analysera välfärdssektorn och vilket genomslag dessa analyser fått. (Hugemark 1994:13) 

Enligt Hugemark har det svenska samhället förändrats i grunden med en ökad betoning av 

marknadsanpassning för välfärdssektorn. (Hugemark 1994:173) Ekonomernas inflytande i 

välfärdsdiskussionen kan ses i sättet att se på effektivitet. Tidigare har effektivitet bestått i hur 

hög grad verksamheten uppfyller de politisk satta målen. Hugemark ser nu hur den 

neoklassiska skolan inom ekonomiteorin gjort intrång och effektivitet ses inte endast som 

vilka mål som används utan de politiska satta målen ifrågasätts och ersätts av marknadens 

ideala jämviktsläge. (Hugemark 1994:174-175) Marknadens ideala jämviktsläge är enligt den 

neoklassiska skolan en oreglerad marknadssituation där konsumenterna och producenterna är 

nyttomaximerande och rationella. Marknadssituationen antas sedan leda till effektivt 

jämviktstillstånd där knappa resurser fördelas så att både konsumenternas och producenternas 

nytta maximeras. (Hugemark 1994:60) För att illustrera detta beskriver Hugemark hur dessa 

ekonomiteorier ser välfärdssektorn som ett område där det råder både över- och 

underkonsumtion enligt marknadens ideala jämviktsläge och därmed finns en 

effektivitetsbrist. Här ersätts alltså de politiska målen av marknadens ideala jämviktsläge. 

(Hugemark 1994:119-120)  

 

Statskontoret har i en utredning påbörjad 2006 bedömt hur Försäkringskassans 

förändringsarbete uppfyller de syften myndigheten själva ställt upp för dess förändringsarbete 

samt hur förändringen uppfyller regeringens mål för administrationen av socialförsäkringen. 

Utredningen består av två rapporter. (Statskontoret 2006:14) I utredningen konstateras att i 

och med att Försäkringskassan har blivit en sammanhållen statlig myndighet har 

Försäkringskassans själva samt regeringen fått ökade möjligheter att styra Försäkringskassans 
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verksamhet. Styrningen i sig har dock blivit allt mer detaljerad i form av regleringsbrevet som 

innehåller fler uppdrag och omfattande krav på återrapportering. På Försäkringskassans 

huvudkontor har en stor del av ansvaret för styrningen förts över på produktionsdirektören 

och kulturen på försäkringskassorna har förskjutits från en utredarkultur till en resultatkultur. 

Det är alltså nu ett större fokus på måluppfyllelse med resultatdialoger och uppföljning mellan 

länen. (Statskontoret 2006:7-9)  

 

I de mål som regeringen ställer på Försäkringskassan kan tre huvudpunkter urskiljas: enhetlig 

rättstillämpning, en effektiv verksamhet och en god personalpolitik. Enligt utredningen finns 

det en obalans i hur målen ställs och hur Försäkringskassan uppfyller målen där ett för stort 

fokus ligger på produktivitet och kortare handläggningstider. Kravet på enhetlig 

rättstillämpning har inte blivit lika uppmärksammat och utredningen påpekar att 

Försäkringskassans huvudkontor ska vara tydligare i sin prioritering av rättsäkerheten. 

(Statskontoret 2006:9)  

 

Enligt regeringen ska Försäkringskassan bedriva sin verksamhet så effektivt så möjligt med så 

låga kostnader som möjligt och med en hög kvalitet. Försäkringskassan har under 2006 med 

olika åtgärder försökt förbättra både den inre och yttre effektiviteten. Bland chefer och 

handläggare finns en bild av att styrningen har ökat under 2006 i form av att huvudkontoret 

har hårdare krav både vad gäller måluppfyllelse och vilka arbetssätt som ska användas. 

Cheferna och handläggarna upplever att kraven är kvantitativa där exempelvis hur många nya 

fall varje handläggare har avslutat eller hur många avstämningsmöten som gjorts ska 

rapporteras. Just målet med avstämningsmöten är något som betonas hårt från ledningens sida 

och det finns en oro från både chefer och handläggare inom Försäkringskassan att 

avstämningsmötena prioriteras så starkt. Det som oroar är att utrymmet till att använda andra 

metoder minskar och att helheten i handläggningen försummas. En hel del anser även att det 

som prioriteras är antalet och inte hur mötet utförs, det vill säga innehållet i mötet. 

(Statskontoret 2007:15-19)  

 

Förståelsen för Försäkringskassans effektivisering finns bland medarbetarna, men innehållet i 

styrningen har börjat ifrågasättas. Det handlar främst om den ensidiga fokuseringen på 

kvantitet istället för kvalitet i handläggningen. En effekt är att vissa handläggare enbart 

arbetar med att genomföra avstämningsmöten för att sedan lämna över ärendet till en annan 

handläggare. Statskontoret ser detta som något som inte förbättrar vare sig effektiviteten eller 
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kvalitén i ärendena och i stort kan en ensidig betoning av vissa mål leda till att andra mål 

åsidosätts. (Statskontoret 2007:24-25)  

 

Försäkringskassans egna mätningar visar att produktiviteten, vilken mäts som relationen 

mellan de beslut och utbetalningar som produceras och Försäkringskassans totala 

förvaltningskostnader, har minskat. Statskontoret tolkar detta som att minskad produktivitet 

innebär att ärendehandläggningen inte har blivit effektivare. En förklaring kan vara att 

gemensamma processer har införts för handläggningen och det är till en början svårt att lära 

sig dessa processer. I sig ska processerna öka effektiviteten och göra handläggningen mer 

enhetlig. (Statskontoret 2007:23-24) 

 

Införandet av individuella mål har ökat framförallt inom ohälsoområdet. De flesta 

handläggare ställer sig positiva till individuella mål då det tydliggör vilka förväntningar som 

ställs på handläggarna samtidigt som det uppfattas som tidskrävande att rapportera målen och 

det tar mycket tid då det finns flera olika mål som följs upp, exempelvis antalet 

sjukskrivningsdagar och hur många ärenden som avslutas. (Statskontoret 2007:19) 

 

Regeringen prioriterar rättssäkerhet för Försäkringskassans verksamhet i form av att 

myndigheten ska tillämpa en enhetlig rättsillämpning för medborgarna och de regionala 

skillnaderna ska minska så att ärenden bedöms och hanteras lika. Statskontoret ser brister 

relaterat till rättssäkerhet inom Försäkringskassan genom ökat antal överklagade ärenden till 

länsrätterna och JO-ärenden. I Försäkringskassans verksamhetsplan för 2006 diskuteras 

främst begreppet enhetlighet vilket kan relateras till rättsäkerhet. I verksamhetsplanen 

behandlas enhetlig och korrekt rättstillämpning, lika handläggning, snabb handläggning och 

en handläggning som stämmer överens med förvaltningslagens krav. (Statskontoret 2007:39-

42) Utredningen slår fast att det inte är lätt att ge en entydig bild av hur rättsäkerheten 

utvecklats. Det mest iögonfallande är dock att andelen korrekta beslut har minskat inom 

Försäkringskassan. (Statskontoret 2007:57)  

 

Utredningen konstaterar även att rättssäkerhetsbegreppet inte är tydligt definierat inom 

Försäkringskassan, men att den återkommande definitionen är enhetlig rättstillämpning. 

