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ABSTRACT 
 
This essay analyses how Swedish authorities implement the EU regulations on the application 

of social security schemes and, more specifically, when it comes to health care and sickness 

benefits. The research is based on a survey and several interviews and aims to answer how the 

lower echelons of the hierarchy work towards the implementation, what are their working 

conditions and how the authorities evaluate and optimize the implementation process. 

The general conclusion of the study is that there are several flaws in the implementation 

process. The results have shown that there is a lack of resources as well as of tutoring and 

education amongst the actors. The complexity of the regulations does also seem to have 

influenced the process. Finally the results have shown that the public instances do not proceed 

to a systematic evaluation of the implementation process which has led to a bad 

communication between the different actors as well as to difficulties in improving the flaws in 

the implementation process. 
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1. INTRODUKTION  
 
En av de viktigaste grundtankarna med inrättandet av en europeisk union var att främja ett 

utökat utbyte och en ökad rörlighet mellan medlemsländerna. Tanken har sedan start varit att 

på bästa möjliga sätt underlätta för medlemsländernas alla medborgare att både förflytta sig 

för att arbeta, studera och semestra inom unionen. För att uppnå detta mål inrättades ett antal 

förordningar med syfte att reglera medlemsländernas lagstiftning på ett sådant sätt att 

förflyttningen inom unionen faktiskt underlättas och att man som enskild medborgare inte ska 

förlora i sociala trygghetsaspekter när man förflyttar sig. Förordningarna om koordinationen 

av medlemsländernas sociala trygghetssystem är just en av dessa förordningar och gäller 

sedan 1995 också i Sverige. 

 

Allt fler personer får kännedom om möjligheterna att med grund i dessa förordningar söka 

planerad vård utomlands samt att få ersättning från sitt land vid vårdbesök utomlands. De 

senaste åren har antalet personer som får ersättning av Försäkringskassan för vård i annat 

EU/EES-land ökat1. Många av oss idag reser inte alltför sällan inom unionen och det är 

mycket sannolikt att man någon gång under sin utlandsvistelse, vare sig det är för att man 

arbetar utomlands eller bara är på genomresa eller semester, kommer att behöva nyttja någon 

form av sjukvårdsförmåner i ett annat än det EU-land man är socialförsäkrad i. I sådana 

tillfällen blir det för den enskilde individen väldigt viktigt att samordningen av ländernas 

sociala trygghetssystem fungerar på ett smidigt och korrekt sätt så att man skall kunna 

undvika annars dyra utlägg för sjukvårdskostnader. Försäkringskassans rapport om 

socialförsäkringens omfattning och finansiering 2005-2008 inleds med följande ord: 

  ”Socialförsäkringarna har stor betydelse för många enskilda människors välfärd.”   

Men hur fungerar det då i praktiken i Sverige? Säkerställer man på ett korrekt sätt från 

myndigheternas sida syftet med förordningen? Fungerar det verkligen smidigt för den 

enskilde individen när denne ska ersättas enligt förordningarna? 

Med denna bakgrund har mitt intresse för ämnesområdet mynnat ut i ett antal frågeställningar 

som nedan presenteras, vilka också ska komma att ligga till grund för uppsatsen.  

 

 

 

 

                                                 
1 Försäkringskassan. 2007 : Svar på regeringsuppdrag : Gränsöverskridande vård inom EU/EES - Planerad och 
nödvändig vård perioden 1 februari 2005 till och med 31 januari 2007. 
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1.1. Syfte/Problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Sveriges implementering av EUs regelverk angående 

samordningen av de sociala trygghetssystemen i EU.   

 

1.2. Frågeställningar 

Uppsatsens syfte har mynnat ut i följande frågeställningar: 

- Hur arbetar svensk behörig  instans för att implementera EUs regelverk avseende 

vårdförmåner och vilka resursmässiga förutsättningar finns?  

- Vad gör svenska behöriga instanser för att kontrollera/uppfölja och eventuellt  förbättra 

Sveriges implementeing av EU-regelverket om vårdförmåner?  

 

1.3. Avgränsningar 

Jag har i min studie valt att begränsa mig till myndigheternas hantering av enbart 

sjukvårdsärenden omfattade av EU-förordningen. Med myndigheterna avses regering 

(socialdepartementet) och Försäkringskassan (huvudkontor samt EUvårdsenhet). 

Eftersom förordningen om samordning av de sociala försäkringssystemen inbegriper så 

många trygghetsområden (pensioner, familjeprestationer, invaliditet etc) och handläggningen 

av dessa områden fördelats till olika enheter placerade på olika geografiska platser i landet, så 

hade det varit en omöjlighet att ur ett både tids- och utrymmesmässigt perspektiv undersöka 

implementeringen avseende alla försäkringsområden som omfattas av förordningen.  

En annan begränsning jag valt att göra är att upptagelseområdet för forskningen endast 

kommer att baseras på perioden 2006 fram till dagens datum. 

 

1.4. Tidigare forskning 

Implementeringen i Sverige av EU-reglementena om samordningen av de sociala 

trygghetssystemen är ett relativt outforskat område. Däremot finns en hel del teoretisk 

litteratur om implementering av offentlig politik. I M. Hill & P. Hupe’s bok Implementing 

Public Policy presenteras olika implementeringsteorier. I boken tas även praktiska exempel 

upp på hur implementeringsforskning kan föras. Andra exempel på verk som berör 

implementering av offentliga instanser kan ses i A. Dunsire’s Implementation in a 

Bureaucracy, D.A. Mazmanian, & P.A. Sabatier’s Implementation and Public Policy samt 

Anders Sannerstedts Implementering – Hur politiska beslut genomförs i praktiken. 
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En rapport som praktiskt undersöker implementering av offentliga instanser i just Sverige är 

Martin Lundins rapport om hur anställningssstöden implementerats vid 

arbetsförmedlingarna2. Rapporten tar upp liknande forskningsfrågor som legat till grund för 

min uppsats. I likhet med min studie använder sig undersökaren av respondentundersökning 

som främsta underlag för analysen, där frontlinjebyråkrater utgör målgruppen. Resultaten för 

Lundins rapport visar att implementeringen av den offentliga instansen fungerat relativt bra 

men att implementeringsprocessen ändå uppvisar brister. Till skillnad från Lundins 

undersökning har jag dock i min studie förutom implementeringsprocessen även tittat på 

vilken utvärdering av arbetet som görs från offentliga berörda instanser. 

 

En annan tidigare studie inom mitt valda forskningsområde, är Hur tillämpas förordning 

1408/71 i Sverige? –Indikationer och tendenser3 , skriven av Anna Ingmansson. Rapporten 

rör, liksom min studie, Sveriges tillämpning av samordningen av de sociala 

säkerhetssystemen i Europa. Rapporten uppmärksammar bland annat några av de 

problemställningar som lett till att svensk lagstiftning förändrats med anledning av 

förordningen. Även om titeln för denna rapport visar upp stora likheter med den forskning jag 

valt att bedriva så ter sig inriktningsområdet olika. Ingmanssons rapport syftar främst till att 

ge en bild av de olika ärenden baserade på 1408/71 där Försäkringskassans beslut omtvistats i 

rätten. Således läggs i rapporten tonvikt på jämförelse av Försäkringskassans beslut i ärende i 

förhållande till domstolens. Ingmansson tolkar sina resultat som att Försäkringskassorna i stor 

utsträckning visar oförmåga att besluta korrekt i ärenden som skall grundas på 

bestämmelserna enligt förordningen. Ingmansson pekar på en stor kompetensbrist hos 

Försäkringskassorna som orsak till den stora andelen felaktiga beslut. Ingmansson resonerar 

också kring vikten av Försäkringskassans beslut ur ett rättsäkerhetsperspektiv. I min studie 

om svenska instansers implementering av 1408/71 granskas dock andra faktorer i själva 

implementeringsprocessen och till skillnad från Ingmanssons rapport kommer inga beslut i 

enskilda ärenden att granskas. En annan viktig skillnad är att min studie enbart är 

koncentrerad till implementeringen vad gäller vårdförmåner, medan Ingmanssons rapport 

koncentreras till analys av kontantförmåner. 

 
 
 

                                                 
2 Martin Lundin, IFAU (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering): Anställningsstödens implementering 
vid arbetsförmedlingarna. Stencilserie 2000:4. 
3 Stockholm, 2002.   
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2. DEFINITIONER 
 

Socialt trygghetssystem 

Alla EU-medborgare omfattas av något lands sociala säkerhetssystem (trygghetssystem), 

oftast det land där man arbetar eller är bosatt. Utformningen av ett lands sociala 

trygghetssystem bestäms av landet själv och innebär offentliga, oftast skattefinansierade, 

tjänster och förmåner inom trygghetsområdena familjeprestationer (t.ex. barnbidrag etc), vård, 

pensioner, arbetslöshet och arbetsskador. 

 

Insats 

Termen insats används ofta i denna uppsats. I Vedungs teori likställs termen med ”den 

beslutade politiken, reformen”. Då jag använt mig av termen, görs detta i samma bemärkelse. 

Termen insats likställs i min uppsats således med regelverket om samordning av de sociala 

trygghetssystemen inom EU/EES. 

 

Implementering 

Implementering refererar till hela den process då en politiskt beslutad insats genomförs i 

praktiken till dess att en slutprestation utkommer.  

 

Gräsrotsbyråkrater 

Med gräsrotsbyråkrater avser jag i min uppsats den personal vid Försäkringskassans 

EUvårdsenhet som handhar själva handläggningen av de vårdsärenden som omfattas av 

1408/71 och därmed innehar den yttersta kontakten med enskilda som berörs av förordningen. 

 

Vårdförmåner 

Med vårdförmåner avses sjukvård, tandvård, läkemedel m.m. som ges fritt eller till reducerat 

pris inom ramen för det allmänna sjukvårdssystemet inom ett land4. Det är landets egna 

nationella lagstiftning som bestämmer vilka vårdförmåner som ingår i dess sociala 

försäkringssystem.  

 

Regelverket/Förordningarna 

Då någon precision om vilken förordning det handlar om ej föreligger, hänvisar jag till EUs 

förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, 

                                                 
4 Försäkringskassan. 2007: Sjukvård i internationella förhållanden –försäkringsanalys. Kapitel 1: Bakgrund.  
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egenföretagare och deras familjemedlemmar förflyttar sig inom gemenskapen. Då begreppet 

förordningarna används, syftas till förordning 1408/71, dess tillämpningsförordning 574/72 

samt EG-fördragets artikel 49/50 om friheten att tillhandahålla tjänster inom EU/EES vilken 

ger en direkt baserad rätt till ersättning för kostnader för vård i annat EU/EES-land. 

 

Vägledningen 

Vid handläggning av ärenden som gäller rätten till vårdförmåner i EU/EES, används förutom 

relevanta lagtexter5, vägledning 2001:10, ”Vårdförmåner i internationella förhållanden”. 

