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Abstract 

 

The purpose of this essay is to examine how administrative officers at the Swedish social 

insurance agency experience and deal with the goal conflicts they may experience. 

Furthermore, the purpose is to gain a greater understanding on how they perceive their role in 

the implementation process, and their position as the link between the citizens and the state. 

Two potential conflicts are examined; between quantitative goals and performance measures 

and those more qualitative and hard to measure; between economic values such as cost 

efficiency and productivity and democratic values such as the rule of law. The other conflict 

examined is that between implementing and following the laws set forth, take into account the 

individual needs and interests of the citizen. The theoretical framework consists of 

Lundquist’s theory on public officers as the guardians of democracy, which means that they 

should not only implement laws and rules according to political intentions, but also make sure 

that the democratic values and principles are followed in the relationship between state and 

citizen. Michael Lipsky’s theory on street-level bureaucrats is also used in the analysis.   

 

The study concludes that in the first conflict, they exercise some amount of discretion in 

prioritizing between the quantitative and qualitative goals, and see a synthesis between quality 

and quantity. In the other conflict, their discretion is significantly smaller, which makes it 

difficult to at the same time implement laws and take into account the sometimes unique and 

complex individual needs they encounter. Thus, their function in this respect is mainly to 

implement, as the role of the guardian in this conflict is hampered, while it is more applicable 

in the first one.      
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1. Bakgrund 

Försäkringskassan är en elementär del av det sociala  skyddsnätet i Sverige och den offentliga 

sektorn. Besluten som fattas av handläggarna där har ofta en stor, direkt påverkan på den 

enskilde medborgarens väl och ve, samt i längden även uppfattningen om det offentliga i sin 

helhet. Det är även där som de politiska besluten gällande välfärdspolitiken omsätts till 

praktiska åtgärder.  På senare tid har dock Försäkringskassan fått utstå mycket kritik; bland 

annat har sjukreglerna ansetts vara för strikta och kantiga, vilket har lett till att medborgarnas 

förtroende för myndigheten är tämligen lågt.
1
 Antalet JO-anmälningar har även på senare år 

ökat i  en alarmerande takt.
2
 Som om inte detta vore nog har de ekonomiska ramar inom vilka 

Försäkringskassan verkar på senare tid blivit ännu snävare; myndigheten har fått ett tämligen 

omfattande sparkrav på runt 300 miljoner kronor som skall verkställas under de kommande 

åren.
3
  Försäkringskassans handläggare möter i sitt dagliga arbete ofta  människor i en utsatt 

situation. Givet den centrala position förvaltningen innehar följer det också ett stort ansvar för 

den offentlige ämbetsmannen; å ena sidan värna om det offentligas principer såsom de är 

stipulerade i lagar o.d. och å andra sidan fatta beslut effektivt, samtidigt som man ger god 

service åt medborgarna. Således står den offentlige ämbetsmannen i sitt arbete inför 

potentiella målkonflikter; att implementera lagar men samtidigt ta hänsyn den enskildes 

behov och ibland komplexa situation. Utöver detta måste effektiviteten uppehållas och vissa 

produktionsmål och tidsramar hållas, samtidigt som noggrannhet och rättsäkerhet måste 

iakttas i såväl utredning som beslut.   

 

1.1 Problemformulering och syfte 

1.1.1  Problemformulering 

Det övergripande problemet som skall undersökas är hur handläggare på försäkringskassan 

upplever och hanterar de målkonflikter som kan uppstå i deras arbete. Delvis belyser 

uppsatsen förhållandet mellan demokrati- och ekonomivärden
4
 inom det offentliga, men även 

hur den offentlige ämbetsmannen ser sin plats i relation till lagen och medborgarna. Detta 

utgör en statsvetenskapligt intressant studie emedan Försäkringskassan är en elementär del av 

vårt sociala skyddsnät, och handläggaren genom sin närhet till medborgarna utgör ansiktet 

                                                
1 Gauthier Reberg, Kristina. Kantiga sjukregler mjukas upp. Riksdag och departement. 2011-04-11.  
2 TT. Hård JO-kritik mot Försäkringskassan. Dagens Nyheter, 2010-01-29.  
3 TT. Sparkrav ger sämre service. Svenska Dagbladet, 2011-02-28. 
4
 Se Lundquist, Demokratins väktare. 
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utåt för det offentliga. I kölvattnet av den kritik Försäkringskassan på senare år fått utstå, samt 

den mediala uppmärksamhet detta fått, är det synnerligen intressant att utröna hur 

handläggarna upplever sitt arbete, då det skulle ge en bredare och mer nyanserad bild av 

situationen.  

   

1.1.2  Syfte 

Det mer avgränsade syftet med denna framställning är att undersöka hur handläggare på 

Försäkringskassan upplever de målkonflikter som de kan ställas inför i sitt arbete. Syftet är 

vidare att få ökad förståelse för hur de upplever sin roll i implementeringen av beslut och som 

länken mellan det offentliga och medborgare. Detta kommer sedan analyseras och tolkas 

utifrån det teoretiska underlaget.  

 

1.3  Frågeställningar  

De frågorna framställningen specifikt ämnar besvara är: 

 

 Hur personliga handläggare på Försäkringskassan lever upp till idealet om 

demokratins väktare
5
, mer avgränsat med avseende på; 

 Hur  de upplever och hanterar de målkonflikter som kan uppstå mellan:  

      -  Lagar, sjukregler och medborgarnas behov av hänsyn? 

-  De kvantitativa produktionsmålen och -måtten och målen på  kvalitet och 

rättssäkerhet i handläggningen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till personliga handläggare i sjukförsäkringsärenden på LFC i 

Lund. Framställningen kommer inte analysera hur sjukregler, policies, lagar och dylikt ser ut, 

utan begränsar sig till handläggarnas upplevelse av dem och hur eventuella konflikter dem 

emellan upplevs och hanteras, samt hur de uppfattar sitt handlingsutrymme i konflikterna.
6
  

 

                                                
5 Ibid.   
6 Dock kommer regler, mål och dylikt nämnas men det är inte de som är föremålet för analysen utan 

handläggarnas upplevelser därav. 



 

7 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Förvaltningens roll 

Förvaltningen är som, Premfors m.fl. konstaterar, en del av den offentliga sektorn, vilken 

innefattar verksamhet som är av gemensamt intresse för medborgarna och som anses ej kunna 

utföras  av andra aktörer på ett tillfredsställande sätt.
7
Att tillgodose allmänintresset är centralt, 

vilket framgår i Regeringsformen 1:2; där det stipuleras att offentlig verksamhet har som mål 

att trygga den enskildes välfärd, samt verka för att demokratins idéer blir vägledande, beakta 

människors lika värde, samt fri- och rättigheter.
8
 Förvaltningspolitiska kommissionen slår fast 

att förvaltningens uppdragsgivare till syvende og sist är medborgarna, då de finansieras med 

allmänna medel och är redovisningsskyldiga mot allmänheten.
9
 Som Lundquist framhåller har 

förvaltningen och dess ämbetsmän en central position i demokratin; det är där politiska beslut 

till slut bereds, implementeras och utvärderas; det är där sakkunskapen för att genomföra och 

konkretisera besluten, samt kontinuitet finns. Förvaltningen har direktkontakt med 

medborgarna och därmed inverkar det stort på hur staten och det politiska systemet som 

helhet uppfattas och dess legitimitet.
10

 Förvisso styrs den av riksdag och regering, men 

styrningen är ofta av en generell karaktär, vilket gör att den preciseras till slut av 

ämbetsmännen i förvaltningen.
11

 Försäkringskassan, en del av förvaltningen, står dels för att 

tillgodose och samordna insatser för medborgarnas behov av bland annat omsorg, vård och 

ekonomisk trygghet, samtidigt som den är underställd regeringens direktiv och skall 

implementera dess välfärdspolitik; på samma gång skall alltså allmänintresset, regeringens 

direktiv och demokratiska principer tillgodoses. 

 

2.2 Vårt offentliga etos 

Lundquist menar att förvaltningen och dess ämbetsmän skall verka efter en uppsättning 

värden som han kallar vårt offentliga etos, vilket brett definierat är  en uppsättning värden 

med grund i ”de fundamentala föreställningarna om hur vårt samhälle bör styras”
12

. Det består 

i sig av två grupper värden, demokrativärden och ekonomivärden som skall beaktas och 

                                                
7
Premfors et al, s.93-94.  

8 RF 2:2 i Lundquist, Demokratins väktare, s. 59. 
9 SOU 1997:57:18 i Lundquist Demokratins väktare, s. 61. 
10 Lundquist, Demokratins väktare, s.24.  
11 Ibid, s. 175; Premfors et al, s.90. 
12 Lundquist, Demokratins väktare, s.53. 
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tillgodoses samtidigt i all offentlig verksamhet
 13

. Ekonomivärdena innefattar rent 

kvantifierbara och ekonomiska värden såsom funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och 

produktivitet.
14

  

 

2.2.1 Demokrativärden 

Demokrativärdena är specifikt offentliga, medan ekonomivärdena återfinns även i det privata 

näringslivet. Enkelt uttryckt består de av att ”det offentliga även skall tillgodose kraven från 

den politiska demokratin, rättssäkerheten och den offentliga etiken”.
15

  

 

2.2.1.1 Politisk demokrati 

Lundquist menar att en demokratisk förvaltning skall uppfylla två grupper av krav: process- 

och substanskrav; alltså vara demokratisk i sina  processer och även presentera en 

demokratisk substans i sina åtgärder. Processkraven innefattar allmänna val, vilket ger en 

indirekt legitimitet via val till riksdag och regering; medborgardeltagande, vilket innebär att 

medborgare skall kunna framföra synpunkter i förvaltningsprocessen; öppenhet, vilket 

innebär att medborgarna skall veta vad förvaltningen företar sig och ha tillgång till 

information. Slutligen skall även medborgarnas fri- och rättigheter beaktas. Substanskraven 

innefattar att förvaltningen skall tillgodose dels lagens krav såsom de är formulerade och 

eventuellt preciserade i ramlagar, detaljstyrning eller allmänna målsättningar. Vidare skall 

politikernas såväl som folkets vilja beaktas.
16

  

 

2.2.1.2  Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet innebär att medborgaren skall vara skyddad mot kränkningar av grundläggande 

fri- och rättighter samt orättvis, godtycklig eller partisk behandling.
17

 Till detta kan tilläggas 

krav på att tillräcklig beredning av beslut har gjorts, samt att tid till detta finns.
18

 

Rättsäkerheten gäller såväl processer som substansen i åtgärderna. 