Statskontoret anser att det behövs en gemensam syn inom verksamheten hur rättsäkerhet ska 

definieras. En rekommendation är att rättsäkerhet ska innehålla tre kriterier. Dessa är att 

rättsystemet ska ha klara och adekvata regler, att reglerna är lättillgängliga och att de 
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tillämpas korrekt och lojalt av myndigheten. Genom en sådan definition ligger tillsynen av 

rättsäkerheten både på lagstiftaren och på den som tillämpar lagen. Enligt Statskontoret kan 

man utifrån de intervjuer som genomförts se att det finns en uppfattning att den enhetliga 

rättstillämpningen ser olika ut på försäkringskontoren i Sverige. (Statskontoret 2006:86-87)  

 

Metod 
Nedan följer en beskrivning av metodvalet, hur urvalet genomfördes, utformningen av 

intervjuguiden, tillvägagångssättet vid analysen av materialet samt en diskussion kring vilka 

kunskaper och erfarenheter jag besitter som kan ha påverkat uppsatsen och hur ett alternativt 

tillvägagångssätt skulle ha kunnat genomföras.  

 

Då uppsatsens syfte är att undersöka vilka värden som förknippas med Försäkringskassans 

verksamhet och hur dessa värden gestaltar sig, används ett kvalitativt angreppssätt. 

Intentionen är således inte att på förhand ställa upp ett antal kriterier för att sedan mäta hur 

mycket dessa kriterier skiljer sig åt mellan de olika urvalsgrupperna, utan att beskriva hur de 

olika kriterierna tar sig uttryck och därefter jämföra urvalsgrupperna. (jfr. Eneroth 1984:7 ff.) 

Genom en kvalitativ metod ges en uppfattning om en företeelses kvalitet och inte främst hur 

mycket av kvaliteten som finns. (Eneroth 1984:47) Därmed är det inte ointressant för mitt 

syfte att se vilka likheter och skillnader det kvantitativt finns inom och mellan de bägge 

försäkringskontoren, men ansatsen syftar till att beskriva hur demokrati och ekonomivärdena 

gestaltar sig.  

 

Urval 

De försäkringskontor som valdes för undersökningen var Växjö och Karlstad. Urvalet baseras 

sig på att de bägge städerna och länen (Kronoberg och Värmland) har ungefär samma antal 

invånare men att de samtidigt rent geografiskt ligger ganska långt ifrån varandra. Därmed blir 

det intressant ur ett jämförande perspektiv då förutsättningarna för de bägge kontoren rent 

storleksmässigt är samma men inte geografiskt och samarbetet och utbytet mellan de två 

försäkringskontoren torde heller inte vara särskilt stort.  

 

Vid valet av intervjupersoner användes kriteriet att intervjupersonerna inom de bägge 

kontoren skulle arbeta som handläggare inom sjukförsäkringen med inriktning på utredning 
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och samordningsarbete. Att just den här arbetsgruppen valdes baseras på att de kan 

klassificeras som gatu- eller närbyråkrater, vilket innebär att handläggarna arbetar nära 

medborgarna och däri formas förvaltningens demokrati och ekonomivärden. (jfr. Johannesson 

1994:19 ff.) Vid valet av intervjupersoner i Växjö gjordes ett så kallat strategiskt urval (jfr. 

Trost 2005:117-119) där intervjupersonerna valdes ut för att få en god spridning gällande 

ålder och verksamma år inom Försäkringskassan. I Karlstad kom jag i kontakt med en 

enhetschef och fick därigenom ett urval grundat på variablerna ovan. Totalt intervjuades sex 

handläggare på kontoret i Karlstad och sex handläggare på kontoret i Växjö.  

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad utifrån uppsatsens syfte och finns med som bilaga till den här 

uppsatsen. Eftersom teorin och syftet är breda och omfattande ställs just frågor som tematiskt 

är ganska breda och omfattande. Det handlar om hur intervjupersonerna upplever 

Försäkringskassans mål och prioriteringar och deras reaktion på detta. Att utforma preciserade 

frågor som utgår ifrån demokrati- och ekonomivärdena kan vara kontraproduktivt då frågorna 

riskerar att bli svåra att förstå samt att intervjupersonernas personliga uppfattning av hur deras 

arbete utförs skulle kunna gå förlorad. (jfr. Esaissaon m.fl. 2003:289 ff.) Intervjuguiden kan 

också klassificeras som semi-strukturerad i den mening att frågorna inte är direkt 

strukturerade utefter uppsatsens teoretiska utgångspunkt, men att de är strukturerade efter: 

Försäkringskassans mål och hur dessa mål tar sig uttryck i handläggningen. Hur 

intervjupersonerna uppfattar att Försäkringskassan arbetar med målen och hur de reagerar på 

dessa ger en inblick i hur demokrati- och ekonomivärdena prioriteras inom 

Försäkringskassan. Frågorna berör i vissa fall direkt det teoretiska temat (se direkta frågor 

nedan) och är då strukturerade efter teorin. I relationen till svarsalternativen är frågorna 

ostrukturerade i den meningen att inga givna svarsalternativ finns att förhålla sig till. (jfr 

Eneroth 1984:19 ff.) 

 

I de tematiska frågorna ingår uppföljningsfrågor som har karaktären av frågor som syftar till 

att beskriva en situation som de tematiska frågorna behandlar. Exempelvis hur man rent 

konkret arbetar för att nå målet att sänka ohälsotalet. I guiden blandas även dessa olika 

frågekategorier med direkta frågor som hur intervjupersonerna uppfattar kundbegreppet och 

rättssäkerhet inom Försäkringskassan. Dessa frågor har inte ett syfte i sig, utan är till för att 

täcka upp där de tematiska frågorna inte har gett svar.  
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Utformningen av intervjuerna kännetecknades av en låg grad av standardisering då frågornas 

ordning inte var given utan intervjusituationen fick styra i vilken ordning frågorna ställdes. 