Vägledningen innehåller bland annat beskrivningar av författningsbestämmelser, praxis och 

allmänna råd vid handläggning. Denna vägledning är tänkt att ge stöd till personalen vid 

handläggningsprocess och har vid nyanställning av personal till EUvårdsenheten fungerat som 

främsta vägledning i beslutande. 

 
 
 
3. BAKGRUND 
 
Socialförsäkringssystemen inom Europas länder skiljer sig åt. Tanken inom EU är att de 

sociala trygghetssytemen inte ska utgöra hinder för de medborgare som förflyttar sig inom 

unionen, således har man inom EU utformat ett regelverk som avser att samordna ländernas 

system på så sätt att alla EU-medborgare oavsett var de befinner sig inom unionen ska 

omfattas av ett tillfredsställande försäkringsskydd. Sverige anslöts till den Europeiska unionen 

1995. I och med anslutningen blev EU:s regler tillämpliga i svensk lagstiftning och därmed 

började även samordningsreglerna kring de sociala trygghetssystemen i medlemsländerna att 

gälla i landet med företräde över nationell lagstiftning. 

Förordning 1408/71, som har varit gällande för EUs medlemsländer sedan 1971 består av 100 

artiklar indelade i 7 avdelningar. Förordning 574/72 handlar om tillämpningen av förordning 

1408/71. 

 

3.1. Ersättning för vårdkostnader enligt regelverket 

I Förordning 1408/71 avdelning 3, artikel 18-36, regleras rätten till vårdförmåner för 

EU/EES-medborgare som rör sig inom unionen. I Sverige ligger implementeringsarbetet av 

förordningen 1408/71 avseende vård, på Försäkringskassan. 

                                                 
5 Förordning 1408/71, 574/72 samt artikel 49/50 ur EG-fördraget.  
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Grundregeln är att EU/EES-medborgare som vistas i annat EU/EES-land, ska ha rätt till 

vårdförmåner på samma villkor som landets egna medborgare. Generellt gäller att det land där 

den vårdsökande är försäkrad ska stå för vårdkostnaden utöver eventuell patientavgift6.  

Exempel på ärenden som kan inkomma till Försäkringskassan då denna myndighet skall 

ersätta enligt EU-reglementena om samordningen, är när en person som omfattas av det 

svenska försäkringssystemet sökt nödvändig vård vid tillfällig vistelse i annat EU/EES-land 

eller Schweiz och där fått betala hela vårdkostnaden. Personen har då enligt förordning 

1408/71 och dess tillämpningsförordning rätt till ersättning i efterhand från Försäkringskassan 

i Sverige. Försäkringskassan kan också vara tvungen att betala ut ersättning enligt EG-

fördragets artikel 49/50 då till exempel den som är bosatt i Sverige vänder sig direkt till en 

vårdgivare i ett annat EU/EES land och sedan ansöker om ersättning i efterhand hos 

Försäkringskassan. 

Hur omfattande vård en vårdsökande har rätt till beror på orsaken till varför han eller hon bor 

eller vistas i ett annat EU/EES-land. En vårdsökande kan ha rätt till nödvändig vård, planerad 

vård eller både och7. 

 

3.2. Införandet av förordningarna i svensk handläggning 

I Sverige har förordning 1408/71 varit tillämplig sedan 1995. Fram till år 2006 har de beslut 

som tagits genom handläggning av vårdsärenden baserade på EU-förordningen, gjorts av 

Försäkringskassans handläggare runt om i landet allteftersom ärendena kommit in. Detta 

innebar att ingen enhetlig handläggning eller rutin funnits för de ärenden som rört 

vårdsersättning. Varje kontor utvecklade egna rutiner utan någon relatering till hur man i 

övriga regioner arbetade med implementeringen. År 2006 förlades handläggningen av EU-

vårdsärenden till Försäkringskassans länsorganisation på Gotland. Det inrättades därmed en 

särskild avdelning som fick namnet enheten för vårdersättning (EUvårdsenheten). Detta 

innebar att all handläggning av EU-vårdsärenden koncentrerades till ett och samma ställe 

istället för att vara utspridd till flera regioner och försäkringskontor. Förflyttningen av 

handläggningen från lokala kontor i Sverige till enheten i Visby skedde i etapper genom att 

man i Visby tog över successivt med olika regioners arbete. Först från och med 2006 

skapades således förutsättningar för att kunna utvärdera arbetet och för att kunna tala om en 

svensk rutin för handläggning av EU-vårdsärenden. 

 

                                                 
6 Vägledning 2001:10 Version 1, ”Vårdförmåner i Internationella Förhållanden”, Försäkringskassan.   
7 Vägledning 2001:10 Version 1, s.20. ”Vårdförmåner i Internationella Förhållanden”, Försäkringskassan.   
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4. TEORI 
___________________________________________________________________________ 

För att kunna utvärdera hur Försäkringskassans implementeringsprocess av 

sjukvårdsärenden enligt de europeiska reglementena går till och hur utfallet av processen ser 

ut, har jag vänt mig till de implementeringsteorier vetenskapslitteraturen har att erbjuda. 

Först ges en allmän introduktion till implementeringsteori följt av en övergriplig presentation 

av den teori jag valt att använda. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av de 

avgränsningar jag gjort i applicerandet av teorin. Presentation av eventuella avgränsningar 

inom varje enskild faktor integreras dock i presentationen av enskilda faktorer.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Implementeringsteorier 

Implementeringsforskning handlar om att undersöka förverkligandet i förvaltningen av 

politiska beslut. Forskningen initierades av amerikanska forskare i början av 1970-talet8 och 

uppstod till viss del som en reaktion på bristen på litteratur som behandlar genomförandet av 

politiska beslut9.  

En implementeringsteori som jag funnit särskilt relevant för min studie är Evert Vedung10s 

teori om offentliga interventioners resultat. Jag har valt att begränsa min teoriram till att 

endast använda mig av denna teori eftersom jag anser den vara tillräckligt genomgripande och 

omfångsrik. Teorins upphovsman baserar teorin på svensk offentlig politik och motiverar den 

utifrån detta vilket jag funnit ökar teorins relevans för just min studie. Vedung har utformat 

sin teori utifrån den övergripande frågan vilka faktorer är det som generellt kan tänkas 

förklara överensstämmelse –eller diskrepans- mellan officiella intentioner och faktiska 

resultat?11 Vedung presenterar sedan utifrån detta åtta olika faktorer som han menar kan 

påverka den offentliga sektorns resultat.  

 

4.2. Vedungs allmänna teori om offentliga insatsers resultat 

Vedung presenterar själv sin teori i ”Utvärdering i politik och förvaltning ” genom en figur 

som gestaltar de olika beståndsdelarna i teorin, det vill säga det som han kallar faktorer.  

 
 
 
                                                 
8 Nationalencyklopedin www.ne.se. sökord: Implementeringsforskning.  
9 Dunsire, Andrew. 1978: Implementation in a Bureaucracy.  
10 Evert Vedung är professor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet samt docent i offentlig förvaltning. 
(Vedung, Evert. 1997 : Utvärdering och Implementering. Uppsala : Reprocentralen HSC - Särtryck ). 
11 Vedung 1998. s.167. 
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Figur 1:  Allmän teori om offentliga insatsers resultat 
_______________________________________________________ 
1 INSATSENS HISTORISKA BAKGRUND 

1. Förändringens inriktning 
2. Politiskt stöd 
3. Förändringens storlek 
4. Uppmärksamhet 
5. Symbolisk politik 
6. De berördas deltagande 

 
2 INSATS 

1. Tydlighet (språklig oklarhet, flera handlingsutvägar) 
2. Teknisk komplexitet 
3. Programteorins giltighet 

 
3 IMPLEMENTERING 

1. Myndigheters kunskaper, resurser och inställning 
2. Mellanhänder och interorganisatoriska nätverk: karaktär och inställning 
3. Gräsrotsbyråkrater: Överlevnadsstrategier, infångning 
4. Brukarmedverkan 

 
4 ADRESSATER 

1. Förståelse, förmåga, vilja 
2. Formativa ögonblick 
3. Eldsjälar 
4. Infångning 
5. Kamouflage 
6. Motstånd (civil olydnad) 
7. Gratispassagerare 

 
5 KONTROLLENS ORGANISERING 
 
6 ANDRA INSATSER, ANDRA MYNDIGHETER 
 
7 MARKNAD 
 
8  ÖVRIG OMGIVNING 

1. Huvudmännens inställning efter beslut 
2. Andra intressenters inställning 
3. Massmedias inställning 
4. Förändringar i målområdet 

_______________________________________________________  
 
 
4.2.1. Insatsens historiska bakgrund  

Den första faktorn Vedung presenterar är insatsens historiska bakgrund. I denna faktor berörs 

variabler som är lierade till införandet av reformen (insatsen). Vedung hävdar att insatsen blir 

lättare att genomföra om den ingår som ett naturligt steg i en utstakad färdriktning, än om den 

utgör ett brott med den tidigare förda politiken. Om insatsen beslutades i politisk harmoni blir 

den dessutom lättare att genomföra. Vedung tar även upp betydelsen av förändringens storlek: 

Små, stegvisa reformer förverkligas lättare än revolutionära omvälvningar12. 

Vedung menar också att ju mindre uppmärksamhet instansen får av dess förespråkare vid 

införandet, desto sämre blir implementeringen. Om insatsen dessutom var mer symbolisk än 

allvarligt menad, så blir det troliga utfallet att de olika aktörerna i implementeringsspelet inte 

lägger ner erforderlig kraft på att få insatsen implementerad13. Vedung hävdar slutligen att om 

                                                 
12 Vedung 1998 s. 171. 
13 Vedung 1998, kap 12 sid 172 
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de som ska beröras av reformen får delta på olika sätt vid reformens tillkomst, så får den en 

legitimitet vilken underlättar genomförandet14. 

 

4.2.2. Insats 

Insatsfaktorn beskriver inverkan av insatsens tydlighet, tekniska komplexitet samt 

programteorins giltighet. Vedung menar att en otydlig insats kan underlätta kreativitet i 

genomförandet och främja samverkan och därigenom leda till ett önskvärt utfall. Vedung 

menar samtidigt att oklarhet även kan hämma. En oklar insats gör det svårt för myndigheter 

och andra genomförare att skaffa sig en skarp bild av intentionerna med reformen15. Detta ger 

administratörer och andra berörda, manöverutrymme för egna tillägg och förtydliganden. 

Vidare får den förda politikens tekniska komplexitet betydelse för implementering och utfall 

då ju mer tekniskt invecklad insatsen är, desto svårare blir den att förstå och därmed 

genomföra16. Med programteorins giltighet, som är den tredje viktiga ”stolpen” under faktorn 

insats, refererar Vedung till vad reformens upphovsman ville åstadkomma och hur det skulle 

gå till. Upphovsmannen är i fallet för min studie själva EU och utgörs därför av alla de länder 

som var med då bestämmelserna om samordning av social trygghet infördes. Att analysera 

vad EU ville åstadkomma och hur det skulle gå till skulle kunna ligga till grund för en hel 

egen studie. Med detta i beräkning kommer vikt inte läggas vid analys av programteorins 

giltighet, eftersom detta helt enkelt skulle innebära risk för ett alltför utsvävande arbete.  