 

                                                
13 Lundquist, Etik i offentlig förvaltning,  i Rothstein, B., s. 117 
14 Lundquist, L. Demokratins väktare, s.64. 
15 Ibid s.63.  
16 Ibid s. 90-92 
17 Ibid, s.102-103. 
18 Premfors et al,  s.210.  
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2.2.1.3 Offentlig etik 

Offentlig etik består huvudsakligen av allmänetik, vilket innefattar etiska regler som gäller 

alla offentliga ämbetsmän, både på process- och substansnivå. Lundquist pekar dock på att det 

är tämligen oprecist formulerat och mestadels innehåller förbud mot de mest grova och 

uppenbara oegentligheterna, såsom tagande av muta, jäv och korruption. Substanskraven ser 

till innehållet i dem och är generellt svårare att formulera och kontrollera, och innefattar också 

generella riktlinjer som att inte bryta mot lagen eller medföra orättvisa vid tillämpning av 

lagar.
19

 Utöver allmänetiken finns det mer specifika delar som gäller olika situationer men 

som står under allmänetiken. Dels rolletiken, som gäller specifika roller i förvaltningen - t.ex. 

chef – underordnad;  relationsetik, som dikterar reglerna för ämbetsmannens relationer till 

andra aktörer; och slutligen sakområdesetik, som innefattar regler för specifika typer av 

offentlig verksamhet.
20

 

 

2.3 Målkonflikter 

 Ämbetsmannen
21

 arbetar, enligt Lipsky, oftast med knappa resurser i förhållande till 

arbetsmängd; dels i form av mängden information som skall ligga till grund för att vidta 

åtgärd eller fatta beslut, och dels i form av tid att införskaffa all relevant information. Beslut 

måste beredas och fattas snabbt, samtidigt som saklighet och noggrannhet skall iakttas och en 

god kvalitet måste bibehållas. I synnerhet i ekonomiska kriser kan krav från överordnade och 

medborgare komma i konflikt med varandra – organisationens ekonomiska krav gentemot 

krav från service från allmänheten.
22

 Ämbetsmannen skall balansera och tillgodose krav från 

tre håll; Lundquist pekar på att den offentlige ämbetsmannens grundrelationer är dels till 

lagen vilken denne förväntas lyda, dels till sina överordnade som kräver lojalitet samt 

medborgarna vilka skall visas hänsyn. Dessa tre krav kan komma i konflikt med varandra.
23

  

Likväl skall de beaktas i verksamheten. De mål eller krav ämbetsmannen kan ha för sin 

verksamhet kan ibland vara motstridiga eller tvetydiga. Exempelvis inom välfärdssektorn, där 

man på samma gång väntas ge finansiellt stöd åt arbetsoförmögna, samtidigt som man skall 

hålla ohälsotalet nere och försöka slussa ut folk i arbetslivet.
24

 Målen kan också vara väldigt 

                                                
19 Lundquist, Demokratins väktare, s.94-95, 97-99. 
20 Ibid s. 93-94 
21 Lipsky talar i sin teori om street-level bureaucrats, här används närbyråkrat och ämbetsman växelvis och 

synonymt. 
22 Lipsky, s.29, 186. 
23 Lundquist, Demokratins väktare, s.106. 
24 Lipsky, s. 41-42.  
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generellt formulerade, samt svåra att mäta och följa upp annat än rent kvantitativt. Överlag 

ställer sig Lipsky tveksam till användandet av huvudsakligen kvantitativa indikatorer på mål 

och prestation, då detta kan leda till en målförskjutning där fokus flyttas till de aspekter som 

mäts; ämbetsmannen tenderar då att fokusera på att få en bra utvärdering snarare än de mer 

kvalitativa aspekterna av sitt arbete, vilket exempelvis kan leda till att komplicerade ärenden 

läggs åt sidan för att fylla kvoten.
25

 Det finns aspekter som är betydligt svårare att mäta men 

som bör tillmätas lika stor vikt som de kvantitativa, såsom bemötande och kvalitet i beslut. 

Lipsky menar att ämbetsmannen utvecklar rutiner och handlingsmönster för att hantera 

målkonflikterna.
26

 Detta kan ta sig i uttryck genom att dennes egna omdöme och fördomar 

kan komma att bli vägledande för beslut– genom att kategorisera klienter  – eller att man 

lättvindigt litar på andras omdöme i situationer där flera experter eller aktörer är inblandade; 

något Lipsky kallar för ”rubber-stamping”.
27

 Andra effekter kan bli vidarebefordring av 

ärenden för att minska arbetsbördan, eller att man fokuserar på vissa aspekter av arbetet, t.ex. 

antal ärenden eller att man anstränger sig mer i något enstaka fall. På organisatorisk nivå tar 

detta sig i uttryck i en ökad rutinisering, specialisering och detaljstyrning för att effektivisera 

arbetet, vilket enligt Lipsky inte är önskvärt då det begränsar handlingsutrymmet samt gör att 

ämbetsmannen inte ser helheten i sitt arbete och därmed inte känner ett betydande  ansvar, 

vilket är viktigt.
28

 Då dennes beslut i Lipskys teori har stor inverkan på det konkreta resultatet 

av politiken kommer alltså dessa hanteringsmekanismer att ha en stor inverkan. 

 

2.4 Demokratins väktare  

Den ideale offentlige ämbetsmannen skall fungera som demokratins väktare, vilket innebär att 

denne inte bara skall bereda och implementera politiska beslut, regler och lagar utan även se 

till att demokratin fungerar i relationen mellan det offentliga och medborgaren; att 

implementeringen sker i enlighet med samtliga värden i vårt offentliga etos. Lundquist ser 

medborgarna som själva grunden för demokratin; de är demokratins herrar, det är för dem 

demokratin finns. Ämbetsmannen är i kraft av sitt yrke således dess tjänare, och i kraft av sitt 

medborgarskap dess herre. Dessa två komponenter utgör väktarrollen; medborgarna har 

kollektivt ansvar för att hela vårt offentliga etos förverkligas, och ämbetsmannen personligt 

ansvar genom sin professionella kunskap och handlingsförmåga.
29

 Som en demokratins 

                                                
25 Ibid, s. 50-53, 101,166. 
26 Ibid, s.83. 
27 Lipsky,,s. 108,88, 148 111, 128-129. 
28 Ibid, s.146, 149. 
29 Lundquist, Demokratins väktare, s.72, 270-271. 
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tjänare skall ämbetsmannen bistå medborgarna med den service och information de behöver 

för att uttrycka sin suveränitet.
30

 Ämbetsmannen skall i sitt arbete verka efter vårt offentliga 

etos; denne har även en skyldighet att se till att verksamheten i stort verkar i enlighet med det 

och att reagera när det inte gör det; moraliskt ansvar kan inte förflyttas med hänvisning till 

order eller regler.
31

 Väktarrollen har extra stor vikt i för de ämbetsmän som kommer i 

direktkontakt med medborgare, såsom Försäkringskassan.
32

 Som en demokratins väktare skall 

ämbetsmannen med vägledning av vårt offentliga etos tillgodose de olika målen, och om 

nödvändigt ifrågasätta eller till och med gå emot lagar, regler och överordnade om en policy, 

lag eller ett direktiv går emot eller negligerar något av etosets värden. Att spela väktarrollen 

fordrar således handlingsutrymme, för att ämbetsmannen ska kunna göra etiska överväganden 

och tillämpa lagar och regler i enlighet med hela vårt offentliga etos, samt söka hitta en balans 

mellan de olika målen när de går emot varandra.
33

 Den ideale ämbetsmannen skall tillgodose 

både ekonomi- och demokrativärden, samt göra nödvändiga prioriteringar vid målkonflikt 

mellan dessa eller mellan lydnad, lojalitet och hänsyn, med vårt offentliga etos som 

rättesnöre. Ämbetsmannen måste dels uppmuntras att spela väktarrollen, men det fordras 

också en medvetenhet kring detta; att förstå vad som önskas av dem, men även att känna att 

man kan och vill genomföra det.
34

 Det fordras också att ämbetsmannen är medveten om sin 

funktion som länk mellan medborgare och stat, samt sitt ansvar för demokratins fortlevnad 

vilket skall tas i beaktande  vid målkonflikt samt i det dagliga arbetet överlag; ämbetsmannen 

skall inte tanklöst underkasta  sig rutiner och procedurer utan är skyldig att göra egna etiska 

överväganden och själv ta ställning till de konkreta fallen i relation till vårt offentliga etos; 

dock tillstår Lundquist att processregler är viktiga för att skydda rättssäkerheten och 

möjliggöra förutsägbarhet och uppföljning.
35

 

 