(jfr. Eneroth 1984:19 ff.)Exempelvis kunde ett svar på hur målet att arbeta med att sänka 

ohälsotalet komma in på en diskussion kring effektivitet. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats och tog mellan 30 och 45 

minuter. Vid varje intervju användes bandspelare och intervjupersonerna informerades om att 

intervjuerna var konfidentiella. Konfidentiella i den mening att inget av det som sagts under 

intervjuerna kan återges på ett sätt så att intervjupersonerna kan identifieras eller igenkännas, 

(jfr. Trost 2005:40 ff.) med undantag för en lista över intervjupersonerna som gavs till min 

handledare, Conny Johannesson, varav han i sin tur behandlar uppgifterna konfidentiellt.  

 

Intervjuerna bandades med bandspelare och lyssnades sedan igenom enskilt för att då skriva 

ned de viktigaste momenten som kommit fram under intervjun. Direkt efter intervjun gjordes 

även minnesanteckningar. Under intervjuerna var fokus främst på intervjupersonen och inga 

anteckningar gjordes. Dels för att inte störa intervjupersonen och dels för att jag själv skulle 

kunna fokusera på intervjun och inte på att skriva anteckningar.  

 

Analys och bearbetning av materialet 

Efter att ha lyssnat igenom och antecknat det jag ansåg var de viktigare momenten av 

intervjun började klassificeringen av materialet. Användningen av kvalitativa metoder är ofta 

något som innefattar många olika delar och någon enhetlig indelning är inte lätt att göra. Ofta 

hamnar forskaren i en situation där en egen variant och tolkning av en kvalitativ metod görs.  

(Patel och Davidson 2003:118 ff.) I den här uppsatsen har en klassificeringen gjorts som kan 

liknas vid ”grounded theory”.  

 

För den här studien innebär ”grounded theory” att de data som insamlades under intervjuerna 

grupperades och omstrukturerades för att få en så fullständig bild som möjligt av hur 

demokrati- och ekonomivärdena prioriteras och uppfattas inom de bägge försäkringskontoren. 

Utifrån begreppet, i det här fallet demokrati- och ekonomivärdena, utformades fyra olika 

teman som belyser hur begreppet prioriteras och uppfattas. I analysdelen av uppsatsen 
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beskrivs relationen mellan temana och skillnaden mellan de bägge försäkringskontoren. (jfr 

Patel och Davidson 2003:121-122 och Eneroth 1984:144 ff.) 

 

Objektivitet, subjektivitet och förförståelse 

En forskare kan aldrig vara helt neutral i förhållande till ett forskningsproblem och analysen 

av problemet. I den kvalitativa forskningen är det en förutsättning att forskaren har ett 

inifrånperspektiv där dennes värderingar och erfarenheter hjälper till att komma 

intervjupersonerna nära för att kunna samla in data och tolka materialet.(Patel & Tebelius 

1987:44-45) För att kunna få fram hur intervjupersonen själv ser på ett fenomen krävs det 

alltså att forskaren kommer intervjupersonen nära och vid exempelvis observationer kan det 

vara en fördel om forskaren till och med är en deltagare i den miljön som undersöks. Risken 

är att forskaren kan förlora sin roll som forskare och denne börjar leva och tänka som de 

personer han undersöker. Alltså finns risken att forskaren blir subjektiv istället för objektiv i 

sitt förhållningssätt till forskningsproblemet. (Bryman 1997:114-116) Tolkningen av 

materialet baseras på vilka erfarenheter och kunskaper forskaren har, det vill säga dennes 

förförståelse, samt den grundsyn och de värderingar forskaren har i förhållande till fenomenet 

i fråga. (Tebelius 1987:34)  

 

Jag har mellan april 2006 och augusti 2007 arbetat heltid på försäkringskontoret i Växjö som 

handläggare inom sjukförsäkringen. Detta innebär att jag har haft samma arbetsuppgifter som 

intervjupersonerna i den här uppsatsen har. Genom min kunskap och erfarenhet av 

arbetsuppgifterna har det varit lättare att kunna formulera frågor samt att förstå och tolka 

materialet. Då jag även valde Växjö som undersökningsområde uppkom vissa etiska problem. 

Eftersom personerna jag intervjuade var tidigare arbetskollegor fanns risken att min 

personliga relation till intervjupersonerna färgades av på intervjuerna. Jag anser dock att mina 

frågor och mitt förhållningssätt var professionellt i den meningen att frågorna var öppna och 

objektiva samt att jag i intervjusituationen förhöll mig kritisk, frågande och objektiv. 

Fördelarna med att ha en djupare kunskap och förståelse för problemorådet övervägde 

nackdelen att jag i viss mån kan uppfattas som för subjektiv eftersom jag hela tiden har 

förhållit mig kritisk både till intervjusituationen och till intervjuguiden. 
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Alternativt genomförande 

Att skicka ut enkäter och genomföra denna studie med en kvantitativ metod hade varit ett 

alternativt sätt att genomföra undersökningen. Bilden hade då förmodligen blivit mer 

representativ och i högre grad hade generella slutsatser om problemet kunnat göras. Dock 

hade kärnan i uppsatsen, det vill säga hur handläggarna uppfattar och prioriterar demokrati – 

och ekonomivärdena inte kunnat belysas tillfredsställande. Problemets egenskaper och 

kvaliteter förmodligen hade gått förlorade med en kvantitativ metod. En enkät lämnar inte 

utrymme till att kunna diskutera och gå djupare in på företeelsen. Därför valdes ett kvalitativt 

angreppssätt. Uppsatsens syfte kräver en metod som kan gå in på djupet och spegla 

handläggarens individuella situation och upplevelser. (jfr Eneroth 1984:7-9) 

 

Resultat 
Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna har fyra teman kunnat framarbetas. Nedan följer 

exempel ur intervjuerna som speglar handläggarnas resonemang kring de olika temana. Det 

som var slående var att svaren och resonemangen kring frågorna jag ställde var ganska lika 

bland handläggarna. Det fanns en stor homogenitet i svaren. Temana presenteras därför inte 

utifrån hur det ser ut för de bägge kontoren, men för att kunna särskilja de olika 

intervjupersonerna används en numerisk uppdelning av alla intervjupersoner där det även 

framgår vilket kontor de tillhör. Exempelvis V.1 står för intervjuperson ett i Växjö och K.1 

står för intervjuperson ett i Karlstad.  

 

Den gode tjänstemannen  

Genomgående under intervjuerna fanns det tre kategorier som ideligen dök upp vid frågan om 

hur man bör vara som handläggare och vilka egenskaper man bör ha. Dessa teman var att följa 

lagen, att visa hänsyn och respekt mot de försäkrade samt att uppträda professionellt för att 

kunna balansera de två tidigare kategorierna. Citaten nedan visar vad de flesta av 

intervjupersonerna är inne på.  

 
Att kunna. Alltså du ska inte kunna lagarna, men du ska åtminstone veta vart du ska kunna hitta i 

lagarna och förordningarna. Du måste ha en lyhördhet och en empati för kunden som du möter. 