 

4.2.3. Implementering 

Den tredje ur Vedungs åttafaktorsteori rör själva implementeringen och handlar om i vilken 

utsträckning aktörerna har kunskap om, och begripit innebörden av insatsbeslutet samt kan 

och vill  föra ut de beslutade åtgärderna. Vedung menar t.ex. att gräsrotsbyråkraterna påverkar 

utfallet beroende på hur mycket kunskap de har om åtgärden som skall införas. Bristfällig 

kunskap om reformens innebörd påverkar implementeringen och därmed utfallet. Här kan 

brist på kvalificerad personal utgöra ett exempel.  

Resonemanget om förståelsens, förmågans och viljans betydelse avser inte bara 

gräsrostsbyråkraterna utan alla aktörer inblandade i genomförandet av en offentlig politik.  

Vedung delar in de övriga aktörerna i grupper som han kallar myndigheter, mellanhänder och 

interorganisatoriska nätverk –dessa kan utgöras av kommuner, företag eller t.ex. 

intresseorganisationer. För min studie kommer dock störst vikt att läggas vid 

                                                 
14 Vedung 1998, kap 12, sid 173. 
15 Vedung 1998, kap. 12 , sid 173 
16 Vedung, 1993a:136ff. 
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gräsrotsbyråkraternas inverkan. Detta eftersom jag med min uppsats valt att särskilt fokusera 

på arbetet som bedrivs vid försäkringskassans vårdsenhet vilket gör att denna grupp aktörer 

blir särskilt centrala för studien. Vedung menar att gräsrotsbyråkraterna ofta upplever sig 

arbeta med för knappa resurser. Vidare hävdar Vedung att de, för att leva med 

resursproblemet, anammar något han kallar ”överlevnadsstrategier” – De begränsar 

informationen om sina tjänster, låter klienter och adressater vänta, gör sig otillgängliga för 

kontakter eller hänvisar klienter till andra avdelningar och myndigheter. En annan 

överlevnadsstrategi är att de koncentrerar sig på ett begränsat antal utvalda klienter, 

programtyper eller lösningar. Man föredrar lätta, väl definierade fall framför svåra, konturlösa 

och kraftödande17. Vedung tar till sist upp brukarmedverkan som en sista delkomponent i 

faktorn. Vedungs teori går här ut på att om brukarna (adressaterna) får delta i genomförandet 

(implementeringen) så förverkligas det sannolikt lättare. 

 

4.2.4. Adressaterna 

I den fjärde faktorn  resonerar Vedung kring adressaterna, det vill säga de människor som blir 

berörda av reformen. Applicerat på min forskning utgör adressaterna de privatpersoner som 

omfattas av EUs samordningsregler för social trygghet, således de personer som ansöker hos 

Försäkringskassan för att bli ersatta enligt förordning 1408/71 alternativt EG-fördraget. Enligt 

Vedung kan utfallet av implementeringsprocessen påverkas bland annat av adressaternas vilja, 

resurser och förståelse för åtgärden. Vedung menar att ”en reglering som folk inte känner till 

eller begriper kan inte verka”18. De övriga delkomponenterna i faktorn, de som Vedung kallar 

formativa ögonblick, eldsjälar, infångning, kamouflage, civil olydnad samt gratispassagerare 

kommer för min studie helt att utelämnas. Alla dessa delkomponenter tar utgångspunkt i en 

situation där adressaterna blivit mer eller mindre ”påtvingade” en reform och resonerar 

således kring deras acceptans för reformen. Den insats som ligger till grund för min studie tar 

som tidigare nämnt istället utgångspunkt i en mer eller mindre frivillig nyttjan då det är 

adressaten själv som aktivt måste agera för att omfattas av insatsen. Jag kommer således för 

denna faktor så gott som uteslutande att ägna mig åt teoriprövning av den första 

delkomponenten som alltså handlar om adressatens förmåga, vilja och förståelse för reformen.  

 

                                                 
17 Vedung 1998, kap 12 s. 186. 
18 Vedung, 1998, kap 12 s.187. 
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4.2.5. Kontrollens organisering 

Denna faktor tar upp vikten av utvärdering/efterhandskontroll för resultaten. Vedung menar 

här att efterhandskontrollens uppbyggnad och inriktning inverkar. Vedung pekar på 

väsentligheten i att titta på huruvida utvärderingar görs av myndigheten internt eller om det 

snarare är så att det är externa aktörer som granskar, samt menar att utvärderingskriterierna 

kan vara sådana att organisationen styrs i fel riktning19.  

 

4.2.6. Andra insatser, andra myndigheter  -marknad –övrig omgivning 

Vedung menar att ett utfall kan bero på att politik i andra sektorer eller andra insatser i samma 

sektor stärker eller motverkar den politik som utvärderas. ”/…/Det som kommer ut av en 

intervention kan med andra ord påverkas av hur andra aktörer på nationell, regional och 

lokal nivå agerar i implementeringsskedet”20.  

Den sjunde faktorn i Vedungs implementeringsteori rör marknaden och hur konsumenterna 

och marknadens tryck kan ge utfall på implementeringen. Slutligen presenterar Vedung en 

sista faktor som han kallar övrig omgivning. Vedung menar att stöd alternativt motstånd från 

andra intressenter, det vill säga aktörer som varken är implementatörer i genomförandet eller 

reformbärare, kan inverka på resultatet21, här är massmedia ett exempel. Vedung menar till 

sist att starkt stöd från huvudmannen efter beslutet om att etablera verksamheten inverkar på 

resultatet genom att dennes stöd (i form av t.ex. uppföljning eller uttalanden till stöd för den 

förda politiken) troligen tas på stort allvar av de formella genomförarna.  

 

4.3. Teoretiska avgränsningar 

Vid analys av mina forskningsresultat kommer endast den andra, tredje, fjärde och femte 

faktorn ur Vedungs implementeringsteori att appliceras. Dessa faktorer berör de viktigaste 

aktörernas agerande –det vill säga de aktörer som i störst utsträckning kommer i kontakt med 

implementeringsprocessen jag valt att undersöka. Undersökningen avgränsas till att baseras på 

enbart ovan fyra nämnda faktorer för att minska risken att uppsatsens upptagningsområde 

skulle bli alltför utsvävande. Anledningen till att jag har valt att utesluta just övriga faktorer är 

för att dessa skulle kräva analys av en mängd olika variabler och aktörer i sådan omfattning 

att forskningsupptagningsområdet skulle bli alltför brett. 

 

                                                 
19 Vedung 1998, kap. 12, s.189. 
20 Vedung 1998, kap. 12, s. 189. 
21 Vedung 1998, kap.12, s. 191. 
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5. METOD OCH MATERIAL 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs för den metod och det material jag använt mig av under studiens 

gång. Kapitlet är disponerat så att redogörelsen delas in efter olika huvudrubriker. Kapitlet 

avslutas till sist med en metod-och källkritisk diskussion.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1. Material 

Det material som legat till grund för denna undersökning kommer nästan uteslutande ur den 

information jag fått från muntliga, relevanta källor men även egna observationer.  

 

5.2. Val av metod och genomförande 

Jag började i ett tidigt skede av mitt arbete att ta kontakt med Försäkringskassans EU-

vårdsenhet i Visby. Jag fick samtala med chefen för enheten som efter viss betänketid 

accepterade att ta emot mig för studiebesök. Jag reste därefter till Gotland. Två dagar avsattes 

till besök i enhetens lokaler. Att göra besök vid enheten innebar, förutom att samla in 

informationsunderlag, också att jag fick en bättre insyn i verksamheten samt möjlighet att se 

hur arbetet rent fysiskt organiserats. För mina intervjuer med övriga muntliga källor för 

undersökningen skedde detta via telefon, där motiveringen till valet av denna metod helt 

enkelt ligger i praktiska och rent resursmässiga skäl. 

 

5.2.1. Samtalsintervjuer 

För att få en så rättvis bild som möjligt använde jag mig av både samtalsintervjuer och enkät. 

Jag valde samtalsintervjumetoden för att kunna gå på djupet, bättre förstå hur respondenterna 

resonerar och för att få mer utförliga svar. Till skillnad från frågeundersökningar kan svaren 

från samtalsintervjuer bättre besvara komplexa frågeställningar såsom de som ligger till grund 

för min uppsats. En djupintervju gjordes först med enhetschefen. Intervjun varade cirka 1,5 

timme. Sedan intervjuades fyra handläggare vid enheten, för var och en av dessa samtalet 

varade mellan fyrtio minuter och en och en halv timme. Urvalet gjordes på så sätt att ett mail 

skickades ut till samtliga handläggare vid enheten där de informerades om studien, sedan fick 

intresserade anmäla intresse för medverkan. Jag hade förbestämt att ta ut just fyra handläggare 

för intervju med anledning av att det hade blivit alltför omfattande att intervjua ett större antal 

samtidigt som fyra olika källor ändå kan anses ge en relativt god förutsättning för 

generaliserbarhet då jag dessutom även skulle använda mig av frågeundersökning. Något 
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urval bland anmälda behövdes ej göras då just fyra handläggare anmält intresse. En jämn 

könsrepresentering förelåg då två av handläggarna var män och två kvinnor. Samtliga fyra 

verkade hamna inom åldersgruppen 27-35, vilket enligt min bedömning verkade ligga i god 

proportionalitet till typvärdet för handläggarnas ålder. Jag hade på förhand informerats om att 

jag skulle få disponera över ca en timme med varje handläggare, vilket också hamnar inom 

ramen för en vanlig rekommendation för samtalsintervjuer. Jag förlade första intervjun till den 

första av mina två dagar på enheten. Intervjuerna med resterande tre förlades till följande dag, 

två handläggare på förmiddagen och en på eftermiddagen. Jag valde denna fördelning för att 

ha möjlighet att efter den första intervjun få en översikt av hur smidigt intervjuupplägget 

fortlöpt. Detta för att vid eventuella brister ha möjlighet att för följande intervjuer göra 

ändringar i min intervjufrågemall om det skulle visa sig att denne gjorde det svårt att t.ex. 

hålla sig inom förbestämd tidsram.  

 

Den metod för insamling av material som användes vid samtliga djupintervjuer, var 

elektroniskt antecknande av svar. En annan metod man vid djupintervjuer kan använda sig av 

är bandinspelning. En fördel med denna metod är att man inte missar att anteckna något 

viktigt. Nackdelen är dock att bandinspelning kan hämma respondenten i sin ärlighet. 