2.5 Handlingsutrymme 

Lipsky  menar att handlingsutrymme är en elementär förutsättning för närbyråkraten; dennes 

arbete och uppgifterna däri är ofta så komplexa att det är hart när omöjligt att in i minsta 

detalj formulera processer och rutiner för arbetet. Detta tar sig bland annat i uttryck i 

människovårdande organisationer – såsom Försäkringskassan- där det krävs att man skall 

                                                
30 Ibid, s.72 
31Ibid, s. 105-106, 240, 264; Lundquist, Etik i offentlig förvaltning, i Rothstein, B. (red), s.125.  
32 Lundquist, Demokratins väktare, s.243, 268.  
33 Ibid, s.237, 240 
34 Ibid, s. 243.  
35 Lundquist, Etik i offentlig förvaltning,  Rothstein, B. (red), s.135; Lundquist, Demokratins väktare, s. 112 
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kunna anpassa sig till en myriad olika situationer, vilket allt som oftast är fallet i möten med 

människor och deras livssituationer.
36

 Således krävs det utrymme för professionellt omdöme i 

situationer som kan vara tvetydiga, vilket gör en viss autonomi gentemot överordnade 

nödvändigt. Vidare pekar Lipsky på att regler och direktiv ibland kan vara generellt 

formulerade eller föremål för tolkning, samt att det ur legitimitetssynpunkt inte är önskvärt 

med en förvaltning som uppfattas som stelbent och automatiserad. Med andra ord krävs det 

att man kan anpassa de politiska medlen och åtgärden, samtidigt som man handlar inom 

lagens och den respektive förvaltningsorganisationens ramar och efter de mål som är uppsatta; 

det är också inom ramarna för detta handlingsfriheten är.
37

 Som tidigare visats är 

handlingsutrymme önskvärt i de fall där överväganden krävs, om mål eller regler är otydliga 

eller kommer i konflikt med varandra,  samt torde vara en förutsättning för att kunna fungera 

som en demokratins väktare.   

 

2.6 Närbyråkraten 

Närbyråkraten definieras av Bo Rothstein som den operativa personal som har direkt kontakt 

med medborgaren
38

. I denna framställning utgör handläggare i sjukförsäkringsärenden på 

Försäkringskassan närbyråkraten. Mötet med närbyråkraten är en viktig komponent i 

relationen mellan medborgarna och det offentliga; som Lipsky framhåller utgör detta 

konkretiseringen och den direkta upplevelsen av staten och den förda politiken. 

Närbyråkratens åtgärder och beslut har också en betydande direkt och personlig påverkan på 

medborgarnas liv.
39

 Ofta är medborgaren i underläge  i sitt möte med närbyråkraten, vilket 

gör att ”det offentliga mötet har känsliga nyanser som gör attityderna bakom och tonfallet i 

det offentliga agerandet särskilt betydelsefulla”
40

.  Lundquist menar att den offentlige 

ämbetsmannen utgör såväl ett potentiellt hinder som en potentiell tillgång för demokratin; det 

fordras att det finns ämbetsmän som både kan och vill genomföra politiska beslut för att 

makthavare skall uppnå sina syften.  Således blir deras samlade åtgärder även summan av det 

offentliga åtgärdsprogrammet.
41

 

 

                                                
36 Lipsky,,s.15, 172, 197.  
37 Ibid, s.14-15, 23, 197 
38 Rothstein, B. Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet, i Rothstein, B. (red.), s.12.  
39 Ibid, s.xi, xix, 4, 9, 142; jfr Lundquist, 1998, s.25 
40 Lundquist, Demokratins väktare, s.125. 
41 Lipsky s.3, 221.; Rothstein, B., i Rothstein, B. (red.), s.12.  
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2.7 New Public Management (NPM) 

Den offentliga sektorn har genomgått förändringar under senare tid, med syftet att 

effektivisera verksamheten och uppnå enhetlighet i verksamheten och tillämpning av lagar. 

Förändringarna går under samlingsnamnet New Public Management. Signifikant för dessa 

reformer är enligt Premfors et al – som utgår från Jonathan Bostons
42

 teori - att  privat och 

offentlig sektor i grunden inte är så olika och därför kan och bör styras på ett likartat sätt. 

Bland annat fästs stor vikt vid tydlig ledning framför policyinnehåll, enhetliga strategiska 

planer, uppdelning av funktioner samt specialisering, tillsyns- och återrapporteringskrav 

framför policyinnehåll, och ekonomin är i förgrunden. Monetära incitament, såsom 

prestationsbaserade och individuella löner, ersättningssystem och måldokument används 

flitigt. Samtidigt prioriteras ekonomisk effektivitet, produktivitet och kostnadskontroll högt. 

Fokuset för ansvarsutkrävandet flyttas även från processen till resultatet; med andra ord 

kontrolleras de kvantifierbara målen mer än beslutsprocedurerna, reglerna och andra 

standarder. 
43

 Strävan är att verksamheten dels skall effektiviseras men även att 

beslutsprocesser och resultat skall se likartade ut; genom att styra hur processen går till väntas 

resultatet bli detsamma.
44

 En tydligare betoning av den ena uppsättningen värden i vårt 

offentliga etos, ekonomivärdena, kan således skönjas.  

 

2.7.1 New Public Management och Försäkringskassan 

Enhetlig, tydlig ledning och styrning står i förgrunden; utöver en styrelse med fullt ansvar för 

verksamheten finns det även på central nivå styrfunktioner för produktions- och 

resultatstyrning, samt en stark betoning på intern kontroll och uppföljning, uppsättande av 

individuella produktionsmål och dylikt.
45

 En tydlig NPM-influens i Försäkringskassan är att 

man upprättat ENSA-processer
46

, vilket tämligen detaljerat beskriver 

handläggningsprocessen, vad gäller moment i handläggningen samt tidsåtgång för dessa, 

vilket är ett steg mot att standardisera och effektivisera handläggningsprocesserna och därmed 

försöka få enhetlighet i resultat. Vidare fanns intentionen att beräkna tiden samt effektivisera 

verksamheten genom att bedöma bemanningsbehovet.
47

 Statskontoret noterar dock att det i 

handläggningen samt produktions- och resultatstyrningen har varit rent kvantifierbara mål 

                                                
42 Se Boston et. al 1995.  
43 Premfors et al., s.342  
44 Bergström, T. i Rothstein, B (red.), s.210.  
45 Pauloff  &  Quist, s.14.  
46

 Statskontoret, delrapport 1, 2006 ,s.89.   
47 Pauloff & Quist, s.20. 
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såsom effektivitet och produktivitet som hamnat i förgrunden, medan beslutskvalitet och 

rättssäkerhet blivit eftersatt; exempelvis genom att slopa vissa steg i ENSA-processen för att 

klara budgeten och resultatmålen.
48

 Vidare yttrar sig betoningen på ledning även i att det 

mesta beslutas från central nivå; allt ifrån bemanning och arbetssätt till lokalernas 

utforming.
49

 

 

2.8 Operationalisering av målkonflikter 

Nedan följer kortare, mer operativa beskrivningar av potentiella målkonflikter handläggaren 

kan uppleva, formulerade utifrån det teoretiska underlaget; om och hur dessa konflikter 

upplevs, och hur dessa hanteras kommer sedan utredas i intervjuerna. 

 

2.8.1 Snabbt eller rätt  

Handläggaren arbetar efter individuellt satta produktionsmål av kvantifierbar natur, som avser 

bland annat antal avslutade ärenden och avstämningsmöten. Dessa rent produktivitetsmässiga 

mål torde vara tämligen enkla att följa upp emedan de är enkla att mäta och syftar till att hålla 

uppe produktiviteten, vilket ur ett perspektiv är nödvändigt då de ärenden som inkommer 

skall behandlas inom skälig tid. Samtidigt finns det mer kvalitativa, svårmätta och 

demokratiska mål som också skall tillgodoses i handläggningen; medborgaren skall bli bemött 

på ett bra sätt, få information genom ärendets förlopp och har rätt att framföra synpunkter som 

i görligaste mån skall tas i beaktande, samt självklart i slutändan få ett korrekt beslut. Vidare 

är det ur rättssäkerhetens synpunkt nödvändigt att handläggaren upplever att tillräckligt med 

tid ges för beredning av beslut; införskaffande av relevant information, medborgarens 

situation och behov, övervägande av beslut och god överblick i ärendet. Konflikten som kan 

uppstå är att handläggaren upplever produktionsmålen och arbetsbördan som för höga, vilket 

kan verka negativt på de mer kvalitativa aspekterna som nämndes ovan; risken finns då att det 

upplevs som viktigt att fatta ett snabbt beslut, på bekostnad av att iaktta noggrannhet och för 

att beslutet verkligen blir rätt. Om dessutom produktionsmålen upplevs som viktigare för 

överordnade och följs upp mer kan detta leda till att fokus flyttas till att fylla kvoten och att få 

en bra utvärdering, vilket gör att  kvalitetsmålen kan hamna i skymundan. 

Som ett steg mot ökad produktivitet, men även rättssäkerhet, finns även ett antal 

processbeskrivningar och rutiner handläggaren arbetar efter – bland annat ENSA-processer -  

                                                
48 Statskontoret, delrapport 4, 2009, s.12-13; Statskontoret,  slutrapport, 2009, s.52. 
49 Pauloff & Quist, s.22. 
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där handläggningens steg dokumenteras, samt tidsåtgången för dessa. Här kan konflikten späs 

på ytterligare, emedan de angivna tidsmässiga ramarna kan vara för snäva i ärenden som är 

komplicerade där kanske ytterligare tid behövs för efterforskning och beredning av beslut, 

samt i allmänhet för att tillgodose de mer kvalitativa målen.  