Samtidigt är det en balansgång med att följa rättsväsendet och ändå inte vara den som slår klubban i 

huvudet på folk. (6.K) 
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Empati, att man känner med dom som är sjuka. Att man gör rätt, att man kan försäkringen är viktigt. 
(1.K) 

 
Vi har ju regler att arbeta efter och jag tycker en viktig bit är hur man bemöter människor, att man är 

ödmjuk tycker jag är viktigt. Att man varje dag tänker på att man själv kan hamna i en situation som 

den försäkrade befinner sig i och hur man vill bli bemött då. Samtidigt har vi regler vi måste följa. Det 

är regler som finns, det är lagstadgat, beslut tagna av politiker och dom måste vi givetvis följa. (3.V) 

 

Det fanns dock fall där handläggarna anser att man kan göra små avsteg från reglerna. 

Nedanstående citat beskriver hur det finns fall då man inte kan följa reglerna till punkt och 

pricka, men att grundsynen är att det är viktigt beakta och följa lagar och regler.  

 
Visst ska jag byta ut sjukpenning till sjukersättning för någon som 61 år och bara gått folkskola och 

man inte får ge dom sjukersättning på särskilda skäl förrän de är 63 så har de ju kanske fått det ändå. 

Där kanske det är någon slags subjektiv bedömning. Jag försöker ju ändå behandla mina ärenden på 

samma sätt. Det är ju inte så att jag favoriserar någon eller tillåter någonting som inte är tillåtet enligt 

lagen för jag tycker någon är schysstare än någon annan. (5.V)  

 
En person består inte bara av en del. Nej, vi ska inte se till sociala förhållanden men det är klart att det 

påverkar din [den sjukskrivnes] arbetsförmåga indirekt. (5.K)  

 

Produktionsmål i fokus 

Majoriteten av de intervjuade arbetade med ärenden som var ett år eller yngre. Inom den 

gruppen fanns både i Växjö och i Karlstad ett uttalat mål att genomföra så kallade 

avstämningsmöten inom 90 sjukskrivningsdagar. Avstämningsmöten är möten som en 

handläggare på försäkringskassan eller någon annan rehabiliteringsaktör kallar samman till. 

Deltagare på mötena brukar vara den sjukskrivne, försäkringskassan, behandlande läkare och 

arbetsgivarrepresentanten. Syftet med mötet är att utreda rehabiliteringsbehovet och 

arbetsförmågan. Målet med avstämningsmötena är ett uttalat kvantitativt mål där 

handläggarna rapporterar till sin chef hur många sådana möten de genomfört. Målet att 

producera avstämningsmöten är det mål som varit mest frekvent och omdiskuterat inom varje 

intervju jag gjorde. Andra åtgärder som beskrivits i intervjuerna är SASSAM-kartläggningar 

som är ett möte mellan handläggaren och den sjukskrivne där hinder och resurser för att 
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kunna återgå i arbete kartläggs. SASSAM-kartläggningen används ofta som en förberedande 

åtgärd inför ett avstämningsmöte. PILA är ett projekt mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan för att utreda långtidssjukskrivnas arbetsförmåga och möjlighet till stöd för 

att kunna återgå i arbete.  

 
Man kan styra sitt eget arbete på så sätt att man kan själv planera hur veckorna ska se ut. Jag vet ju vilka 

mål jag har, alltså vad är det jag förväntas prestera. Men sen när jag gör det. Däri ligger friheten. Att vill 

jag inte ha något möte den dagen när jag har massa annat att göra kan jag välja att inte ha det. Men jag 

måste ändå göra det någon annan gång så man är ju väldigt styrt vad gäller målen. Alltså vad är 

prioriteringarna vad du ska göra... avstämningsmöten inom 90-dagar. (5.K)  

 
Styrda är vi ju om man säger så med lagen och det måste vi ju följa. Sen har vi ju då målen vi måste 

följa . Det är tuffa mål. Nu är det ju målen med 90-dagarsmötena. (1.K) 

 

Det tycks finnas en uppfattning bland handläggarna att de kvantitativa målen har tagit 

överhand och det som prioriteras från ledningshåll är antal utförda möten och inte så mycket 

kvalitén i mötet. Handläggarna har en förståelse för målens utformning och behovet av dem, 

samtidigt som det finns en viss oro för att andra delar i handläggningen glöms bort.  

 
Som det är nu är det själva, att man genomför mötet som är det viktiga. Hur man jobbar med ärendet 

alltså efter och innan mötet verkar det inte ligga så mycket fokus på. Det verkar vara mest att man 

genomför mötet så är det ett bra ärende, bra handläggning. (6.V) 

 

Samma handläggare utvecklade om vilka konsekvenser det kan bli för den övriga 

handläggningen när det finns en sådan stark prioritering på att genomföra avstämningsmöten.  

 
I och med att fokus ligger såpass mycket på att man gör ett tidigt avstämningsmöte så blir det ofta att 

man tänker: där har jag redan gjort ett möte så där behöver jag inte lägga ner lika mycket energi i det. 

Så att det kanske inte blir så bra… [för den fortsatta handläggningen av ärendet]. (6.V) 

 

För en handläggare som arbetade med ärenden som var över ett år kunde ett liknande 

resonemang där vissa mål prioriteras över andra. Här handlade det främst om en viss 

prioritering utifrån rätten till sjukpenning och rehabiliteringsbiten verkar ha blivit bortglömd i 

vissa fall. I motsats till dem som arbetar med tidigare ärenden där avstämningsmötet och 

rehabilitering verkar vara i fokus.  
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Prioriteringen är indrag av sjukpenning, avslag på sjukersättningar, utbetalning, självklart av dem som 

ska ha sina pengar av sjukpenning, och vi har PILA. Det är alltså den prioriteringen vi har inom team 

två. Det ska gå före allting annat. (6.K) 

 
Det som man kan uppleva ibland nu med den här rapporteringen med pinnarna för avstämningsmöten 

och pinnarna för SASSAM... det man upplever är att pinnarna är det viktigaste inte att målet är det 

viktigaste. Alltså vi gör statistik för SASSAM, vi gör statistik för 90-dagarsmålet men vad händer sen? 

Det tror jag är en resursfråga för dem som sedan hamnar i en gråzon. (6.K) 

 
Vi har inte idag förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Utan då blir det den här prioriteringen vi har, 

men vi glömmer bort dem vi skulle kunna puffa på tillbaka snabbare. Därför det blir den här gråzonen 

vi inte har någon prioritet på. (6.K) 

 

Det fanns en uppfattning bland handläggarna att deras egna kunskaper om ärendet och deras 

egna kunskaper om ärendet i viss mån får ge vika för måluppfyllelsen. Flera handläggare 

resonerade på så sätt att målen med tidiga avstämningsmöten gör att man försöker uppfylla 

målet trots att man på förhand kan ana att mötet inte är nödvändigt. Det fanns dock även fall 

där handläggarna ansåg att möten inte var nödvändiga att genomföra, främst på grund av 

etiska skäl, exempelvis om det handlade om en sjukskriven person som har cancerdiagnos.  