Respondenten kan känna obehag över att bli inspelad och det kan således innebära att 

respondenten kraftigt begränsar sin spontanitet och sina resonemang. Eftersom jag redan från 

början märkte att flera handläggare verkade nervösa inför intervjun så valde jag att inte 

använda mig av denna metod. Frågorna vid själva intervjuerna ställdes utifrån en 

förhandsgjord intervjuguide22. Vid samtalsintervju ändras dock frågeställningarna och i 

synnerhet frågeställningarnas ordningsföljd beroende på hur intervjusvaren fortlöper. Då jag 

vid djupintervju ställde en ren informantfråga som exempelvis inleddes Hur går det till... ? 

ställdes dock alltid samma fråga även till övriga respondenter. Detta gjordes eftersom genom 

att bekräfta påståendet med hjälp av ytterligare påstående från annan informantkälla, ökar 

också trovärdigheten för påståendets riktighet23.  

 

5.2.2. Frågeundersökning som metod 

Det hade varit en resursmässig omöjlighet att göra djupintervjuer med samtliga handläggare 

vid enheten, då dessa utgörs av ett trettiotal personer. För att ändå i så hög utsträckning som 

möjligt kunna presentera en generell bild av mina resultat, delades en enkät ut som samtliga 

                                                 
22 Se bilaga 2. 
23 Esaiasson mfl. 2003. s.309.  
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handläggare fick svara på. Genom att med enkäter komplettera mitt val av samtalsintervjuer 

som metod, lyckades jag innefatta en större kvantitet respondenter och informanter vilket i sin 

tur ökar möjligheten till generalisering av forskningsresultaten. För att undvika att en del 

handläggares svar skulle räknas dubbelt i sammanställningen, så valde jag att inte dela ut 

enkäten till de handläggare jag skulle djupintervjua. Enkäterna gjordes anonyma för att i så 

hög utsträckning som möjligt undvika sämre sanningsenlighet på grund av eventuell rädsla 

hos respondenterna att känna sig utelämnade. För att maximera svarsfrekvensen delades 

enkäterna ut av mig personligen på handläggarnas kontorsplats. Enkäten delades ut till 

samtliga handläggare som närvarade någon av de två dagarna för mitt besök på enheten24. 

Handläggarna ombads returnera enkäterna följande morgon senast ett visst klockslag. Således 

undveks vanliga bortfallstal såsom att respondenten ”glömmer av” att fylla i. Jag delade ut 26 

enkäter och samtliga returnerades ifyllda. På enheten arbetar 32 personer, således uppnåddes 

en svarsfrekvens på nästan 100%. Mina resultat kan således sägas ha en god 

generaliserbarhet25. För enkäterna valde jag att i ganska stor utsträckning använda mig av 

öppna frågor, detta för att undvika alternativet med samtycksfrågor där svarspersonerna 

ombeds instämma eller ta avstånd från olika påståenden. Esaiasson mfl menar att denna typ av 

frågor bör undvikas då forskning visat på att människor har tendens att hellre instämma och 

hålla med om olika påståenden än att ta avstånd26. Vid öppna frågor tas ingen ställning till 

påstående utan respondenten svarar utifrån egna förutsättningar utan påverkan från 

frågeformuleraren.   

 

5.3. Bearbetning av material 

Efter insamlandet av enkäter och då samtliga samtalsintervjuer var genomförda använde jag 

mig av kodblanketter där jag antecknade svaret i korthet, lyfte fram viktiga citat och till sist 

noterade mina egna kommentarer och tolkningar. Genom denna metod uppnås en god översikt 

över svaren. Jag använde mig även av en enkätsvarsöversikt där samtliga svar 

sammanställdes. 

 

5.4. Metod- och källkritik 

En fördel med att samla in enkäterna en dag efter utdelande är att respondenten ges tillräcklig 

tid att fundera över frågorna. På så sätt ökar utsikten att respondenten tar sig tid att fylla ut 

raderna med mer information. En nackdel med denna metod, som jag från början varit 

                                                 
24 2008-04-10 samt 2008-04-11. 
25 Esaiasson mfl 2003. s.256. 
26 Esaiasson mfl 2003. s.272. 
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medveten om, är att respondenten kan hinna fundera så pass mycket över sina svar att denne 

till slut ändrar om dessa. På så sätt finns en ökad risk att svaren inte blir spontana. Att jag 

använde mig av denna metod var inte ett övervägt val utan gjordes snarare av praktiska skäl. 

 

Fördelen med personlig intervju är att man kan gå på djupet samt erhålla god kontroll över 

svarssituationen27. Ett problem är dock risken för intervjuareffekter. Det är hypotetiskt 

möjlighet att jag som intervjuare omedvetet påverkat den intervjuades sätt att svara på 

frågorna. När jag noterat svaren har jag förstås behövt ”solla” i vilken information jag trott 

kan vara mest relevant för min studie. Vid denna metod finns det risk att jag omedvetet lagt 

störst tonvikt vid de svar som bäst passar mina förhandsföreställningar om hur resultatet av 

mina forskning skulle komma att se ut. Det finns även risk att de intervjuade anpassat sina 

svar till vad de upplevt att det förväntats av dem28. Det senare är något jag som intervjuare 

själv har svårt att påverka men en sådan faktor bör tas med i beräkningen för resultaten av 

forskningen. Ett annat problem avser frågeundersökningar där risk ofta finns att 

respondenterna tolkar frågorna på olika sätt och att jag i så fall omedvetet vid mina resultat 

inte gjort en helt korrekt tolkning av respondenternas svar. Här skulle det faktum att jag 

använt mig av svarsalternativ som ”sällan ”, ”ibland”, ”stor” och ”liten” kunnat spela in. 

Dessa ord är vaga och olika personer kan därför lägga in olika tolkningar i ordens innebörd. 

Jag har i efterhand blivit medveten om att min slutliga utformning av enkätfrågorna hade 

kunnat göras ytterligare tydligare då ett par av enkätrespondenterna vid vissa frågor 

kommenterat ”förstår inte frågan”. De som uppenbarligen haft svårt att tyda frågornas 

innebörd utgjorde dock max 10% av det sammanlagda respondentantalet men bör dock ändå 

tas i beräkning då målet ändå alltid ska vara att samtliga respondenter ska förstå frågorna och 

tolka innebörden på samma sätt.  

En annan kritik som kan framföras handlar om tillförlitligheten i respondenternas/ 

informanternas svar. Jag har vid urval av svarspersoner inte kunnat fastställa deras berättelsers 

oberoende, det vill säga huruvida deras svar varit påverkade av någon annan person eller t.ex. 

ledningen (chefer etc). Det finns viss risk att respondenternas svar påverkats av deras vetskap 

om att det fanns stor risk att enhetschefen skulle läsa igenom svaren och eventuellt känna igen 

vem svarspersonen för respektive enkät var. Detta problem var jag medveten om redan vid 

utdelandet av enkäterna men någon alternativ lösning på problemet var svår att hitta. Eftersom 

undersökningen rör känsliga frågor såsom kritik mot lednings och handläggarens eget arbete, 

                                                 
27 Esaiasson mfl 2003. s.261. 
28 Esaiasson mfl 2003. s.262. 
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finns också en risk att svaren vinklas då respondenten till exempel av lojalitet mot verksamhet 

och ledning hellre pekar på fördelar än brister. Detta problem har jag i efterhand dock bedömt 

som vagt då min svarsöversikt visade på en stor blandning av positiva och negativa 

påpekanden från respondenterna. 

 

  

6. RESULTATREDOVISNING - EMPIRI OCH ANALYS 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel är uppdelat i 4 avsnitt med ett flertal underrubriker. Avsnitten är upplagda efter 

de faktorer som behandlas i Vedungs teori, således betas faktorerna av i tur och ordning. 

Kapitlet är disponerat på så sätt att empiri varvas med analys och tolkning, detta för att få 

mer flyt i diskussionen.  

___________________________________________________________________________ 

 

6.1. Insatsen 

I regelverken för samordning av ländernas sociala trygghetssystem finns regler om vilka 

faktorer ländernas behöriga instanser, i Sveriges fall Försäkringskassan, skall ta hänsyn till för 

att följa regelverket. Dock är det svårt att finna utförliga anvisningar om hur detta ska gå till. 

Flera handläggare jag intervjuat pekade på att det ibland är svårt att veta hur man ska tillämpa 

de regler som finns. En handläggare poängterade till exempel att man hela tiden stöter på 

problem vid implementeringen av regelverket, då nya komplexa ärenden dyker upp som kan 

vara svåra att relatera till anvisningarna i regelverken. En annan respondent skrev såhär: 

 

” /…/ Vi behöver ofta diskutera konkreta frågor kring handläggningen, som inte finns i 

vägledning eller lagtexter.” 29  

 

Ovanstående tyder på att insatsen är otydligt utformad. Regelverken ger generella direktiv 

men dess tillämpare har ofta svårt att förankra dessa till ärenden i praktiken. 

 

6.1.1. En otydlig insats –gagnar eller hämmar utfallet? 

En handläggare tog också i djupintervjun upp att det kan vara svårt att veta i vilka fall man 

ska använda sig av EG-fördraget istället för 1408/71. En sannolik tolkning är att 

förordningarna är skrivna på ett sådant sätt att det är svårt att tolka dem samt att relatera 
                                                 
29 Svar enkät, fråga 2b: ”Hur ofta förekommer det att du känner behov av att använda dig av något ytterligare 
komplement till Vägledningen när du ska besluta i ett ärende?”  2008-04-10 
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informationen till ärenden som ska handläggas i praktiken. I så fall kan detta stärka Vedungs 

teori om att en oklar insats ger administratörer manöverutrymme för egna tillägg och 

förtydliganden. Att insatsen kan tolkas vara otydlig stärks genom faktumet att det råder en 

omfattande tolkningsfrihet som gräsrotsbyråkraterna förfogar över i arbetet. När beslut tas i 

ett ärende på vårdsenheten så ges ärendet till kollega för kontroll av bedömning, vilket är en 

form av resultatkontroll som tilldelats handläggarna själva. Under min intervju med en av 

handläggarna påpekade denne att det inte är alltid man är överens om bedömningen.  

Enligt Vedungs teori kan den otydliga insatsen underlätta kreativitet i genomförandet, främja 

samverkan och därigenom leda till ett önskvärt utfall. Applicerat på min forskning kan dock 

kreativitet i genomförandet av instansen inte ses som önskvärt. En omfattande tolkningsfrihet 

av lagtexter kan ur ett rättsperspektiv vara farligt. En viktig grundtanke med insatsen är att 

alla ärendedrivare ska få samma behandling av ärendet oavsett vem som är dess handläggare, 

vilket förstås inte är läget om beslutets utkomst blir olika avhängigt av vilken gräsrotsbyråkrat 

som implementerat instansen. Slutsatsen man kan dra av detta är att insatsens otydlighet 

snarare verkar hämma utfallet än gynna. 