 

2.8.2 Lydnad eller hänsyn 

Handläggaren skall i sitt arbete lyda de av riksdag och regering beslutade lagar och regler för 

sitt verksamhetsområde, samt tillämpa dessa i handläggningen av ärenden. Samtidigt skall 

handläggaren också visa hänsyn till den enskilde medborgaren; dennes individuella situation 

och behov skall beaktas, liksom dennes rättigheter.  Offentlig verksamhet skall även, som vi 

sett, verka efter allmänintresset och trygga den enskildes välfärd. Konflikten som kan uppstå 

är om dessa två krockar med varandra; exempelvis om handläggaren upplever att 

medborgarens behov i vissa fall inte kan tillgodoses under det nuvarande regelverket
50

, eller i 

de fall som inte är helt självklara eller under omständigheter som inte omfattas av regelverket 

och dess kriterier, där tillämpning av lagar och regler kan innebära att den enskildes behov 

negligeras eller i extrema fall att dennes rättigheter kränks. Medborgarens situation kan vara 

komplex, vilket kan fordra anpassning av åtgärd; om regelverket däremot upplevs som för 

strikt, detaljstyrande och oförenligt med medborgarens behov står handläggaren inför en 

målkonflikt. Att lyda lagen när den går emot kravet på hänsyn är inte önskvärt, emedan det 

kan medföra att medborgarens rättigheter kränks, samt att denne inte uppfattar beslutet som 

legitimt, vilket är demokratiska krav. Å andra sidan är det inte heller önskvärt att helt styras 

av sin sympati gentemot medborgaren och låta hänsynen helt ta överhanden, då offentlig 

förvaltning skall omsätta politiska beslut och lagar i praktik, och vara opartisk i sin 

tillämpning därav för att säkra rättsäkerheten. 

 

 

 

 

 

                                                
50 Jag  använder ”regelverket” för att beteckna  sjukreglerna  samt övriga lagar.  



 

16 
 

3. Metod och Material 

3.1 Kvalitativ metod 

Framställningen är en kvalitativ studie av hur handläggare på Försäkringskassan upplever sitt 

arbete och de målkonflikter som kan uppstå. Analysen utgår huvudsakligen från Lennart 

Lundquists teori om demokratins väktare, med komplement i form av Lipskys teori om 

närbyråkraten. Valet av dessa teorier föll sig tämligen naturligt, då de anses tongivande inom 

området. Utifrån teorin och empirin kommer jag sedan att göra en  idealtypsanalys utifrån 

Lundquists teori om den offentlige ämbetsmannen, som demokratins väktare, med fokus på 

hur de upplever och hanterar målkonflikter. En idealtyp är, enligt Boreus’ och Bergströms 

definition en tankekonstruktion med vissa egenskaper och drag som fungerar som en 

tolkningsram i analysen. Idealtypen är ett analytiskt instrument som inte direkt beskriver eller 

skall avläsas i verkligheten; styrkan hos den är att den används för att mejsla ut utmärkande 

drag hos analysenheten, vilket jag finner lämpligt givet frågeställningen.
51

  

 

Givet frågeställningens natur finner jag en kvalitativ metod lämpligast, detta då det som Fejes 

och Thornberg påpekar är ett bra metodval då det handlar om att förstå fenomenet och gå på 

djupet i det man undersöker.
52

 Kvalitativa samtalsintervjuer används som primär metod, 

emedan det som Esaiasson et al påpekar är fördelaktigt vid teoriprövande undersökningar, 

samt när man vill förstå hur människor uppfattar sin omgivning.
53

 Intervjuerna ger möjlighet 

att, som Trost framhåller, en få djupare förståelse för det fenomen som studeras, i detta fallet 

att förstå och hitta mönster i handlande, vilket har sin grund i hur människor uppfattar sin 

situation.
54

 Då studien handlar om hur de upplever situationen finner jag intervjuer lämpligare 

än att exempelvis studera regelverk och dylika dokument, då det blott skulle visa hur det ser 

ut på pappret; studien intresserar sig som sagt för hur det upplevs. Bådadera hade varit ett 

alternativ, men inte i mitt tycke möjligt givet tidsramen. Kvalitativa metoder har dock 

nackdelar vad gäller generaliserbarhet; en mer omfattande, kvantitativ undersökning hade 

emellertid inte genererat samma djupa förståelse för fenomenet i fråga, även om 

möjligheterna till generalisering varit godare vid användande av exempelvis en större 

enkätundersökning. Frågorna i intervjuerna är öppna, för att generera komplexa och 

innehållsrika svar; de berör om hur de upplever målen de arbetar efter och hanterar eventuella 

                                                
51 Bergström, & Boréus, s.159-162.  
52 Fejes & Thornberg, s.19 
53 Esaiasson et al, s. 285-287 
54 Trost, s.20, 26, 32. 
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konflikter, hur de upplever reglerna, kontakten med de försäkrade och dylikt.
55

 Intervjuer ger 

även en ypperlig möjlighet att följa upp svaren, varför jag använder mig av motfrågor, dels 

för att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla, och dels för att säkerställa att man tolkat 

svaren rätt. Intervjuerna spelas in medelst diktafon, vilket gör att att man kan lyssna till 

ordval, tonfall och dylikt. Intervjuerna är standardiserade i bemärkelsen att samma frågor 

ställs till intervjupersonerna, men då deras svar varierar gör även motfrågorna det, emedan 

frågorna är av öppen karaktär.
56

 Intervjuerna varade 45-80 minuter och genomfördes på 

arbetsplatsen, på initiativ av intervjupersonerna. Antalet frågor var 13 av vilka de inledande 

tre var uppvärmingsfrågor; tre av frågorna i intervjuguiden – nummer 8, 9 och 10 – är 

inspirerade av intervjuguiden i en annan uppsats som lästes under skrivandets gång.
57

 Som 

komplement till intervjuerna används kvantitativa data, i form av inspektionen för 

socialförsäkringens rapport för att försöka öka generaliserbarheten något, varför metoden inte 

är helt och hållet kvalitativ.    

 

3.1.1 Urval av intervjupersoner 

Urvalet är gjort genom att jag tog kontakt med en enhetschef på LFC i Lund som i sin tur 

vidarebefordrade frågan till handläggarna som själva fick anmäla intresse för att delta. Valet 

att intervjua handläggare föll som självklart genom deras centralitet
58

 samt undersökningens 

frågeställning. Fyra handläggare i sjukförsäkringsärenden och två enhetschefer har intervjuats, 

de senare för att ge en bredare bild av hur handläggarna uppfattar sin situation. Större 

variation i geografisk belägenhet samt personliga egenskaper hade givetvis varit önskvärt för 

att öka representativiteten; givet uppsatsens omfång och tidsramen är detta dock svårt att 

uppnå. Att respondenterna själva fick anmäla intresse är positivt emedan det minskar risken 

för tillrättalagda svar och andra oönskade intervjuareffekter.
59

 De intervjuade är i 

åldersgruppen 30 – 60 år; anställningslängden varierar mellan fyra och 37 år.    

 

 3.2 Material och källkritik  

Huvuddelen av materialet består av svaren i intervjuerna, vilka transkriberats ordagrant, samt 

bearbetats, jämförts med varandra samt tolkats utifrån det teoretiska materialet och 

                                                
55 Ibid 25, 97. 
56 Ibid, s. 39, 74.  
57 Se Lundquist, K. & Ohlsson, A., Närbyråkraten och handlingsutrymmet.   
58 Esaiasson et al., s.291.  
59 Se Esaiasson et al.  
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frågeställningen. Som Trost råder har jag hållt ett öppet sinne och varit öppen för flertalet 

tolkningar.
60

 Tolkning innebär en risk för felslut, feltolkningar och dylikt, men då jag 

transkriberat intervjuerna ordagrant ger det synnerligen goda möjligheter att dra välgrundade 

slutsatser, samt till efterkontroll och kritisk granskning av dessa, vilket torde minska risken 

för subjektiv tolkning avsevärt. Intervjuerna med handläggarna och enhetscheferna utgör den 

primära källan, vilket faller sig naturligt givet syftet då det är de som är föremålet för 

analysen, vars uppfattningar som skall studeras, vilket borgar för god validitet. Ur ett 

källkritiskt perspektiv blir det svårt att applicera källkritiska kriterier såsom oberoende, 

tendens och dylikt, emedan undersökningen är av respondentkaraktär och det är deras 

subjektiva uppfattningar och föreställningar av sin arbetssituation som studeras, vilka inte kan 

rubriceras som sanna eller falska.
61

 Då materialet utgörs till stor del av deras uppfattningar 

kan replikerbarheten givetvis inte garanteras; som Trost framhåller är reliabilitet och validitet 

svårt att applicera på kvalitativa undersökningar och material, i synnerhet när det berör 

människors uppfattningar; likafullt skall man vara objektiv och noggrann i datainsamling,  

formulering av frågor samt intervjuförfarandet, varför jag lämnar intervjuguiden bilagd.
62

  Jag 

har självklart undvikit ledande, påståendemässiga och hypotetiska frågor för att låta deras 

uppfattningar komma fram oprovocerat, och inga namn skrivs ut så att det inte framgår vem 

som sagt vad, för att få optimal uppriktighet i svaren och därmed också det empiriska 

materialet för att säkerställa god validitet och reliabilitet. Vad gäller det mer kvantifierbara 

materialet undersöker jag Inspektionen för socialförsäkringens rapport för 2010, som berör de 

ämnen som tas upp i studien; detta mer kvantitativa material anser jag utgör ett bra 

komplement till de mer djuplodande svaren i intervjuerna, då det kompenserar för eventuella 

brister i representativitet och lokala variationer, såsom lokal organisationskultur, och 

intervjupersonernas personliga egenskaper, såsom anställningslängd. Samtidigt kan 

intervjusvaren ge djup åt dessa undersökningars svar. I rapporten intervjuas bland annat fem 

personliga handläggare på varje LFC i Fagersta, Karlstad, Malmö, Sundbyberg och 

Örnsköldsvik, vilkas svar utgör jämförelsepunkt med intervjupersonernas.
63

    

 

 

                                                
60 Trost, s.155.  
61 Esaiasson et al, s. 291.  
62 Trost, s.132.  
63 Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2011:2, s.16. 
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4. Empiri 

 

Intervjuperson 1, 2, 3 och 5 är handläggare; nummer 4 och 6 är enhetschefer.  