 
Hetsen att man ska ha möten på alla inom 90 dagar gör ju att många möten kanske man har gått på har 

inte gett någonting för det har varit alldeles för tidigt, vilket man själv förstår och alla andra förstår 

också, men målen tvingar dig att gå dit. (5.K) 

 
Problemet är att vissa möten… man får inte ut något av vissa möten. Man har dem bara för att man 

måste ha dem. För att man ska ha en pinne i protokollet att man har gjort ett. Och det finns inte något 

värdefullt i vissa möten, man kallar dem ändå för att man måste ha dem. (1.K)  

 
Det stora målet som kanske inte lyfts upp så mycket är ju det med ohälsotalet, hur många sjukdagar som 

det är per år per person, det tycker jag är ett vikigt mål som inte lyfts upp ändå så jättemycket. Det ingår 

ju i våran verksamhetsplan att det ska sänkas, men ibland kan det prioriteras andra mål som de tycker är 

viktigare. Som nu har det varit mycket fokus på avstämningsmöten inom 90 dagar. Där det är en väldig 

hets att nästan varje ärende ska det vara ett avstämningsmöte inom 90 dagar. Där man kan tycka att det 

känns onödigt, till exempel en person som genomgå en operation sen får man se han kanske ska återgå i 

arbete, där finns det ingen andledning att ha ett avstämningsmöte. (3.K) 
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På frågan om hur handläggaren gör i ett sådant ärende som beskrivs ovan, det vill säga om 

han kallar till ett möte eller inte svarade denne så här: 

 
Jag har tagit det. Så har jag väl haft informationsmöte. Eftersom jag har väldigt många ärenden där det 

inte är någon stor arbetsgivare så är det många små arbetsgivare kan det vara bra med lite 

informationsmöte. Men det är inte värt det egentligen tycker jag, men det ska ju prioriteras. (3.K) 

 

En annan handläggare resonerade så här kring målet med avstämningsmöten och vilka fall det 

kan anses helt uteslutet att kalla en sjukskriven till ett möte: 

 
Ja jag tycker det är ett bra medel. Sen tycker jag inte att det är ett bra medel att använda statistiskt sett 

inom 90 dagar. Det tycker jag inte. För att då innebär det att eftersom vi har haft de målen här nu så 

innebär det ju faktiskt att man har möten som inte leder någon vart för det inte är läge för att ha mötena 

egentligen. Det kanske det hade varit på 120 dagen exempelvis. Annars tycker jag att det här med 

avstämningsmöten där vi faktiskt kan hjälpa till är en viktig bit. (3.V) 

 
Om jag gör bedömningen att ett möte inte bör fattas så beror det på någonting, oftast är det då något 

medicinskt, antingen är personen under utredning eller kanske har en tung diagnos till exempel en 

cancerdiagnos, då skulle jag inte ha ett möte och det tror jag inte mina chefer skulle förorda heller. 
(3.V) 

 

Att använda sig av statisk och produktionsmål ses av handläggarna som en bra metod i sig, 

men det får inte ta överhanden, vilket många anser att det har gjort. Att arbeta med 

avstämningsmöten anses som en bra åtgärd, men att arbetsbelastningen och den ensidiga 

fokuseringen på att producera statistik gör att både kvalitén i mötena och den övriga 

handläggningen blir lidande.  

 

En handläggare svarade så här på frågan om det är positivt med uppsatta kvantitativa mål för 

handläggningen: 

 
Både ja och nej. Produktionen måste löpa på och det måste ju hända saker och ting. Men produktionen 

får ju inte ta över rättssäkerheten i den bemärkelsen att man tummar på kvalitén. Det ska ändå vara en 

hög kvalitet så det är ju en avvägning, kvalitet kontra kvantitet. De senaste två åren är det väl 

kvantiteten som varit störst helt enkelt. (2.V) 
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Nedanstående citat beskriver hur handläggarna upplever arbetsbelastningen och 

konsekvenserna det får för kvalitén i ärendena.  

 
Sedan är metoderna bra faktiskt om man följer dem och har förutsättningarna med rätt antal ärenden. 
(5.K) 

 
Vi har alldeles för lite personal. Det säger sig självt, vi hinner inte. Det är inget man får berätta utåt att 

det är så här det ser ut. Det ska stanna innanför väggarna att vi är åtta personer för lite. (5.K)  

 
På grund av dålig ekonomi och indragning av personal så anser jag att vi inte får de möjligheterna att 

jobba som vi ska. Det blir jagigt och stressigt och inte så korrekt som det borde vara egentligen. (2.K)  

 

Högre rättssäkerhet 

Aspekten av rättssäkerhet som att följa det som står i lagen och vikten av att alla ärenden 

bedöms lika är något som handläggarna värderar starkt. När Försäkringskassans målsättning 

att arbeta enkelt, snabbt och rätt diskuterades under intervjuerna lade handläggarna ett stort 

fokus på vikten av att arbeta rätt. 

 
Det ordet jag vill trycka mest på där är rätt. Rätt för kunden och rätt för rättssäkerheten. Sedan om det är 

enkelt eller snabbt, det kan jag tycka är av mindre vikt. Rätt gjort, alltså oavsett om det blir ett avslag 

eller beviljande. Det måste bli det som är rätt, inte från kundens perspektiv, utan från vårt perspektiv 

gentemot kunden. (6.K) 

 
Rätt måste det vara. Det tycker jag är jätteviktigt. Alla ska få lika behandling, ingen ska särbehandlas 

för att den har en högre ställning i samhället. Så rätt är jätteviktigt att det ska vara. Det utgår man ifrån 

att det ska vara, det tror jag alla gör. (1.K) 

 
Det är ju komplexa ärenden vi har. Det är ju lite motsägelsefullt att säga att det ska vara enkelt när man 

jobbar med individbedömningar. Snabbt är vi väl inte heller kända för det är ju byråkratiskt och många 

kvarnar som ska malas och så. Sen när man kommer till fördjupad utredning hos oss då är det väl inte 

snabbt som är ledordet för oss det är väl snarare rätt. Det är ju viktigare att det går rätt än att det går 

snabbt. (5.V) 

 

De flesta handläggarna ansåg att göra rätt kunde prioriteras över att arbeta enkelt och snabbt, 

men att de sistnämnda två värdena också är av vikt.  
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Tanken är god. Vi måste förenkla vårt sätt att arbete. Vi är lite väl byråkratiska ibland. Det måste vara 

enkelt både för den försäkrade och för oss på Försäkringskassan. Och är det då enklare blir ju följden att 

det går sabbare att fatta ett beslut och förhoppningsvis ett korrekt beslut. (2.V)  

 

Samma handläggare svarade så här på om Försäkringskassan ska vara effektiv: 

 
Ja absolut. Vi måste bli mer effektiva än vad vi är idag. Varför ska inte vi kunna vara effektiva bara för 

att vi är en myndighet. Det är ändå skattemedel vi lever på. (2.V) 

 

Komplexa ärenden och där ett ärende inte är likt det andra gör att många handläggare inte 

anser att någon enhetlig rättstillämpning är möjlig, men att det är eftersträvansvärt och 

Försäkringskassans förstatligande och centralstyrning i viss mån gör att rättssäkerheten ökar. 