 

6.1.2. Tekniskt komplex insats svårare att genomföra 

Vad gäller handläggarnas uppfattningar om förordningarnas tekniska komplexitet har svaren 

dock visat på skillnad i uppfattning. En handläggare menade att regelverken inte är särskilt 

svåra att jobba med. Denne hade dock viss förkunskap genom akademisk utbildning där just 

behandling av EU-reglementen var ett frekvent inslag. Huruvida detta inverkar på 

uppfattningen om förordningarnas tekniska komplexitet är dock svårt att resonera kring. En 

annan handläggare ansåg istället att förordningarna är komplext skrivna. Samme handläggare 

berättade att denne sällan använde sig av förordningen. Det är sannolikt att det finns ett 

samband mellan dennes uppfattning att förordningarna är komplext utformade och att 

användandet av dem är begränsat. En tredje handläggare som varit anställd sedan 2006 

berättade att vissa delar av förordningen fortfarande känns komplexa och att man för ärenden 

avseende dessa regler ofta behöver läsa om det som står. Det kan tyda på en teknisk 

komplexitet då man som handläggare fortfarande efter två år känner osäkerhet inför vissa 

delar av insatsen. 

Enligt teorin skulle den tekniska komplexiteten leda till att insatsen blir svårare att genomföra.  

Mina resultat visar på att handläggarnas arbete grundas på en omfattande tolkningsfrihet av 

förordningarna, något jag tidigare nämnt. Tolkningsutrymmet kan även ses som ett problem 

för ett korrekt genomförande av instansen genom att utfallet (beslutet i ett ärende) således 
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kunde blivit annorlunda beroende på vilken gräsrotsbyråkrat som handlagt ärendet. Vidare 

kan man tänka sig att genomförandet av insatsen i viss utsträckning försenas och går trögare 

då insatsens tekniska komplexiteten innebär att gräsrotsbyråkraterna i flera fall behöver 

rådfråga handledare och rådgivare. Det finns även ett system kallat ARS-förfrågan vilket 

innebär att man på grästrotsnivå vid problem med tolkning av lagtext, skickar en formell fråga 

till huvudkontoret för att erhålla ett vägledande svar30. Att systemet existerar tyder inte i sig 

på att insatsen är komplext utformad, men att det används tyder förmodligen på att regelverket 

är utformat på ett sådant sätt att det inte alltid går att göra bedömning i ärende med enbart stöd 

i lagtexten vilket fått till konsekvens en mer utdragen handläggningsprocess än om insatsen 

varit tekniskt enkel. Mina resultat tycks således, i ovan nämnda avseenden, kunna bekräfta 

teorin om att en otydlig insats samt insatsens tekniska komplexitet innebär att insatsen blir 

svårare att genomföra.  

 

6.2. Implementeringsprocessen 

6.2.1. Gräsrotsbyråkratens kunskap och förståelse  

I Försäkringskassans försäkringsanalys31 tas ett ärende upp där man år 2006 från 

Försäkringskassan beviljat ersättning för planerad vård som hade utförts i Schweiz. Enligt 

förordning 1408/71 ska dock vårdkostnader som uppkommit i Schweiz inte ersättas eftersom 

landet inte omfattas av EG-fördragets artikel 49 och 50. Här är alltså ett exempel på hur man 

felaktigt handlagt ärenden, vilket med största sannolikhet kan tolkas som en brist på kunskap 

om vad lagen säger. 

 

I intervjun med enhetschef och handläggarna själva framgick att största merparten av dessa 

vid anställning inte innesuttit någon förkunskap inom vare sig ämnesområdet eller någon form 

av handläggningsarbete. Formellt är det vid rekrytering krav på akademisk utbildning men 

större vikt har ändå lagts på personliga aspekter och på att få ihop en arbetsgrupp som 

fungerar bra tillsammans32. I mitt arbete har jag därför velat ta reda på vilken utbildning 

personalen vid EUvårdsenheten förses med vid nyanställning samt löpande under 

anställningen. Samtliga närvarande handläggare fick genom enkäten svara på i vilken 

utsträckning de anser att tillgodoseendet med information/utbildning är tillfredsställt. 

Svarsutkomsten på denna fråga blev väldigt uppdelat då i stort sett lika många som angav att 

det är tillfredställt i stor eller ganska stor utsträckning istället uppgav att det var tillfredställt i 

                                                 
30 Muntlig källa, anonym handläggare Försäkringskassans EUvårdsenhet, Visby. 2008-04-10 
31 Försäkringskassan. 2007: Sjukvård i internationella förhållanden –försäkringsanalys. 
32 Svar djupintervju med enhetschef  Försäkringskassans EUvårdsenhet, 2008-04-10. 
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liten eller ganska liten utsträckning. På frågan i vilken utsträckning de anser att det ges tydlig 

introduktion när något nytt i arbetet presenteras var det ungefär lika många handläggare som 

svarade ”stor” alternativt ”ganska stor”, som ”liten” alternativt ”ganska liten”.  

Svaren på båda ovanstående frågor kan tolkas som att uppfattningarna angående utbildning 

och informationförseende går brett isär bland handläggarna. Detta skulle kunna bero på att 

handläggarna inte tillgivits samma utbildning från rekryteringstillfället.  

Anställandet av personal vid enheten har skett klumpvis två gånger, något som i så fall skulle 

kunna förklara att handläggarnas uppfattningar också kan delas in i två olika ”läger”. I maj 

2006 skedde den första omfattande rekryteringen av handläggare till EUvårdsenheten. I 

augusti 2006 skedde den andra. Vid mina djupintervjuer med handläggarna framgick att de 

som anställdes i augusti ansåg att utbildningen var tillfredsställande, att man fick bra med stöd 

och vägledning. De som däremot rekryterades som första grupp (maj 2006) uppgav bland 

annat en ”stor grad av famlande”33 vid utbildningen. Det fanns nästan inga exempelärenden 

att tillgå vilket gjorde att någon anknytning regelverk –applicering i praktik, var mycket 

begränsad. Detta innebar också en begränsning i aktörernas förståelse för insatsen vid 

nyanställning. ”Vi hade ingen aning alls om hur en ansökan såg ut, inte ens på ledningsnivå 

hade de koll riktigt”34 

  

Trots att svaren på enkäten alltså visat att cirka hälften av handläggarna är nöjda med 

utbildningen, har mina resultat visat att det finns en utbredd brist i aktörernas kunskap och 

förståelse kring instansen. Några svar som bekräftade detta: 

   ”/…/ Nu förväntas vi kunna allt. Kanske att vi skulle behöva i alla fall diskussionsforum 

(om inte utbildning) för att inte stagnera i handläggningen.”  

 

   ”Man fick inte så bra introduktion om hur man skulle jobba med förordningen” 

Ovanstående tyder på avsaknad av utbildning/fortbildning på enheten. Någon handläggare 

uttryckte också en avsaknad av exempelvis forum för att ”komma vidare” i handläggarrollen. 

Detta kan tolkas som att det bland personalen finns en känsla av att man står och stampar på 

samma ställe, vilket kan ses som en uttryckan för behov av fortbildning och utökad kunskap 

inom arbetsområdet. 

 

                                                 
33 Citat handläggare vårdsenheten , djupintervju 2008-04-10  
34 Citat handläggare vårdsenheten , djupintervju 2008-04-10  
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6.2.2. Aktörernas förmåga: Ekonomiska resurser och personalbrist 

Samtliga handläggare fick svara på i vilken utsträckning de anser att ekonomiska resurser är 

tillfredställda på enheten. De flesta hade svarat ”ganska stor” eller ”ganska liten”, med en 

svag övervikt på ”ganska stor”. En förhållandevis stor andel respondenter hade kryssat i 

alternativet ”ingen åsikt”. En resursfråga som handläggarna vid enheten visat sig uppleva som 

problematisk är en bristande personalstyrka. Under år 2007 rådde anställningsstopp på grund 

av dåligt ekonomiskt anslag från Försäkringskassan. Detta har bland annat resulterat i 

omfattande beordrad övertid för personalen35. En av handläggarna kommenterade den 

beordrade övertiden såhär: 

      ”Vi har haft övertid nu nästan ett halvår. Man har sagt att vi bör arbeta extra två helger i 

månaden, som vi visserligen inte blivit tvingade till, men det har ändå förväntats av oss. Så 

ofta har man fått åka in till jobbet på helgen för att jobba ikapp.36” 

 

Högarna på vårdsenheten med ärenden som ligger i väntan på behandling är mer omfattande 

idag än de varit tidigare37. Rent statistiskt har ärendeinströmningen ständigt ökat och med 

beakttagande av det omfattande behovet av övertidsarbete, verkar bristen på personalstyrka 

leda till en begränsning i aktörernas förmåga att på ett effektivt sätt implementera insatsen. 

Det råder således en obalans mellan behovet av ärendebearbetning och tillgodoförseendet av 

detta. Ett flertal handläggare påpekade också vad gäller den minskade personalresursen att det 

varit många av de duktiga handläggarna som försvunnit. Detta kan tänkas ha försvårat arbetet 

då viktiga tillgångskällor försvunnit. Att duktiga medarbetare tidigt lämnar arbetet skulle 

kunna vara en konsekvens av dåliga resurser och dåligt anslag till enheten. I en av de enkäter 

jag delat ut styrktes just detta resonemang: 

    

     ” Urusla löner och framförallt orättvis lönefördelning vilket gör att kompetensen 

försvinner från FK”38 

 

Ytterligare en enkätrespondent nämnde lönerna som ett problem för kvarhållande av 

kompetens. 2007 års anställningsstopp och besparingskrav samtidigt som kunnig personal 

slutat på enheten har visat sig öka arbetsbördan på kvarvarande handläggare. Detta har vidare 

                                                 
35 Muntlig källa, anonym handläggare EUvårdsenheten i Visby, 2008-04-11. 
36 Djupintervju med handläggare, EUvårdsenheten i Visby, 2008-04-11. 
37 Muntlig källa, anonym handläggare EUvårdsenheten i Visby, 2008-04-10. 
38 Svar ur enkät, punkt nr 7 ”Övrigt” . 2008-04-10 
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inneburit ett särskilt fokus på produktion (t.ex. arbeta övertid för att ”jobba ikapp”). En 

handläggare skrev att detta skett på bekostnad av kvalitet i handläggning och kundservice39.  

     

6.2.2.1. Överlevnadsstrategier bland gräsrotsbyråkraterna? 

Trots att många av handläggarna kryssat i att de i ganska stor utsträckning ansåg de 

ekonomiska resurserna vid enheten som tillfredsställande, visade det sig kommentarerna vid 

de öppna frågorna att en stor del av handläggarna upplever negativa konsekvenser som kan 

härledas till ekonomiska resurser. Detta har således visat sig bekräfta Vedungs teori att 

gräsrotsbyråkraterna ofta upplever sig arbeta med för knappa resurser. Vedung hävdar med 

utgångspunkt i ovanstående, att dessa därför utvecklar olika överlevnadsstrategier.  

En av mina frågor till samtliga handläggare jag djupintervjuat var om de själva väljer ut de 

ärenden de ska handlägga och i vilken ordning detta skall ske. Jag ställde även frågan vad 

man som handläggare gör om man får ett ärende som är svårt att handlägga och som man 

känner att man inte riktigt klarar av. När ett ärende kommer till vårdsenheten så hamnar detta 

i en hög av inkomna ärenden och läggs efter datumordning, således ska äldst ärende alltid 

ligga överst i högen40. Gemensamt för samtliga fyra handläggare var att de berättade att man 

ändå tar sig an även svåra ärenden. Någon systematisk ”utsollning” av ärenden sker inte. 