 

4.1 Snabbt eller rätt 

4.1.1 Kvalitativa och kvantitativa mål 

Handläggarna som intervjuats var rörande överens om att även om det finns huvudsakligen 

kvantifierbara faktorer som mäts gentemot ett snitt och sätts mål för -  såsom inflöde och antal 

avslutade ärenden, antal avstämningsmöten, antal tidiga telefonkontakter med den försäkrade, 

och så vidare – så är detta inga mål och mått de upplever som stressande eller orimliga; det 

viktigaste är rättssäkerheten, tydlighet och information till medborgaren och att man fattar  

rätt beslut.
64

 De moment som mäts och förs statistik över upplevs som moment som i de flesta 

fall är nödvändiga delar av en handläggningsprocess, vilket således upplevs ha ett kvalitativt 

syfte också, vilket understryks av intervjuperson 3; ”Jag känner inte, och det kan säkert vara 

olika från kontor till kontor, att vi har någon sådan pinnhets, att det går före allting att man 

ska få sina pinnar. Tanken är att man ska göra ett bra jobb. Då får man automatiskt de där 

pinnarna; men det är inte för pinnarnas skull som man har ett avstämningsmöte, utan för att 

man ser att det finns ett behov och ett syfte, att man har en målsättning med vad man vill 

uppnå med mötet, annars har man det inte.”
65

 Kvalitetsgranskning, upplever alla 

intervjupersonerna, är något som alltmer förekommer och är välkommet; det sker bland annat 

genom granskning av slumpvisa fall samt medsittning vid personliga möten.
66

 

Uppföljningsmässigt tillstår dock intervjuperson 1 att det i nuläget huvudsakligen fokuseras 

på den kvantitativa biten, att man följer ENSA och dylikt, vilket bekräftas av intervjuperson 4 

som tillstår att det finns en risk att fokus förskjuts till det som mäts, samt att kvaliteten 

tidigare fått stryka på foten när det fokuserades mycket på det kvantitativa.
 67

 

 

4.1.2 Utrymme att prioritera   

Handläggarna upplever vidare att de kan låta det enskilda fallet avgöra huruvida ett 

avstämningsmöte eller tidig kontakt är lämplig, vilket enhetscheferna bekräftar att de 

                                                
64 Intervju 1, 2, 3, 5.  
65 Intervjuperson 3.  
66 Intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
67 Intervju 1, 4.  
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uppmuntrar handläggarna att själva avgöra; de ser med andra ord inget självändamål i att göra 

en aktivitet för att de vet att den mäts, utan fokus ligger snarare på innehållet, vilket tyder på 

att de upplever ett visst handlingsutrymme att individanpassa innehållet och stegen i 

processen.
68

  

 

De rent kvantifierbara måtten upplevs av de intervjuade handläggarna som sekundära, 

kvaliteten är odiskutabelt i främsta rummet, vilket intervjuperson 1 sammanfattar på ett 

utmärkt sätt; ”Här har vi kanske mer kvalitetspress, att vi ska handlägga korrekt. Den 

kvantitativa biten får man nog välja själv vilken nivå man vill lägga sig på. För man kan ju 

inte hinna med allt ... så länge man sköter sitt uppdrag så kan man liksom titta på kvantitet 

som ett högre mål”
69

. Generellt upplever handläggarna att målen är förenliga med varandra 

och att balansen är god, men givetvis uppstår det arbetstoppar då inflödet skjuter i höjden då 

konflikt kan uppstå; intervjupersonerna tillstår att man självklart måste prioritera då, men att 

de alla känner att de ges utrymme att göra de prioriteringar de anser nödvändiga, och ändå ta 

sig den tid de behöver för att informera den försäkrade, införskaffa adekvat beslutsunderlag 

och fatta ett korrekt och välövervägt beslut, vilket delvis torde bero på att de upplever en god 

dialog med chefen och utrymme att göra dessa prioriteringar, samt att de upplever att det rent 

kvantifierbara inte är något självändamål; serviceuppdraget och rättsäkerheten är överordnad, 

anser intervjupersonerna. Man får prioritera det mest akuta, och låta saker ta den tid de 

behöver för att det ska bli rätt. De upplever alla att man förvisso inte kan hinna med allt, men 

att det i grund och botten handlar om att göra en korrekt bedömning och utreda fallet 

tillräckligt, vilket de tar sig tid att göra.
70

 Intervjuperson 3 sammanfattar det med 

ståndpunkten att ”Man  kan ju inte hafsa igenom ärenden, det handlar ju om rättssäkerhet.”
71

. 

Intervjuperson 5 understryker vidare vikten av adekvat underlag; ”Det jag känner är att jag 

måste utreda så mycket som jag kan, alltså inhämta så mycket beslutsunderlag som jag kan, 

det är min roll. Att göra det grundligt och ordentligt, så att allt kommer upp. Att inte ta ett 

beslut för snabbt, på det första man har, utan då får man faktiskt komplettera.”
72

 Trots att 

mätningar har varit huvudsakligen kvantitativa är det kvaliteten som är överordnad och i 

fokus för handläggarna; de två intervjuade enhetscheferna är även rörande överens om detta 

och är tydliga med att det är något de jobbat intensivt med och prioriterat, samt uppmuntrat 

                                                
68 Intervju 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
69 Intervjuperson 1.  
70 Intervjuperson 1, 2, 3, och 5.  
71 Intervjuperson 3.  
72 Intervjuperson 5  
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handläggarnas professionalitet att bedöma vilka aktiviteter som skall göras, och sätta en 

korrekt bedömning, bemötande och service i främsta rummet.
73

 Handläggarna upplever 

således inte någon målförskjutning utan upplever syftet med verksamheten överordnat 

eventuella kvantitativa mått, vilka de förvisso upplever att det lades stor vikt vid förr. 

 

4.1.3 Utrymmet i ENSA-processerna 

ENSA-processerna upplevs förvisso detaljerade av handläggarna, men samtidigt nödvändiga 

för att driva ärenden framåt, givet de fasta tidpunkterna och -gränserna som finns i 

lagstiftningen; rent handläggningsmässigt känner de sig inte nämnvärt begränsade  av dem, 

emedan de täcker in de nödvändigaste stegen och aktiviteterna och utgör ett gott stöd; de 

upplever att de kan och bör skapa utrymme för att anpassa utredningen efter ärendets art och 

individens situation, inom regelverkets ramar. Som intervjuperson 4 framhåller stipulerar 

ENSA aktiviteterna, men inte innehåll, vilket lämnar utrymme för anpassning av utredning.
74

 

Intervjuperson 6 understryker här att de varit tydliga gentemot handläggarna om detta, att det 

är det enskilda ärendet som avgör vilka verktyg man använder sig av.
75

 De ser tidsramarna för 

kontakt med den försäkrade som adekvata och personlig kontakt som viktigt; den försäkrades 

behov måste lyssnas av och  i görligaste mån skall handläggningsprocessen anpassas efter 

dessa utefter de resurser handläggaren har till buds, vilket intervjuperson 2 understryker; ”Det 

är individen som berättar, och det medicinska underlaget stödjer”.
76

 Tidsramarna som är 

angivna däri utgör inget hinder för att uppnå de mer kvalitativa målen; det är återigen en 

prioriteringsfråga där man får använda sitt sunda förnuft men ändå arbeta inom ramarna för 

processbeskrivningen, vilket handläggarna upplever att de kan göra.
77

 Som vi sett i teorin 

ligger fokus på huvudsakligen processen och resultatet; intervjupersonerna ser dock också till 

substansen, innehållet i och anledningen till de aktiviteter de gör snarare än antalet.  

 

4.1.4  Stressfaktorer  

Även om ingen av de intervjuade upplever någon generell obalans mellan arbetsbördan och 

att uppnå kvantitativa mått för egen del, tillstår intervjuperson 1 att det finns kollegor som gör 

det, i synnerhet nya som försöker hinna med allt de ska göra och blir tillsagda och därmed 

                                                
73 Intervjuperson 4, 6.   
74 Intervjuperson 4.  
75 Intervju person 6. 
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upplever de kvantitativa måtten som en stressfaktor.
78

 intervjuperson 2 ser också denna 

konflikt annorstädes; bland annat är en stor, tidskrävande stressfaktor ofta kvaliteten på de 

medicinska underlagen och underlagen från övriga aktörer, där komplettering ofta tar väldigt 

lång tid. ”Det är onekligen en stor stressfaktor. Det är jag inte så säker på att man förstår inom 

organisationen och uppåt. Det påverkar de flesta att de inte känner att de har tillräckligt 

underlag för att fatta ett beslut .. det är en stor risk för kvaliteten där, att man börjar gena.” Det 

finns en risk att beslut fattas på inadekvat underlag, då det kan upplevas som ett självändamål 

att bedöma  arbetsförmågan på fasta tidpunkter och att uppnå produktionsmål; dock 

understryker personen, vilket styrks av enhetscheferna, att man kan bedöma att man behöver 

utreda mer och komplettera underlag, men att många genar när tidsramarna är för snäva, 

istället för att avvakta med bedömningen i väntan på underlag. Huvudsaken är att man 

dokumenterar vid den givna tidpunkten.
79

 ”Problemet är att bedöma att man behöver mer 

underlag för att fatta ett kvalitetsmässigt beslut. Det finns en risk att man.. häri ligger ju 

utredarens makt; att man anser detta till fyllest. Där är kanske den största kritiken mot 

Försäkringskassan, att man dokumenterar och tar en genväg till icke-rätt till ersättning ... det 

finns exempel jag sett där jag häpnar över hur man kunde komma till den slutsatsen. Det 

kommer i regel tillbaka om det görs för mycket, men ibland sväljs det.”
80

 Således förefaller 

det som att konflikten upplevs av andra handläggare än de intervjuade, och att rättssäkerheten 

ibland bli eftersatt.  