Många handläggare ansåg att innan förstatligandet var det lite upp till var och en hur man 

kunde göra i sin handläggning.  

 
Någonstans måste man försöka ta på sig arbetskläderna och gå dit, man accepterar att det är ett 

regelsystem när man tackar ja till jobbet och det måste man någonstans försöka följa. Sedan är det 

människor vi har med att göra och det är ju inte två stycken som är likadana och det är ingen som exakt 

passar in i vårt regelsystem, men man får försöka härleda varje ärende till hur det faktiskt ska vara. 
(5.K) 

 
Och sen är det ju bra att man får metodstöd och så för då blir det ju… det har ju kommit väldigt mycket 

metodstöd för hur vi ska skriva och för hur vi ska handlägga och så där. Det är ju bra att det blivit mer 

uppstyrt om man ska jobba mer rättssäkert. Så det har väl blivit förbättrat på många sätt. (6.V) 

 
Jag tycker det är nödvändigt att vi blir en myndighet och att det styrs uppåt så att det blir lika 

bedömningar och rättssäkert. (5.V) 

 
Det har blivit lite mer ordning och reda. Tanken med försäkringen. Hur det ska tillämpas. Innan var det 

upp till var och en hur man skulle tycka och tänka. Det har blivit bättre men det är inte bra. (2.V) 

 

Liten möjlighet att påverka 

Det fanns en enighet i svaren att Försäkringskassan som organisation har blivit allt mer 

toppstyrd och de upplevda positiva konsekvenserna är att rättssäkerheten har förbättrats i den 
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mån att det blir allt mer likriktad bedömning över landet då gemensamma metoder och 

arbetssätt finns för myndigheten. De negativa konsekvenserna upplevs som mindre möjlighet 

att påverka uppsatta mål för handläggningen både för handläggarna själva, men även att deras 

chefer inte har möjlighet att påverka heller. Även den ökade arbetsbelastningen anses delvis 

vara en effekt av den nya organisationen.  

 
Man hänvisar hela tiden uppåt. Det är väl den här organisationen i ett nötskal. Ingen tar ansvar, men alla 

bestämmer. (5.K)  

 
Det har ju blivet mer så att besluten fattas längre ifrån. På gott och ont då. Ska man ha samma 

utbildningar och man är samma myndighet så ökar ju sannolikheten att det blir lika bedömt. (4.V) 

 
Vi får inga mer resurser, inga nya verktyg hur vi ska jobba. Vi får nya mål vi får mer och mer ärenden, 

allt blir bara tuffare och tuffare. Vi får absolut inga nya verktyg hur vi ska hantera det utan det är bara 

direktiv uppifrån: så här ska det göras. Om det tvärsom, så att ledningen ska göra något så tar det 

månader. (1.K)  

 
Utrymme för diskussioner finns. Sedan upplever man kanske att man får lov att säga sin mening, men 

sällan eller aldrig blir det som vi tycker. Det är ju så styrt uppifrån. Det är ju likadant för våra chefer 

dom förmedlar ju vad som kommer uppifrån. Det har blivit mer och mer så nu när vi blivit en och 

samma kassa. (6.K) 

 

Analys 
Resonemangen och svaren på mina frågor har präglats av en hög grad av samstämmighet 

utifrån de teman jag beskrivit i empirin. De intervjuade handläggarna har ungefär likadan syn 

på hur och vad man som tjänsteman på Försäkringskassan ska prioritera och reaktionerna på 

styrningen inom myndigheten ger även den en sammanhörande bild mellan handläggarna. Det 

förefaller alltså inte vara någon större skillnad mellan Växjö och Karlstad. På bägge kontoren 

prioriteras det på i stort sett på samma sätt mellan demokrati- och ekonomivärdena.  

 

Det handläggarna prioriterar, och som har pekats ut i många frågor under intervjuerna, är att 

följa lagen och behandla alla sjukfall lika, det vill säga det som kan relateras till rättslikhet 

inom rättssäkerhetsbegreppet. Rättslikheten yttrade sig i att handläggarna starkt värderade att 

ingen ska behandlas vare sig bättre eller sämre beroende på individens kontext. Arbetets natur 
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med komplexa ärenden och individbedömningar gör dock att handläggarna anser att det är 

svårt att få en helt rättvis bedömning. Detta faktum gjorde även att handläggarna tvivlade på 

att det kan bli helt lika bedömningar, men att det är en större grad av rättslikhet idag gentemot 

tidigare. Detta faktum härleder handläggarna till bland annat att Försäkringskassan idag är en 

gemensam myndighet med ett huvudkontor som arbetar fram gemensamma riktlinjer och 

metoder för handläggningen vilket upplevs som positivt. Handläggarna har också en etik som 

yttrar sig i att man som handläggare måste ha en respekt och kunna visa empati för den 

sjukskrivne personen. Handläggarna uppvisar i likhet med grundsynen inom den offentliga 

etiken att denne ska lyda lagen, vara opartisk och visa hänsyn gentemot medborgarna. I vissa 

fall visade handläggarna också på en etik där hänsyn kan tas till en sjukskriven och ett beslut 

fattas som inte till punkt och pricka följer de regler som myndigheten har att förhålla sig till. 

Exempelvis om det handlade om att även se till den sociala situationen när sjukpenningrätten 

bedöms trots att sjukpenningrätten endast ska bedömas på medicinska grunder. Ärenden som 

är komplexa med individbedömningar gör att ett visst handlingsutrymme i handläggningen 

gentemot lagarna och reglerna verkar finnas.  

 

Det förekommer dock vissa konflikter mellan den offentliga etiken och ekonomivärdena. Ett 

huvudkontor som utövar en stark styrning där ett stort fokus ligger på att handläggarna ska 

producera och redovisa hur många möten eller andra mål de uppfyllt gör att flera handläggare 

hamnar i en konflikt mellan den grundsyn inom den offentliga etiken som uttryckts ovan och 

med kraven på att producera avstämningsmöten.  