Dock underströk någon av handläggarna att man vid problem ofta rådfrågar kollegor. Denne 

uppgav också att det finns en möjlighet att det förekommer att handläggare lämnar över 

ärenden, eller inte tar det ärende som ligger överst i högen. Detta bör i så fall ses som 

undantag snarare än regel, då detta inte sker öppet. En respondent uppgav att han trodde att 

man som handläggare i regel ändå försöker även om man upplever ett ärende som 

svårhanterligt. Vid problem kan man rådfråga handledaren och rådgivaren som finns på 

enheten41. En annan handläggare berättade dock att det bildats grupper bland handläggarna 

som ges vanan att handha ärenden som kan uppfattas lite krångligare eller mer specifika.  

 

Slutsatsen av ovanstående är att mina resultat inte helt och hållet bekräftar teorin om att 

gräsrotsbyråkraterna utvecklar överlevnadsstrategier. Att de föredrar lätta, väl definierade fall 

framför svåra, konturlösa och kraftödande42, kan inte helt och hållet bekräftas men resultatet 

visar att det skulle kunna finnas en dold släng av detta. Det faktum att det bildats grupper som 

                                                 
39 Citat från enkät 10/4 2008: ”Besparingskrav och anställningsstopp från 2007 i samband med att personal har 
slutat på enheten har ökat arbetsbördan per handläggare vilket har inneburit ett fokus på produktion ev. på 
bekostnad av kvalitet i handläggning och kundservice (utbildning etc.) ”. 
40 Muntlig källa, handläggare EUvårdsenheten Visby, 2008-04-11 
41 Resonemang anonym handläggare. Djupintervju 2008-04-10. 
42 Vedung 1998, kap 12 s. 186. 
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handhar viss ärendetyp kan tyda på att man generellt sett tar sig an de mer ”lätta, väl 

definierade fall” framför svåra då dessa ges över till specifika medarbetare som innesitter 

tillräckliga kunskaper i de specifika fallen. 

 

6.2.3. Summering: bekräftar resultaten teorin? 

Mina resultat verkar tyda på en i flera avseenden bristfällig kunskap om instansen bland 

aktörerna. Enligt teorin jag valt att applicera påverkar detta implementeringen och därmed 

utfallet. Aktörernas förmåga nämns också vara en faktor som inverkar på utfallet. Jag har 

redan gjort tolkningen att Vedung ges visst belägg för sitt resonemang om att dåliga 

möjligheter hos aktörerna att föra ut de beslutade åtgärderna (resursbrist) också resulterar i 

sämre utkomst av implementeringsprocessen. Dock har mina resultat angående 

”överlevnadsstrategier” hos gräsrotsbyråkraterna inte kunnat bekräfta teorin. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Vedungs hithörande resonemang bekräftats men med 

visst undantag. 

 

6.3. Adressaternas inverkan 

I den teori jag använt mig av hävdas att utfallet av en offentlig insats kan påverkas av att 

adressaterna inte förstår. En reglering som folk inte känner till eller begriper kan inte verka43. 

Denna problematik togs också upp av samtliga handläggare jag djupintervjuat.  

På min fråga om adressaterna i någon mån kan tänkas påverka utfallet av 

implementeringsprocessen, svarade en av handläggarna så här: 

    ” Nästan 90 % av de som skickar in ett ärende har glömt något (t.ex. fylla i något på 

blanketten, bifoga kvitton etc). På så sätt påverkas ju processen av adressatens förståelse för 

hur det ska gå till. Så tiden för bearbetning av ett ärende är väldigt olika från ärende till 

ärende, en del ärenden tar en halvtimme att handlägga, och det längsta ärendet jag haft har 

jag hållt på med nu i 2 år. /…/ De försäkrade påverkar i ganska hög grad. Många människor 

tar väldigt god tid på sig till exempel (när det gäller att komplettera med papper osv). En del 

blir också upprörda och krånglar, och det är klart att tar tid. Varje gång någon lämnar en 

åsikt så måste vi journalföra detta, vilket är tidskrävande. Som handläggare får man ”vara 

på” mycket och ringa mycket (kontakta kunden) och så.44” 

 

                                                 
43 Vedung 1998, kap.12 s. 187 
44 Citat från djupintervju med handläggare (anonym), EUvårdsenheten Visby. 2008-04-10. 
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Detta uttalande berör flera aspekter av adressatens inverkan på implementeringsprocessen. 

Kundens förståelse och vilja att acceptera de regler och villkor som gäller för ersättning är vid 

många tillfällen begränsad. Exempel på detta är att kunden tror eller anser att de har rätt till 

100% ersättning för vårdkostnader. Ett ytterligare problem kan stå att finna i ett svårtydande 

av de blanketter som används för ärendedrivning. En blankett kan till exempel se enkel ut att 

fylla i men när detta väl ska göras kan det vara svårt att bedöma vilka exakta uppgifter som 

ska stå under vilket fält. När ett ofullständigt ärende kommer in så måste handläggaren i alla 

skeden sätta upp en kompletteringstid som kunden ska informeras om, denna bestäms mer 

eller mindre fritt av handläggaren själv. En vanlig kompletteringsperiod ligger runt tre veckor. 

När kompletteringtiden gått ut så är handläggaren skyldig att informera kunden om detta, och 

från detta tillfälle har kunden rätt till ytterligare två veckors ”reaktionstid”. Efter att beslut 

tagits har kunden dessutom alltid möjlighet att begära omprövning, vilket då innebär att 

ärendet måste upptas på nytt45. Inget ärende kan således avslutas utan att ha genomgått flera 

steg av kommunikationförsök från handläggningsmyndighet till ärendedrivare. Detta innebär 

att handläggningsprocessen från det att ett ärende kommer in kan bli väldigt utdragen 

beroende på kundens vilja och förmåga att tillförse myndighet med korrekta och fullständiga 

uppgifter. Just variabler som vilja och resurser nämns också i den teori jag valt att applicera. 

Resultaten ovan verkar sålunda bekräfta Vedungs teori om att adressaternas förståelse, vilja 

och resurser inverkar på utfallet av implementeringsprocessen.  

Adressaterna kan tidigare ha påverkat, och i dagens läge påverka, i den mening att deras 

oförståelse inverkat negativt, vilket i så fall ger Vedung stöd för sin teori. Det finns dock vissa 

belägg för att adressaterna med tiden kommer att utveckla en större förståelseförmåga för 

EUvårdsersättning och på så sätt kan utfallet av implementeringsprocessen påverkas i mer 

positiv riktning. Något som talar för detta är att ärendeinströmningen ständigt blir mer och 

mer omfattande och att folket (adressaterna) blir mer medvetna om att man kan söka 

ersättning för detta område. Folks ökade medvetenhet bör också leda till en ökad förståelse för 

de förmåner man har rätt till och därigenom förordningarnas innehåll. Kommunikationen 

mellan gräsrotsbyråkrat och adressat torde i sådant fall gå smidigare och 

implementeringsprocessen underlättas därigenom då mindre tid och energi går åt till 

kommunikationsproblem. 

 

                                                 
45 Muntlig källa, anonym handläggare EUvårdsenheten Visby: 2008-04-10.  
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6.4. Uppföljning och utvärdering av implementeringsprocessen 

I den enkät som delades ut till samtliga tillgängliga handläggare ställdes frågan ”Anser du att 

det är viktigt att man från lednings håll (t.ex. Försäkringskassan, regeringen etc.) följer upp 

arbetet som utförs på enheten?” Till denna fråga fanns redan förbestämda kryssalternativ där 

alternativen var ”Ja”, ”Nej”, ”Sådär” eller ”Ingen åsikt”. Förutom de redan förbestämda 

kryssalternativen gavs respondenten även utrymme genom tomma rader att specificera och 

exemplifiera sin åsikt. 22 av 26 respondenter, således en överhängande majoritet, kryssade för 

att de anser uppföljning av arbetet vara viktig. Ingen av respondenterna kryssade för alternativ 

nr 2: ”nej” och endast en person ”ingen åsikt”. En ytterligare fråga som fanns med i enkäten 

avseende uppföljning och utvärdering av arbetet lydde: ”Känner du att man från lednings håll 

är bra på att följa upp och utvärdera arbetet som utförs vid EU-vårdsenheten?  Om ja, på 

vilket sätt?” Här lämnades respondenten utrymme att fritt resonera kring frågan. En 

handläggare skrev såhär: 

    ”Nja. Folk sitter på HK46 och sänder ut IM47 och har ingen aning om hur arbetet på 

avdelningen, handläggningen, går till. Nu ligger även en proposition ute om huruvida 

handläggningen av planerad vård utomlands skall övertas av landstingen –Då finns risken att 

handläggningen inte blir enhetlig m.m. –Vad gör HK/ledningen för att vi ska få behålla 

handläggningen? I övrigt vet jag inte hur/om det följs upp något från ledningens sida!”  

 

Ovanstående talar för att det finns en dålig kommunikation och ett bristfälligt 

informationsflöde mellan den myndighet och de gräsrotsaktörer som tillsatts att implementera 

regelverket. Om gräsrotsbyråkraterna inte ens är medvetna huruvida det görs någon form av 

uppföljning så tyder detta på att återkopplingen är bristfällig. Flera respondenter bekräftade 

denna teori genom att svara att det ovanifrån inte finns någon återkoppling om vad som görs. 

Exempel på ytterligare kommentarer som bekräftar denna tolkning:  

”Samarbetet och kommunikationen har tidigare varit usel och är fortfarande usel.” 

 
 ” Ändringar i handläggningsrutiner genomförs aningslöst o utan eftertanke. Blind leder 

blind!” 

 
Vid en jämförande analys av handläggarnas svar på fråga 6a (Anser du att det är viktigt att 

man från lednings håll följer upp arbetet?) och 6b (Känner du att man från lednings håll är bra 

                                                 
46 HK används internt som förkortning till Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. 
47 IM: Förkortning för informationsmeddelande från Försäkringskassans huvudkontor (HK). Ett IM gäller i högst 
ett år från utgivningsdatum.  
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på att följa upp och utvärdera?) kan man alltså notera en negativ harmoni mellan de två 

utfallen. Nästan samtliga respondenter anser att det är viktigt med någon form av uppföljning, 

samtidigt som merparten av dessa respondenter upplever att detta inte görs i tillfredsställande 

utsträckning. En respondent nämnde att engagemanget avtagit och en annan skrev att det 

införs för många nya rutiner som inte följs upp och utvärderas. 