 

4.2. Lydnad eller hänsyn  

4.2.1 Synen på regelverket 

Regelverket de har att arbeta efter upplever samtliga intervjupersoner som väldigt tydligt, 

vilket de lyfter fram som en väldigt positiv aspekt; man vet vad man ska göra, vad som 

kommer hända under processen och kan därmed vara tydlig mot den enskilde medborgaren 

om vad som kommer hända och vad denne kan vänta sig, samt det möjliggör att alla bedöms 

lika, något av samtliga som lyfts fram som elemenärt och ett viktigt övergripande mål för 

verksamheten.
81
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23 
 

 Handläggarna upplever även att det är väldigt styrande och detaljerat vad gäller bedömningar 

och kriterier, även om de påtalar att det rör sig om bedömningar och tolkningar, vilket ger ett 

visst utrymme; de medicinska underlagen och kriterierna i regelverk för vad som anses vara 

nedsättning av arbetsförmåga är till syvende og sist det som ligger till grund för bedömning 

och beslut. De upplevs av de intervjuade i sin utformning vara väldigt detaljerade och tydliga 

med vad man får ta i beaktande i en bedömning, samt vilka kriterier man bedömer efter. 

Intervjuperson 3 framhåller exempelvis att det blivit mer uppstramat med de fasta 

tidsgränserna utöver detta, något som delas av intervjuperson 1 som beskriver de nya reglerna 

som ”positiva men väldigt rigida” när de kom, samt upplever att man som handläggare inte 

har så mycket handlingsutrymme i beslut och bedömningar;
82

 ” Vi har som handläggare inte 

någonting att... vi måste ju följa lagarna, vi måste följa gränserna. Vi tar ju jävligt mycket skit 

för dem, dagligen .. och jag kan ju säga att handläggningsmässigt är det positivt, men ibland, i 

de här lite svårare ärendena hade man önskat att det var lite mer genomtänkt från början”
83

 Ur 

rättsäkerhetens synpunkt framhålls att regelverket främjar lika och opartisk bedömning, samt 

att man driver på ärendena, något de upplever som positivt. Generellt tycker de att regelverket 

är förenligt med det serviceuppdrag de har gentemot medborgarna och deras  behov; de är alla 

överens om att man arbetar utifrån den försäkrade och dennes situation, och inom lagens 

ramar gör man vad man kan; man utreder rätten till, samordnar insatser för rehabilitering, 

informerar om vad de har rätt till samt deras skyldigheter enligt regelverket, samt vad som 

kommer hända genom processens lopp, och är tydlig med detta.
84

 De tillkännager att de ska 

tillgodose både krav ovanifrån som artikuleras i reglerna, och medborgarnas behov; samtliga 

ser att lyssna av behov som viktigt men i den mån de kan tillgodoses och visas hänsyn är 

avhängigt regelverket och dess innehåll.
85

 Primärt upplever de således sin uppift som att 

implementera och att fatta rätt beslut enligt gängse regelverk.  

   

 

4.2.2 Handlingsutrymmet 

Som tidigare sagt är handlingsutrymmet i beslut begränsat till vad man kan belägga med 

huvudsakligen medicinska underlag. Intervjuperson 1, 2 och 5 framhåller dock exempelvis att 

en påverkansväg man som handläggare har i nuvarande regelverk är genom utredningen, i den 
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tar man ju reda på individuella behov, samt söker tillgodose dessa och därmed försöka 

implementera regler på ett så bra sätt som möjligt, så att de försäkrade upplever att de blivit 

rätt behandlade; vad gäller beslut är det dock till syvende og sist de kriterier som läggs fram i 

regelverket som utgör bedömningsgrund, tillsammans med det man kan styrka med 

medicinska underlag. Som intervjuperson 2 framhåller kommer individuella behov alltid på 

undantag när regelverket säger att det inte finns någon rätt till ersättning; således är 

utmaningen, som intervjuperson 2 understryker, att söka belägga behoven med underlag som 

är enligt regelverket relevanta för bedömning. Intervjuperson 2, 5 och 6 framhåller vidare en 

annan påverkansväg i samordningsuppdraget, där man kan hänvisa till och hjälpa till med 

kontakten med andra myndigheter och ersättningar.
86

  

 

4.2.3  Lydnad och hänsyn 

Generellt upplever intervjupersonerna förenligheten mellan kraven på hänsyn och lydnad som 

god, men givetvis förekommer det att de två kommer i konflikt med varandra. Enhetschef 1 

sammanfattar ståndpunkten gott med ”Det kan vara de som det blir bekymmer med, ja. Men 

det är inte så många. Det är så i alla regelverk; oavsett hur du skriver ett regelverk är det alltid 

någon som hamnar någonstans där... där det inte blir så bra.” Intervjuperson 2 tar exempelvis 

upp att när det nya regelverket kom var det väldigt strikt och lämnade väldigt litet utrymme 

för speciella skäl i bedömning; ”Vi har ju haft exempel på folk med mycket svåra sjukdomar 

som gick med rullator, som hade svårt att ta sig till och från något ställe. Som är ljusår ifrån 

att kunna ta ett arbete på den reguljlära marknaden. De har tillåtits utförsäkras. Nu har ju de 

här missförhållandena rättats till, med oskälighetsbedömningar.”
87

 Intervjuperson 3 

konstaterar  även att det uppstod barnsjukdomar med det nya regelverket, samt att det ibland i 

komplicerade fall slog hårt mot medborgaren, men att man inte kunde göra något eftersom 

hänsyn kan tas i den mån det är dokumenterat och föreskrivet i regelverk.
88

  

 

Exemplet  Intervjuperson 2 tar upp vittnar om att regler tillämpas oavsett, även i de fall där 

man uppenbart kan se att det skulle vara lämpligt med att visa hänsyn till individuella 

situationer som inte är helt svart på vitt eller dokumenterade i regelverk; då de kommer i 

konflikt med varandra förefaller det som att lydnad sätts i främsta rummet, då utrymmet att 

påverka verkar upplevs som litet, vilket intervjuperson 1 påtalar; ”Man kunde ju tycka att 
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87 Intervjuperson 2. 
88 Intervjuperson 3.  



 

25 
 

personen var jättesjuk, men inte på det sättet som det beskrivs i kriterierna, och då blir det ju 

komplicerat, såklart, att förklara för personen att du inte är allvarligt sjuk enligt 

socialstyrelsens anvisningar”
89

 Vidare upplever handläggarna att de lite mer omfattande, 

komplicerade och svåra besluten är väldigt svåra att påverka, emedan en specialist konsulteras 

vars ord väger tyngre än handläggarens, samt beslutet granskas innan det godkänns.
90

  

 

Som tidigare sagt är det en svår balansgång mellan strikt regeltillämpning och hänsyn till 

individuella behov och situationer, vilket intervjupersonerna stundtals upplever; de lutar 

samtliga åt det förra hållet, då de upplever likabehandling och ett detaljerat regelverk som en 

grundförutsättning för rättssäkerhet; ”Vi måste ändå ha ett system som de flesta faller inom. 

Sedan finns det ju vissa som inte gör det, men vi kan inte ha ett system där enskilda 

handläggare ska göra enskilda bedömningar. Det fungerar inte, då finns det ju ingen 

rättssäkerhet, när man kommer till just det här att jag kan se som den här personen; Jag kan se 

att regelverket slår väldigt hårt mot denne. Jag kan inte göra någonting, det finns inga 

undantag jag kan använda mig av, av de vi har enligt lagen.. jag kan inte tillämpa något av 

dem, och då blir det jättetokigt för honom.. jag kan inte göra en egen lösning för denne, det 

går inte.”
91

 Individuella hänsyn ses som i alla lägen underordnat likabehandling och att lyda 

lagen, vilka underlättas av regelverket som uppfattas som detaljerat och tydligt, med fasta 

tidsgränser för bedömning av arbetsförmåga, samt tydliga kriterier för bedömning, vilka 

tydliggjorts ännu mer med renodlingen av sjukförsäkringen så endast medicinska skäl fick tas 

i beaktande; tidigare kunde man ta hänsyn till andra faktorer, såsom den enskildes sociala 

situation.
92

 

 

 