 

Att använda avstämningsmöten, som upplevs som högt prioriterat från ledningshåll inom 

Försäkringskassan idag av handläggarna, kan relateras till ekonomivärdena. 

Avstämningsmötena mäts och det kan uppfattas att de används som ett produktivitetsmål, det 

vill säga outputen (antal genomförda möten) är förhållandevis hög i relation till inputen 

(insatsen från handläggarna att genomföra mötena). Frågan är hur pass effektivt det är, om 

insatserna leder till de uppsatta målen. Här verkar det finnas en uppfattning bland 

handläggarna att det ligger ett för stort fokus på att genomföra avstämningsmöten istället för 

att se till helheten och kvalitén i handläggningen. Detta kan då tolkas som att ett mer 

övergripande mål som att sänka ohälsotalet inte blir lika prioriterat som att följa de 

produktionsmål som finns. Ser man det istället som att antal genomförda avstämningsmöten i 

sig är ett mål att uppnå så är det även en hög effektivitet. Det finns således ett stort fokus på 

ekonomivärden inom de bägge försäkringskontoren och det finns en konflikt mellan 
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ekonomivärdena. Det finns även en konflikt mellan ekonomivärdet produktivitet och 

demokrativärdena.  

 

Målen med avstämningsmöten hamnar enligt handläggarna i konflikt med handläggarnas egna 

professionella kunskap om ärendet och den offentliga etik de följer. Handläggarna upplever i 

många fall att målen med avstämningsmöten gör att de känner en press att kalla till möten 

trots att de själva inte anser att något möte är nödvändigt. Även om handläggarna inte helt 

godtyckligt bokar möten, utan både följer vad de anser är etiskt och även sin egna 

professionella bedömning innan de kallar till ett möte, så bidrar ändå styrningen mot 

produktionsmål att de i många fall kallar till ett möte trots att handläggarna inte anser att det 

är nödvändigt. Den här konflikten och viktningen mot att uppfylla produktionsmål bidrar även 

till minskad rättslikhet då handläggarna på grund av en hög arbetsbelastning och press på att 

uppnå produktionsmål anser att kvalitén i ärendena blir försämrad då enbart själva mötet 

prioriteras samt att annan handläggning blir lidande. Det vill säga försämrad rättsäkerhet i 

ärenden där avstämningsmöten inte hålls och för ärenden där avstämningsmöten hålls blir 

rättssäkerheten lidande då i vissa fall själva mötet prioriteras men inte handläggningen före 

och efter mötet. Arbetsbelastningen kan även ses som en prioritering av kostnadseffektiviteten 

av Försäkringskassan där effekten verkar bli en minskad rättsäkerhet.  

 

Det finns bland handläggarna en positiv attityd till att använda sig av produktionsmål och 

statistik, men att dessa värden och mål har tagit överhanden. Handläggarna upplevde det som 

positivt att kunna mäta vad man som enskild handläggare producerar i ärendena för att sedan 

använda det till individuell uppföljning med berörd chef och även att förvaltningen i sig bör 

arbeta enkelt och effektivt då det är allmänna skattemedel verksamheten finansieras med. Det 

fanns alltså en förståelse för att Försäkringskassan bör arbeta både enkelt och effektivt, vilket 

kan relateras till det som Lundquist beskriver som pålitlighet inom den offentliga etiken och 

som även kan relateras till de tre ekonomivärdena. Grundsynen är dock att man i första hand 

måste följa lagen och i den meningen arbeta på rätt sätt utefter de lagar och regler 

myndigheten har att förhålla sig till samt att produktionen och produktionsstatistik prioriteras 

för ensidigt från ledningshåll.  
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Avslutande diskussion 

Likt Lundquist diskussion kring ekonomivärdena i offentlig förvaltning så förefaller 

Försäkringskassan som verksamhet prioritera ekonomivärdena starkt. Framförallt har denna 

prioritering kunnat skönjas i den ökade fokuseringen på effektivitet och produktivitet i 

relation till en ökad måluppfyllelse där handläggarna upplever ett ökat krav på uppfyllelse av 

produktionsmål. Lundquist beskriver en konflikt mellan ekonomivärdena funktionell 

rationalitet och produktivitet, där framförallt produktiviteten prioriteras. Handläggarna 

upplevde även de att kostnadseffektiviteten prioriterades högt med ständiga 

personalnedskärningar och en hög arbetsbelastning där målen upplevdes svåra att nå. Däremot 

är det tveksamt huruvida chefernas roll och ansvar har ökat då det snarare verkar vara så att 

åtminstone de närmaste cheferna förefaller ha ett ytterst litet handlingsutrymme för att kunna 

leda och påverka förvaltningens arbetssätt, enligt handläggarnas resonemang. Huvudkontoret 

upplevas som ett starkt styrande organ inom verksamheten där följden blir att handläggarnas 

påverkansmöjligheter har minskat. Lundquist resonemang kring att tjänstemännen i mindre 

grad prioriterar demokrativärdena verkar inte stämma med mina resultat där det snarare är så 

att tjänstemännen prioriterar dessa värden högre än ekonomivärdena och ser en risk med ett 

större fokus på ekonomivärden.  

 

En målförskjutning mot uppsatta produktionsmål istället för mer övergripande mål att 

exempelvis sänka ohälsotalet verkar även ha fått ett genomslag inom Försäkringskassan. 

Hugemark anser att ekonomernas inflytande får som följd att de politiskt satta målen 

ifrågasätts och ersätts av marknadens ideala jämviktsläge. En liknande utveckling verkar 

finnas inom Försäkringskassan. Någon mer generell slutsats är dock utanför denna uppsats 

undersökningsområde.  

 

Statskontorets slutsats att Försäkringskassan gått från en utredarkultur till en resultatkultur 

överensstämmer med den här uppsatsens resultat. Hur Försäkringskassan ställer mål och 

uppfyller dem med ett stort fokus på produktivitet var ett genomgående drag även i mina 

resultat. Däremot så verkar handläggarna anse att den enhetliga rättstillämpningen blivit 

alltmer uppmärksammad, men att det finns brister inom andra delar av 

rättssäkerhetsbegreppet som diskuterats ovan. Även fokuseringen på statistik och 

avstämningsmöten med minskad kvalitet och upplevda risker med att missa helheten och 

utrymme att använda andra metoder i handläggningen var mycket tydlig utifrån 
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svarsresultaten. Statskontorets utredning ser brister i rättssäkerheten genom ökat antal 

överklagande ärenden till länsrätten och JO-ärenden. Detta mått är inget som kan relateras till 

min uppsats men problemet är som tidigare diskuterats att då vissa kvantitativa mål prioriteras 

uppstår risken att rättsäkerheten brister på andra håll. Visserligen kan det då hävdas att det 

inte går att fokusera på allt, men om vårt offentliga etos ska upprätthållas och vara levande 

behövs, som Lundquist argumenterar för, att alla delar beaktas lika. För handläggarna bidrar 

en hård arbetsbelastning och en stark styrning från huvudkontoret med fokusering på 

kvantitativa mål att ett alltför stort fokus läggs på ekonomivärdena och därmed att 

rättssäkerheten blir lidande.  