 

6.4.1. Vad görs och av vem?  

Vedung menar att huruvida uppföljningen sker av interna eller externa aktörer får betydelse 

för utfallet. På vilket sätt det inverkar på resultaten om utvärderingar görs av interna eller 

externa granskare, framgår dock inte i Vedungs teori. Dock skulle man kunna tänka sig att det 

har en positiv inverkan på resultaten av implementeringen om utvärdering inte bara görs från 

ett håll. Denna slutsats kan dras då premissen är att utvärdering och uppföljning är något 

önskvärt. Genom mina djupintervjuer med personal på vårdsenheten framgick att den 

uppföljning eller utvärdering av verksamheten som görs, utförs både internt och externt. De 

viktigaste aktörerna i detta avseende är Sveriges regering, Försäkringskassans huvudkontor 

(HK) samt EUvårdsenheten själv. 

 

6.4.1.1. Regeringen som utvärderare?  

Regeringens uppföljning av Försäkringskassans verksamheter sker endast genom anslags-, 

mål- och resultatdialoger. Specifika regeringsuppdrag kan innefattas i uppföljningsarbetet. Ett 

exempel är regeringens uppdrag till Försäkringskassan att inför budgetåret 2007 redovisa 

statistik över den vård i andra EU/EES-länder som Försäkringskassan har ersatt med stöd av 

EUs regelverk48. Enligt socialdepartementet49 gör man från regeringssidan ingen annan form 

av uppföljning utöver ovanstående, utan detta verksamhetsområde har delegerats till 

Försäkringskassan. Således är regeringens uppföljningsarbete mycket begränsat. 

 

6.4.1.2. Huvudkontorets uppföljning 

Under våren 2007 gjordes ett antal så kallade riktade kontroller, som Försäkringskassans 

huvudkontor initierat. Detta innebar att man slumpvis plockade ut ett sextiotal ärenden som 

hade beslutats under ett kvartal, för att sedan kontrolleras. Här kan noteras att riktad kontroll 

alltså bara gjorts vid ett tillfälle. En av respondenterna uttryckte sig så här angående 

                                                 
48 Försäkringskassan. 2007 : Svar på regeringsuppdrag : Gränsöverskridande vård inom EU/EES - Planerad och 
nödvändig vård perioden 1 februari 2005 till och med 31 januari 2007. 
49 Muntlig källa: Maria Nilsson, departementsekreterare, Socialdepartementet, enheten för hälso- och sjukvård. 
2008-04-25. 
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kommunikation mellan vårdsenheten och huvudkontoret: ”FK-HK har inte alltid förankring i 

praktisk handläggning vid utformande av IM”. Exemplet pekar på en dålig återkoppling från 

huvudkontorets sida vad gäller uppföljning av hur väl arbetet implementeras på gräsrotsnivå. 

Vid min telefonintervju med ansvarig från huvudkontoret berättade denne att kvalitets-

kontroller gjorts regelbundet under 2007 men att detta nu tillfälligt ligger nere. På min fråga 

om kvalitetskontrollerna lett till någon form av utvärdering och förbättringsarbete kunde inga 

exempel ges och man menade att det hittills inte funnits behov av att göra detta50. 

 

6.4.1.3. Intern kontroll 

Varannan vecka ordnas gemensamma möten mellan anställda på enheten där 

försäkringsfrågor diskuteras. Detta kan ses som en form av uppföljning men det är otydligt 

huruvida man sedan arbetar med underlaget för en eventuell utvärdering. Det finns 

exempelvis ingen sammanfattande uppföljning av de olika försäkringsmötenas innehåll som 

skulle kunna ligga till grund för en senare utvärdering. Under år 2007 gjordes vid enheten 

något man kallade ”kvalitetsutredningar”. Dessa utfördes kontinuerligt på cirka 10% av 

ärendena varje månad. Urvalet gjordes slumpvist av ett system där också rapporter angående 

resultatet togs fram. Dessa rapporter syftade sedan till att ligga till grund för diskussion i s.k. 

”resultatdialoger” mellan EUvårdsenhetens chef och dåvarande direktör. Under intervjun med 

enhetschefen berättade denne att kvalitetskontrollerna ”gör att man kanske upptäcker att man 

behöver förstärka rutiner eller kompetenshöja”, dock poängterades samtidigt att någon riktig 

utvärdering om exempelvis vad som fungerar bra/dåligt i arbetet inte gjorts51. En möjlig 

förklaring kan dock finnas i att handläggningen av EUvårdsärenden endast varit enhetlig 

sedan år 2006. Det enhetliga arbetet är så pass nytt att detta skulle kunna ses som förklaring 

till varför efterhandskontrollen fortfarande är begränsad.  

Sedan början av år 2008 utförs inte längre kvalitetskontroller ”av organisatoriska skäl”52. Man 

har vid början av årsskiftet istället infört ett system där handläggarna för alla ärenden ges i 

uppgift att granska varandras arbete. Systemet innebär att handläggaren får kollegans ärende 

till sig i färdigt skick, sedan har den förre till uppgift att bedöma huruvida ett korrekt 

ställningstagande/beslut gjorts. Graden av effektivitet för denna kontrollmetod kan vara svår 

att bedöma, men en tolkning är att det är ett sätt från ledningshåll att frånsäga sig ansvaret. 

Vid en rutin som kvalitetsutredning blir det mer tydligt vad man från ledningen gör och på så 

sätt öppnas det upp större mottaglighet för kritik av uppföljningen. Man ger följaktligen 

                                                 
50 Telefonintervju med försäkringsansvarig Internationell vård. Försäkringskassans huvudkontor. 2008-05-05 
51 Intervju med enhetschef  EUvårdsenheten. 10 april 2008. 
52 Intervju enhetschef, EUvårdsenheten. 10 april 2008. 
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gräsrotsbyråkraterna den största rollen i uppföljningen. Ett problem som därmed uppstår är att 

denna grupp aktörer blir dess egna granskare. Även om man menar att handläggarna granskar 

varandra, så finns en utbredd sammanhållning bland denna grupp aktörer. Detta har visats 

genom svar vid intervjuersamtal, där till exempel en av handläggarna i resonemang om 

relationen mellan honom och hans kontorskamrater talade om en vänskaplig relation och ”vi 

kommer väldigt bra överens”. En god intern sammanhållning bland gräsrotsbyråkraterna kan 

innebära att man vid granskandet av en kollegas arbete drar sig för att kritisera, vilket 

följaktligen kan leda till en underminering av granskandets syfte.  

 

6.4.2. Statistik som utvärdering? 

Genom min undersökning kan slutsats dras att merparten av det man refererar till som 

uppföljning/utvärdering av arbetet nästan uteslutande handlar om statistik. Denna slutsats kan 

dras för samtliga tre nämnda kontrollinstanser.  

På enkätens fråga 6b huruvida man från lednings håll53 är bra på uppföljning och utvärdering 

av arbetet svarade en av handläggarna: ”Ja, huvudkontoret får vår statistik.” Detta svar kan 

tolkas som att respondenten uppfattar att uppföljning och utvärdering enbart innebär en 

presentation av statistiska siffror. Sex respondenter nämnde att det bara är statistik som görs, 

och att statistik prioriteras framför kvalitén i arbetet. I merparten av svaren i enkäterna 

angående uppföljning och utvärdering så nämns ordet statistik. Den uppföljning/utvärdering 

som görs innebär alltså att samla in data och göra statistik men inte att relatera 

informationerna till vare sig interventioner eller värdekriterier54.  

Vedung skiljer på enkel (motsvarande ovan beskriven process) och kvalificerad uppföljning. 

Enligt Vedung är enkel uppföljning inte detsamma som utvärdering. Utvärdering skall syfta 

till att bli användbar. Enligt en kvalificerad uppföljning (utvärdering) handlar processen inte 

enbart av insamling av information utan även någon sorts felsöknings-och reparationsarbete i 

länk efter länk av förvaltningskedjan och slutprestationsledet55. Enligt Vedungs teori tyder 

således mina resultat på att det från lednings sida görs en enkel uppföljning av arbetet, men att 

det finns en stor avsaknad av återkoppling och utvärdering av arbetet.  

 

                                                 
53 Med ”lednings håll” har jag refererat till regering och berörd myndighet, vilket således innebär 
Försäkringskassan och då i särskild mening huvudkontoret samt ledningen på vårdsenheten. 
54 Vedung 1998, kap. 1, s.32. 
55 Vedung 1998: s.32. (s.25: ) Begreppet Förvaltningskedjan syftar till hela implementeringsprocessen från 
inflöde till dess att ett resultat utkommer. Med slutprestationsledet menas det omedelbara fram till det slutliga 
utfallet av processen.   
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6.4.3. Summering: Negativt utfall på grund av bristfällig utvärdering? 

Undersökningen visar att utvärderings- och uppföljningsansvaret förflyttats så långt ned i     

kedjan som möjligt, vilket innebär att Försäkringskassan själva får vara dess största granskare. 

Jag har ovan i samband med presentation av min undersökning, tolkat mina resultat som att 

det råder en betydande brist på utvärdering av implementeringsprocessen av EU-

förordningarna om vårdsersättning. Enligt den teori jag valt att applicera skulle en bristfällig 

utvärdering inverka negativt på utfallet, något som mina resultat tycks kunnat bekräfta. Under 

forskningens gång har jag fått fram att det till exempel vid enheten råder behov av utökad 

personalstyrka, att det finns ett behov av bättre utbildning och tydligare 

informationsinströmning till gräsrotsbyråkraterna. Ett flertal bland personalen på 

vårdsenheten tog upp att det är dåligt med stöd och support med datorprogram, mallsystem 

och liknande från ledningen samt att det finns behov av bättre datasystem. Många av 

handläggarna hade även egna funderingar och konkreta idéer på saker som kunde tänkas 

underlätta och förbättra handläggningsprocessen och därmed implementeringen av 

förordningarna. Allt detta hade vid mer omfattande utvärdering kunnat klargöras och därmed 

hade ett förbättringsarbete förmodligen hamnat på agendan vilket därigenom hade inverkat 

positivt på utfallet. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Jag ville med min uppsats ta reda på hur Sveriges implementering av EUs regelverk angående 

samordningen av de sociala försäkringssystemen i EU ser ut, och mer specifikt avseende 

vårdsersättning. För att ta reda på detta använde jag mig av Evert Vedungs åttafaktorsteori om 

offentliga insatsers resultat. Jag undersökte bland annat faktorer som hur gräsrotsbyråkraterna 

implementerar regelverket, vilken kunskap och resurser de innehar samt hur uppföljning och 

återkoppling från offentligt håll görs för att säkerställa en god och fungerande 

implementering. Mina resultat visade sig i många avseenden kunna stärka de faktorer jag 

undersökt ur teorin. De generella slutsatser jag kunnat dra av resultaten är att det finns ett 

flertal brister i implementeringsprocessen. Brist på kompetent personal samt regelbunden och 

relevant fortbildning utgör några av de faktorer aktörerna upplever otillfredsställda och har 

visat sig inverka på utkomsten av implementeringsarbetet. Ett komplext regelverk samt stort 

tolkningsutrymme vid handläggning har också i viss mån visats inverka. Resultaten har vidare 

visat på att svenska offentliga instanser för att följa upp Sveriges implementeringsarbete av 

EU-regelverket nästan enbart ägnar sig åt statistiska siffror och att någon utvärdering av 

eventuella brister/styrkor i implementeringsarbetet ej är ett frekvent inslag. Detta visar således 

på att man så här långt från offentligt håll ej ägnat sig åt något förbättringsarbete av 

implementeringen av regelverket kring EU-vård. Slutsatsen av mina resultat är således att 

man i Sverige fortfarande verkar ha en lång väg att gå för att förbättra 

implementeringsprocessen av regelverken kring samordningen av vårdsförmåner i EU.   