4.2.4 Regelverkets roll 

Målkonflikter mellan lydnad och hänsyn hanteras således genom att man ser till regelverket 

och låter det vara rättesnöret, emedan det verkar som att de inte upplever att de lämnas 

utrymme för enskilda hänsyn - utöver det som täcks in i regelverket och dess kriterier - även 

om det innebär att vissa faller mellan stolarna. Handläggarna förefaller väldigt lojala gentemot 

sin arbetsgivare och regelverk; exempelvis intervjuperson 2 ser sig som primärt ansvarig inför 
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arbetsgivaren; ”De uppgifter jag har att utföra här, däri ligger min yrkesroll och mitt ansvar är 

att fullfölja det som arbetsgivaren säger att man ska göra. Det går före allt annat.” Övriga 

handläggare ser ett ansvar både uppåt mot regering och överordnade men även gentemot den 

enskilde medborgaren, men att det sträcker sig främst till att korrekt tillämpa lagar och regler, 

vilket illustreras av de svar som gavs på frågan om handläggarna fattat ett svårt beslut som 

gick emot den egna uppfattningen, vilket var avsett att fånga hur de resonerar vid konflikter 

mellan att följa regelverk och visa hänsyn; till syvende og sist anser de sig ha 

myndighetsuppdrag, att tillämpa lagar och då kan man inte föra in sin egen uppfattning och 

överväganden
93

; ”ens egna värderingar får man lämna därhän när man sysslar med 

myndighetsutövning”
94

 säger interjuperson 4, medan intervjuperson 5 påtalar att ”Sedan kan 

man ju tycka vad man vill om det med bortre tidsgräns och rehabtrappan, men det har inte 

jag.. det är liksom politiska beslut, det är som det är. Det kan inte jag ha några synpunkter 

på”
95

 Intervjuperson 1 och 3 tillstår att man ibland hamnar i situationer som går emot ens egen 

uppfattning, så får man lägga den åt sidan och vara professionell utifrån regelverk och 

medicinska underlag, även om man kan se att det slår hårt mot medborgaren. Det primära är 

att följa lagar och myndighetsuppdraget, och det är inom den som referensramen för vad som 

är rätt är satt och utifrån den medborgaren skall ges service.
96
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5. Analys och Slutsatser 

Analyskapitlet är disponerat som så att en initial analys görs av empirin, varefter den jämförs 

med Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) rapport 2011:2 för att sprida ljus över om och 

hur de upplevs annorstädes. Slutligen analyseras de efter idealet demokratins väktare, med 

vissa komplement från Lipskys teori, varefter övergripande slutsatser dras.  

 

5.1 Snabbt eller rätt  

Ingen av de intervjuade handläggarna upplever generellt någon konflikt mellan kvantitativa 

mått och mål, och kvalitativa dito; de upplevde att de hade handlingsutrymme att kunna göra 

nödvändiga avvägningar och på det stora hela förena målen; processbeskrivningarna 

upplevdes förvisso detaljerade, men tidsramarna där utgör inget hinder för att uppnå de 

kvalitativa målen. De ser heller inte kvantitet och kvalitet som motsatser utan snarare som 

något som kompletterar varandra; genom att göra ett bra jobb och bibehålla kvaliteten 

tenderar  kvantiteten att även den nå en acceptabel nivå. Det som mäts upplevs som delmål 

för att nå kvaliteten, och inga självändamål i sig. De ser till innehållet snarare än antal 

aktiviteter, och genomför inte dem för att det mäts utan för att det upplevs ha ett kvalitativt 

syfte, en mening. Fokus flyttas således inte till det som mäts. 

 

 Detta kan ha sin förklaring antingen i att de intervjuade handläggarna har arbetat i några år 

och därmed har erfarenhet, råg i ryggen och kunskap, men även i lokala faktorer, såsom lokal 

organisationskultur. Studien fann att enhetscheferna varit tydliga med att fokusera på innehåll 

och kvalitet snarare än antal och förmedlat detta till handläggarna, samt att uppmuntra 

handläggarnas egna bedömningar att efter det enskilda fallet avgöra vilka verktyg som skall 

användas, exempelvis om och när ett avstämningsmöte skall se. Handlingsutrymmet att medla 

i denna konflikt förefaller vara gott, samt uppmuntrat av cheferna. Dock kunde konflikten 

skönjas annorstädes. En stressfaktor som poängterades var ju exempelvis kvaliteten på 

medicinska underlag, vilket kan ha konsekvenser för kvaliteten och rättssäkerheten; vidare 

verkar tidsfaktorn och detaljeringsgraden i ENSA-processerna inverka negativt på kvaliteten 

annorstädes. Studiens resultat kan jämföras med Inspektionen för socialförsäkringens rapport  

2011:2, där problematiken belyses.   
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5.1.1 Inspektionen för socialförsäkringens rapport 

I Inspektionen för socialförsäkringens rapport 2011:2 framgår det exempelvis att otillräckliga 

beslutsunderlag är ett problemområde inom sjukförsäkring; kvalitetsmätningarna 

Försäkringskassan gjort för 2010 visar att 15% av besluten i sjukpenningärenden och 10% av 

de i sjukersättningsärenden gjordes på otillräckliga underlag. En stor del av de intervjuade 

handläggarna i rapporten upplever även en konflikt mellan att införskaffa adekvat underlag 

och göra en bedömning vid de fasta tidsgränserna, där de inte upplever att det finns fasta 

direktiv; de intervjuade handläggarna i rapporten konstaterar att beslut trots otillräckligt 

underlag ändå fattas för att hinna till mätpunkten.
97

 Vidare  skönjar rapporten en potentiell 

målförskjutning där fokus flyttas till det som mäts, alltså på antal aktiviteter snarare än 

innehållet däri, då det förra uppfattas som obligatoriskt. De aktiviteter som föreskrivs i 

vägledningar och processbeskrivningar ses då som mål snarare än det övergripande 

uppdraget, samt leder till en konflikt mellan målen snabbt och rätt, där de inte upplever 

tydliga direktiv över hur det ska prioriteras, vilket medför att rättsäkerheten och kvaliteten 

tummas på.
98

  

 

5.2  Lydnad eller hänsyn 

En slutsats som kan dras direkt av empirin är att regelverket uppfattas som detaljerat, tydligt 

och i vissa fall strikt i sin natur och stundtals  inflexibelt gentemot enskilda behov, vilket kan 

ses i det att ett par av interjupersonerna tog upp att de ofta får kritik från medborgare för dem. 

De är dock  överens om att man jobbar utifrån medborgaren och skall söka tillgodose dennes 

behov, och de gör allt de kan inom regelverkets ramar för att tillgodose dessa. Vidare 

uppvisar de en stark lojalitet mot sitt myndighetsuppdrag och en vilja att genomföra det som 

regelverket föreskriver  i alla lägen, även om det går emot och slår hårt i vissa fall mot 

enskilda  medborgare, så är det regelverket de är satta att följa och rätta sig efter. Hänsyn ses 

som sekundärt till att lyda och följa regler och lagar, även i extrema fall – såsom exemplena i 

början av de nya  sjukreglerna - upplever de en maktlöshet gentemot regelverket; det skall 

följas och det man upplevs kunna göra är att implementera och förklara det på ett så bra sätt 

som möjligt. Påverkansmöjligheterna i de fall som inte  är glasklara och där människor faller  

mellan stolarna  upplevs som minimala; utrymmet för egna etiska överväganden ses som 

minimalt, vidare ser de regelverket som utgångspunkt i överväganden i svåra fall.   

                                                
97 Inspektionens för socialförsäkringen,  rapport 2011:2, s. 32, 62, 105.    
98 Ibid, s. 106, 109 ,115, 133  
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 I operationaliseringen tar jag upp balansen mellan regeltillämpning och medkänsla; 

intervjupersonerna faller inom kategorin tillämpa regler strikt. Vidare tenderar de själva också 

att se regelverkets utformning som en nödvändighet, att för mycket utrymme för särskilda 

hänsyn kan leda till att rättsäkerheten sätts ur spel och besluten styrs för mycket av sympati 

gentemot den enskilde. Överlag finns det ett flertal faktorer som komplicerar den svåra 

övervägningen och balansen mellan lydnad och hänsyn; utrymmet att medla förefaller litet. 

Bland  annat är regelverket väldigt detaljerat, renodlat medicinskt och inriktat på 

likabehandling, vilket i sig gör att möjligheter till inviduella hänsyn försvåras, även i fall där 

det kan anses befogat. Vidare är bedömningen och beslutet i stor utsträckning grundad på 

andra experters utlåtanden, och i svårare fall granskas de; även om hänsyn skulle visas i något 

fall skulle beslutet troligtvis inte gå igenom, varför det upplevs svårt för den enskilde 

handläggaren att påverka då arbetet är väldigt styrt, och de i regelverket tidigare stipulerade 

möjligheterna till hänsyn till annat försvunnit sedan renodlingen. Handlingsutrymmet i denna 

konflikt upplevs till skillnad från den förra väldigt litet, dock har man ett visst sådant i 

utredningen och beredningen.  

 

5.2.1 Inspektionen för socialförsäkringens rapport 

Det konstateras även annorstädes att organisationen präglas av en stark lojalitet gentemot 

uppdraget och en genomförarkultur, samtidigt som många handläggare tillstod att det ofta är 

tungt att tillämpa reglerna på de försäkrade, samt att de kände sig detaljstyrda. Detta tyder på 

att en konflikt mellan hänsyn och lydnad  upplevs annorstädes, samt att de upplever att 

utrymmet är begränsat att söka medla mellan de två; lydnaden drar längsta strået. 

Inspektionen konstaterar vidare att vid exempelvis regelförändringar läggs mer energi på hur 

man ska genomföra än att reflektera om det fungerar, är bra eller dåligt. Vidare upplever 

många att det inte är någon idé att söka påverka, då de dels inte är medvetna om vilka kanaler 

som finns för detta och dels upplever att det inte får genomslag.
99

 Vidare uttrycks det i 

rapporten en större önskan att kunna individanpassa och beakta hänsyn; likabehandling är 

förvisso principiellt bra, men det kan uppfattas olika då de faktiskt är individer man hanterar. 