 

Jag kan förvisso likt Statskontoret inte ge någon entydig bild av hur rättsäkerheten ser ut inom 

Försäkringskassan, men utifrån mitt syfte och mina frågeställningar är det tydligt att 

Försäkringskassan som organisation eller verksamhet prioriterar ekonomivärdena och 

framförallt produktionsmål i högre grad än rättssäkerheten, enligt de handläggare jag 

intervjuat. Handläggarna har dock en grundsyn där de själva prioriterar rättslikheten, en 

enhetlig bedömning och har en offentlig etik som grundar sig på empati och förståelse för den 

sjukskrivne över ekonomivärdena. Ekonomivärdena prioriteras av handläggarna, men inte i 

lika hög utsträckning som demokrativärdena och framförallt den offentliga etiken och 

rättslikheten. Det finns en uppfattning att rättslikheten inom Försäkringskassan prioriteras och 

har ökat på senare år vilket ses som positivt, men samtidigt att Försäkringskassan som 

organisation har blivit mer produktions- och resultatinriktad med följd av att rättsäkerheten 

därav i viss mån åsidosätts för andra delar i handläggningen än de som produktionsmålen 

inriktar sig på.  

 

En tydlig konflikt som skapas utifrån dessa prioriteringar är att handläggarnas egna 

expertkunskaper sätts åt sidan då handläggarna trots att de inte är helt överens om behovet av 

att ha ett möte visar lojalitet mot sina överordnade och i många fall kallar till ett möte ändå. I 

samtliga ärenden kallade handläggarna inte till ett möte, men även om de inte kallade till ett 

möte så upplevde de en press på att uppfylla dessa mål trots vetskapen om att andra delar och 

ärenden i handläggningen inte får lika hög prioritet med minskad rättssäkerhet som följd.  

 

Anmärkningsvärt var att handläggarna på de bägge kontoren prioriterade och upplevde 

prioriteringen från ledningshåll av värdena på samma sätt. En möjlig förklaring kan vara att 

Försäkringskassans ledning i detta fall lyckats att få en enhetlig förvaltning som arbetar på 
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samma sätt men som även brottas med samma problem. Den här uppsatsen har dock endast 

belyst hur ett fåtal av Försäkringskassans 16 000 medarbetare upplever dessa problem och det 

vore förmätet av mig att påstå att det ser ut så här inom hela Försäkringskassan. Med 

förändrade arbetssätt och nya prioriteringar inom Försäkringskassan och från regeringen 

kommer antagligen balansgången mellan demokrati- och ekonomivärdena också att ändras i 

framtiden. För att ytterligare belysa detta forskningsområde skulle det vara av intresse att 

både göra en uppföljande undersökning på flera försäkringskontor men också att undersöka 

hur dessa värden uppfattas av chefer på försäkringskontoren och på Försäkringskassans 

huvudkontor. Frågan är om Försäkringskassan som myndighet klarar av att balansera mellan 

demokrati- och ekonomivärdena utan att tippa över åt endera hållet.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor 

Namn 

 

Ålder 

 

Yrke/arbetsuppgifter 

 

Hur länge har du arbetat inom Försäkringskassan? 

 

Försäkringskassans roll 

Vad anser du är viktigt att tänka på i ditt arbete/handläggningen? Vilka egenskaper anser du 

att en statstjänsteman bör ha? 

 

Hur tror du medborgarna ser på Försäkringskassan?  

 

Försäkringskassans mål 

Anser du att du har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation/handläggning? På vilket 

sätt och i vilken mån upplever du att du själv styr över ditt arbete och på vilket sätt blir ni 

styrda?  

- Hur yttrar sig detta i det dagliga arbetet?  

- Är det alltid rätt att följa och följer du alltid dessa direktiv? 

- Upplever du att det är svårt att följa lagen samtidigt som man som 

tjänsteman ska vara lojal mot överordnande och deras direktiv? 

- I vilken mån får man i ditt arbete anpassa sig till medborgarna och deras 

vilja?  
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Vad upplever du att din chef/ledningen för Försäkringskassan vill att ni som 

handläggare/utredare ska fokusera på i er handläggning? Vilka gemensamma mål finns för 

ditt arbetsområde?  

- Vad gör ni för att uppnå dessa mål? 

 

Hur arbetar ni med det övergripande målet att sänka ohälsotalet?  

- Hur yttrar sig det i handläggningen?  

- Anser du att dessa åtgärder leder till att sänka ohälsotalet? 

 

Tycker du att ni arbetar på ett effektivt sätt?  

- På vilket sätt?  

- Är detta viktigt för handläggningen/Försäkringskassan?  

 

Hur har det påverkat dig som handläggare/utredare när det gäller målsättningen att arbeta 

enkelt, snabbt och rätt?  

- Hur visar sig detta i handläggningen?   

 

Finns det utrymme att på din arbetsplats fritt diskutera med chefer och medarbetare kring de 

eventuella problem som finns för att uppnå dessa mål? 

 

Hur upplever du din arbetsbelastning?  

- Vilka effekter får detta i din handläggning och mot de försäkrade?  

 

Vad anser du om begreppet kund? 

 

Anser du att medborgarna har och får möjlighet till insyn och information om vad som sker 

inom Försäkringskassan? Varför/varför inte? Är det viktigt att det finns en sådan insyn? 

 

Hur upplever du kraven att det ska ske en likformig bedömning av 

socialförsäkringen oavsett var i landet den försäkrade bor?   

 

Vad innebär rättsäkerhet i ditt arbete för dig? Hur pass rättssäker är Försäkringskassan? 

 

Är det svårt att vara objektiv i bedömningen/handläggningen av socialförsäkringen? 

 38



 

 39

 

Vilken syn har du på att man har bildat en myndighet av de 21 försäkringskassorna? Är det 

positivt eller negativt?  

 

Avslutande frågor 

Tror du att det finns skillnader i handläggningen mellan länen? På vilket sätt? På vilket sätt är 

handläggningen annorlunda hos er?  

 

Anser du att Försäkringskassan har förändrats gentemot tidigare? På vilket sätt? Vad har 

förbättrats och försämrats? 

 

Några frågor du har till mig?  

 

Informera om att intervjun kommer behandlas konfidentiellt och tacka för intervjun.  
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