 

7.1. Vidare forskning 

Min studie är hittills en av ytterst få som granskat hur man i Sverige implementerar och 

utvärderar EUs förordningar om samordning av social säkerhet. Någon utvärderande studie av 

svenska myndigheters hantering av just implementeringen och utvärderingen på 

vårdförmånsområdet har dessutom hittills aldrig gjorts. Denna studie är inte på något sätt en 

heltäckande utvärdering, men kan kanske ligga till grund för öppning för vidare forskning på 

området. Min forskning har riktats in på just vårdförmåner, men det skulle vara intressant att 

se en mer omfattande forskning på området. Till exempel kunde man titta på samtliga 

socialområden som täcks av förordningen och jämföra implementeringsprocessen och 

utvärderingen. Något annat som skulle vara intressant är att jämföra Sveriges hantering med 

andra länders.  

Vidare utgör studien förhoppningsvis även en möjlighet att ligga till grund för ett ökat intresse 

från de myndigheter och svenska instanser som handhar målområdet, i deras arbete med att 
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förbättra utvärderingen av verksamheten. Det skulle därför också vara intressant om det 

gjordes en uppföljning av studien om några år eftersom ett enhetligt arbete med 

handläggningen av EUvårdsärenden vid dagens datum endast funnits en mycket begränsad 

tid. Man skulle i en uppföljning kunna titta på hur arbetet vid vårdsenheten utvecklats, och om 

det kommit att befästas några ordentliga rutiner för uppföljning och utvärdering. Uppföljning 

och mer forskning på området är nödvändigt för att säkerställa en god implementering av de 

EU-regelverk som Sverige beslutat att införa i svensk lagstiftning.  
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Bilaga 1   Enkät 
 
Enkäten utgör en del i ett examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på hur svenska instanser 
implementerar och i praktiken arbetar med de internationella reglementena för samordningen av de sociala 
trygghetssystemen inom EU/EES.  
 
Jag vill understryka att alla enkäter är anonyma, vilket innebär att Du inte behöver uppge några person- eller 
namnuppgifter. Enkäten syftar endast till att vara till underlag för en sammanfattande sammanställning. 
 
Stor uppskattning läggs vid att Du tar dig tid att försöka besvara frågorna så ärligt och så utförligt som möjligt. 
Det går även bra att använda baksida av papprena eller att bifoga separat svarsmaterial. 
 

Tack! 
 
 
 

1    a. Hur länge har du arbetat som handläggare på EU-vårdsenheten i Visby? 

_________________________________________________________________.  

   

      b. Om du var placerad på annan avdelning inom Försäkringskassan innan, var var   
         detta och vilka arbetsuppgifter hade du?  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________. 

 

 

2 a. Upplever du att du i hög utsträckning behöver använda dig av vägledningen ”Vårdförmåner i 
Internationella förhållanden” vid handläggning av EU-vårdsärenden? 

 
 

Ja, för alla ärenden      Ja, i de flesta fall   Ca hälften av ärendena Nej, sällan  

 

Kommentar.:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

b. Hur ofta förekommer det att du känner behov att använda dig av något ytterligare komplement till 
Vägledningen när du ska besluta i ett ärende?  
 

  Alltid         Ofta               Sällan                    Aldrig  

 

 
. Om du svarat ofta eller alltid, är detta för att: 

       Vägledningen inte alltid är tillräckligt heltäckande 

                     Vägledningen är ibland svårtolkad 

       Vägledningen är mer eller mindre heltäckande, men det är alltid bra att rådgöra sig ytterligare 
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                     Annan anledning:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

 

. Om du svarat sällan eller aldrig, är detta för att: 

      Du känner dig tillräckligt säker i din egen ”utantill-kunskap”  

      Du anser att den vägledning som ges i ”Vårdförmåner i Internationella Förhållanden” är tillräcklig 

för att göra en korrekt bedömning vid handläggning 

      Annan anledning:__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

 

3. Upplever du att du i hög utsträckning behöver använda dig av informationen i förordningarna vid 
handläggning av ett ärende? 

 

 

Ja, för alla ärenden      Ja, i de flesta fall          Ca hälften av  ärendena                  Nej, sällan 

 

 

 

4. Finns det något i ekonomisk resursväg som du upplever ha kunnat inverka och exempelvis försena eller 
försvåra arbetet/implementeringsprocessen? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

 

 

5. a. Hur stor inverkan tror du att den grad som finns av följande faktorer, har på ert (handläggarnas) 
arbete: 
 

                                                         Stor         Ganska stor       Ganska liten           Liten       Ingen åsikt 

  
             Ekonomiska resurser :                              

 

 Tidsmässiga resurser :  

 

 Tydlig introduktion vid  
 presentation av något  
 nytt i arbetet : 
 

 Tillgodoseende med  
 information/utbildning : 
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b. I vilken utsträckning anser du att ovanstående faktorer är tillfredsställda vid enheten?  

 

                     Stor         Ganska stor          Ganska liten         Liten        Ingen åsikt 

  
             Ekonomiska resurser :                              

 

 Tidsmässiga resurser :  

 

 Tydlig introduktion vid  
 presentation av något  
 nytt i arbetet : 
 

 Tillgodoseende med  
 Information/utbildning : 
   

 

6. a. Anser du att det är viktigt att man från lednings håll (t.ex. Försäkringskassan, regeringen etc.) följer 
upp arbetet som utförs på enheten?  

 
Ja                 Nej                   Sådär           Ingen åsikt 

  
 
 

Om ja, varför? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

b.  Känner du att man från lednings håll är bra på att följa upp och utvärdera arbetet som utförs vid EU-
vårdsenheten?  Om ja, på vilket sätt? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________. 

 

 
7. Övrigt  

(Här kan vad som helst skrivas som kan tänkas vara av intresse för examensarbetet! T.ex. synpunkter, 
anmärkningar, förtydligande etc) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

 

 Passa gärna på att fylla ut raderna under ”övrigt” med så mycket information som möjligt, ju mer underlag till 
en senare sammanställning av enkäterna, desto bättre! 
 
 
 
 
 
 
 
Än en gång, tack för att Du medverkat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christine Frostman, student 
cfrpj04@student.vxu.se 
Programmet för Internationell Administration 
Växjö Universitet 
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Bilaga 2 
Intervjuguide (handläggare): 

 
 

• Hur länge har du arbetat som handläggare på EU-vårdsenheten i Visby?   
 

• Om du innan detta var placerad på annan avdelning inom Försäkringskassan, var var detta 
och vilka arbetsuppgifter hade du? 

 
 

1. Berätta lite om hur du vid nyanställningen upplevde förordningarna (1408/71 samt relevant 
lagtext i EG-fördraget). Fanns det delar i förordningarna som var svåra att förstå/tolka?  

 
 

2. Vilken förkunskap hade du innan du började arbeta med handläggning av EU-vårdsfrågorna? 
Vilken utbildning fick du vid anställning/introducering till arbetet? Vem utbildade? 

 
 

3. Hur bedömer du din kunskap och förståelse för förordningarna idag? 
 
 

4. I vilken utsträckning känner du att du idag behöver använda dig av vägledningen 
”Vårdförmåner i Internationella förhållanden” vid handläggning?  

 
 

5. Upplever du att Vägledningen är tillräcklig, eller är det ofta man behöver använda sig av något 
annat komplement när man ska besluta i ett ärende?  

 
 
6. På s. 87 i Vägledningen står det att den uppdateras fortlöpande. Vem gör uppdateringarna? 

Anser du att du blir väl informerad när en uppdatering gjorts? 
 

 
7. Angående tilldelning av ärenden: Väljer du själv ut de ärenden du ska handlägga och i vilken 

ordning? Om man fått ett ärende som man känner att man inte klarar av, vad gör man då? 
 
 
8. Bedömer du handläggningsprocessen i sig som komplicerad? I så fall, på vilket sätt?  
 

 
9.  Upplever du att en eventuell brist på ekonomiska resurser har inverkat eller inverkar på 

arbetet?  
 
 

10. Finns det något annat i resursväg som du tror kunnat inverka på implementeringen? 
 
 

11. Tror du att kunden (ärendedrivaren) i någon mån inverkar på effektiviteten av 
handläggningsprocessen? 

 
 

12. Upplever du att det kan vara problematiskt i bedömningen om vilken ersättning kunden har  
rätt till eller inte? Till exempel vad gäller att göra en gränsdragning mellan nödvändig och 
planerad vård? 
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Bilaga 3 
 Intervjuguide (enhetschef): 

 
 

• Hur länge har du arbetat inom Försäkringskassan och som enhetschef? 
 

 
1. Kan du berätta lite om hur enheten är organisatoriskt uppdelad? (Finns det t.ex. avdelning för 

dokumentation, översättning, informatik, statistik etc.?)    
 
 

2. Vilken förkunskap hade handläggarna vid rekryteringen och vilken fick de vid 
anställning/introducering till arbetet? 

 
 

3. Hur upplever du idag personalens kunskap och förståelse för förordningarna och 
implementeringsprocessen? 

  
 

4. Vilka resurser fanns att tillgå i början vid vårdsenhetens bildande 2006 och hur ser det ut idag? 
(t.ex. vad gäller kvalificerad personal, ekonomiska resurser) 

  
Finns det något annat i resursväg som du tror kunnat inverka och försvåra implementeringen? 

 
 

5. Har nyrekrytering av personal behövts sedan de första rekryteringarna år 2006? Hur har i så 
fall detta gjorts (urval etc)? 

 
 

6. Enligt din bedömning, anser du att utvärdering, kontroll och uppföljning av verksamheten och 
arbetet i stor utsträckning förekommer?  

 
I så fall, vad gör man rent konkret, och av vem? 
 
Hur behandlar man sedan utvärderingen?  
 
 

7.   Har man på Försäkringskassan efter att ha sammanställt försäkringsanalysen ” Sjukvård i  
internationella förhållanden” sedan använt denna som underlag för förändringar/förbättringar i 
arbetet?  

 
 
 8. På s. 87 i Vägledningen står det att denna uppdateras fortlöpande.  
  � Vem gör uppdateringarna?  
  � Hur informeras handläggarna om de uppdateringar som görs?  
 
 

9. När en fordran om faktiska kostnader kommit från en annan stat, hur lång tid kan det  
 sedan ta innan man fullföljt utbetalningen?  

 