En del handläggare i rapporten uppfattar en motsättning mellan rigiditeten i regelverket och 

förväntningarna på flexibla och engagerade insatser, alltså att för mycket detaljstyrning gör att 

man strävar efter att göra lika i alla ärenden, och inte till fullo kan beakta individuella 

                                                
99 Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2011:2, s. 12, 85, 133.  
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skillnader i sjukfall och därmed inte möta variationen och visa den hänsyn som ibland är 

bruklig. Lika kan uppfattas olika.
100

  

 

5.3 Demokratins väktare? 

 

5.3.1 Snabbt eller rätt 

Denna konflikt berör de två grupperna värden i vårt offentliga etos, ekonomi- och 

demokrativärden.
101

 Studien fann att handläggarna balanserar ekonomi-  och demokrativärden 

på ett bra sätt. Vidare visar de en tendens att se till helheten och det övergripande målet 

snarare än till det som mäts och alla aktiviteter som föreskrivs i processbeskrivningar och 

dylikt; de ser de produktionsmässiga och kvalitetsmässiga faktorerna som något som hör ihop 

och är en del av en helhet snarare än något som behöver vara i motsats till varandra, vilket 

tyder på att de verkar se en syntes mellan ekonomi- och demokrativärden. Vid arbetstoppar 

upplever de en autonomi gentemot överordnade att kunna prioritera det viktigaste och mest 

akuta, snarare än att halvhjärtat försöka hinna med allt de blir ålagda att göra. Produktivitet 

verkar således ha en bredare bild, där det inte bara  innefattar att få allt gjort, utan även 

uppfylla de kvalitativa innehållskraven, vilka kan härledas till demokrativärdena. Således 

kommer det inte i konflikt med demokrativärden som rättssäkerhet, information och 

medborgardeltagande; värden och principer de alla ser som elementära. De framhöll alla 

vikten av ett korrekt beslut, tydlighet gentemot medborgaren samt att lyssna av behov och i 

görligaste mån anpassa handlingsprocessen därefter.  Vidare präglas de av en vilja att 

genomföra sitt arbete i enlighet med både ekonomi- och demokrativärden, och upplever 

utrymme att också kunna göra det, samt att det uppmuntras.   

 

De förefaller se till helheten snarare än att flytta fokus till de olika kvantifierbara och 

produktionsmässiga mål och mått; den målförskjutning som kan leda till att demokrativärdena 

kommer på undantag är inget som upplevs av intervjupersonerna. Trots att fokus i mål- och 

uppföljningsväg i verksamheten varit huvudsakligen på det kvantitativa och effektivitet har 

ändå de mer svårmätta, demokratiska målen setts som centrala och viktiga att tillgodose, 

exempelvis genom att fatta rätt beslut snarare än ett snabbt. De hanteringsmekanismer Lipsky 

                                                
100 Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2011:2,  s.110. 
101 Se Lundquist, Demokratins väktare.   
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tar upp, såsom att exempelvis lättvindigt lita på andras omdömen (rubber-stamping
102

) är inte 

applicerbart på handläggarna i studien, även om det förekommer annorstädes. De upplever att 

de kan och bör tillgodose bägge uppsättningar värden. Vidare förefaller de inte underkasta sig 

rutiner och procedurer utan eftertanke, utan reflekterar över varför de gör det, samt det 

kvalitativa syftet med det, och se det som överordnat när avvägningar däremellan måste 

göras. Således faller väktarrollen väl in här; de ser sitt ansvar att värna om demokrativärdena 

samtidigt som de tillgodoser ekonomivärdena, och de strävar aktivt efter att göra det, samt ser 

bägge uppsättningarna värden som viktiga. De präglas av en vilja att spela rollen, och 

uppmuntras att göra det genom att deras chefer uppmuntrar deras professionalitet och goda 

omdöme att väga kvalitet och kvantitet, eller ekonomi- och demokrativärden, om man skall se 

det i ljuset av Lundquists idealtyp.   

 

5.3.2 Lydnad eller hänsyn 

I denna målkonflikt är väktarrollen lite mer svårspelad; primärt verkar de se sin uppgift  som 

att implementera, men missar i vissa fall att de även skall ombesörja att demokratin fortlever 

mellan den enskilde och det offentliga. Det förefaller som de inte fullt ut ser den större bilden; 

att genomföra men även reflektera över om det är bra eller dåligt, med utgångspunkt i vårt 

offentliga etos eller något som sånär på en operativ nivå liknar det.
103

 Regelverket verkar 

utgöra referenspunkten för rätt och fel, medan det för en demokratins väktare är en av de 

etiska grundrelationerna som är likställd de övriga, och referenspunkten är vårt offentliga 

etos, av vilket lagar och regelverk är en del. Givetvis skall regler normalt följas men inte 

utgöra utgångspunkt i de lägen där de krockar med kravet på hänsyn gentemot medborgarna, 

vilket det förefaller utgöra för de intervjuade. Att hantera konflikten genom att styras av sin 

sympati gentemot den enskilde är inte applicerbar här då de klart lutar åt den andra 

ytterligheten, att strikt tillämpa regler även när det kan upplevas som befogat att visa  hänsyn. 

 

Vidare saknas det upplevda handlingsutrymme för egna överväganden utifrån annat än 

regelverket, vilket kan förklara betoningen på lydnad framför hänsyn vid konflikt. Det finns 

överlag i yrkesrollen en del komplicerande omständigheter som inte främjar väktarrollen; 

bland annat upplevs handlingsutrymmet att medla i konflikt mellan lydnad och hänsyn som 

minimalt, samt möjligheterna att påverka i beslutssituationer upplevs även som små, emedan 

det är väldigt medicinskt betonade bedömningar som gör att andra experters ord blir väldigt 

                                                
102  Lipsky, s. 128-131. 
103 Se Lundquist, Demokratins väktare.  
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styrande för beslut och bedömning och i vissa fall väger tyngre än handläggarnas. Detta gör 

att utrymmet att precisera i enlighet med både lydnads- och hänsynskravet blir svårt i vissa 

fall. Överlag är regelverket väldigt tydligt och detaljstyrande, vilket gör att deras möjlighet att 

påverka och kunna balansera lydnad och hänsyn vid konflikt upplevs som väldigt små. De 

verkar dock se en nödvändighet i ett detaljerat regelverk med tämligen strikta kriterier, 

emedan de alla betonar likabehandling vilket regelverket underlättar. Nackdelen, utifrån 

väktarrollens synpunkt, är att det blir svårt att balansera och vara flexibel och anpassa efter 

ibland unika individuella omständigheter. I de fall där de upplevt en direkt konflikt mellan 

lydnad och hänsyn, såsom de fall där det slog hårt och de uppenbart sjuka som utförsäkrades, 

upplevde de påverkansmöjligheterna som minimala, vilket tyder på att det upplevs som svårt 

att alla gånger implementera regelverket i enlighet med båda kraven samt balansera dem vid 

konflikt; preciseringen verkar redan ha skett på en högre nivå. Det är emellertid viktigt att 

kunna balansera kraven, emedan medborgarna i de fallen kan ha upplevt det som kränkande, 

samt inte känt att de blivit rätt och legitimt behandlade, vilket är elementära demokratiska 

krav, liksom att beakta medborgarens fri- och rättigheter och främja dennes välfärd.  Detta 

ingår i dels Lundquists offentliga etos, samt de grundlagar som nämndes initialt i teorin; 

risken förefaller finnas att de ibland kan komma på undantag för lydnadskravet, åtminstone 

det kravet att det skall upplevas som legitimt; som nämdes i teorin är det inte önskvärt med en 

förvaltning som uppfattas som stelbent och automatiserad, varför en viss flexibilitet och 

möjlighet till hänsyn och individanpassning kan vara önskvärt.      

 

Generellt ser de dock  att de arbetar utifrån den enskilde medborgaren, och intentionen finns 

där att tillgodose dennes behov och främja dennes välfärd, men alla gånger inom ramarna för 

regelverket; lydnad och hänsyn skall för en demokratins väktare vara likställda, men här 

verkar det föreligga  en obalans där lydnaden sätts i främsta rummet. Handlingsutrymmet 

Lipsky i sin teori nämner att en närbyråkrat bör ha verkar vara betydligt mindre än vad som 

förespråkas i hans teori; de verkar mer genomföra vad  som stipulerats än forma det slutgiltiga 

resultatet; dock har de, genom att de kan bestämma omfattningen på och delvis innehåll i 

utredningen samt möter medborgaren direkt, ett visst finger med i spelet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att uppmuntran för väktarrollen inte upplevs optimal; som 

nämts finns det många faktorer som beskär handlingsutrymmet att precisera i enlighet med 

hela vårt offentliga etos och kraven på lydnad och hänsyn, i de fall en konflikt uppstår. 

Detsamma upplevs med möjlighterna till individuella hänsyn när det kan anses befogat. Att de 
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ser sin uppgift som primärt implementera och utgår från regelverket tyder också på att 

medvetenheten kring rollen inte förefaller vara optimal; att vara en demokratins väktare 

fordrar dels medvetenhet men även att man kan genomföra det, vilket fordrar mer 

handlingsutrymme och möjligheter att påverka, precisera regler och medla i målkonflikter så 

att hela vårt offentliga etos kan förverkligas; så att lagen efterföljs och medborgarna visas 

vederbörlig hänsyn i de fall där det är befogat. I detta fallet faller väktarrollen inte in lika bra 

som i det förra.     

 

5.4 Övergripande slutsatser 

Studien har visat att handläggarna präglas av en vilja att genomföra och implementera de 

lagar och regler politikerna beslutar om, samt att göra det rätt; att värna om det övergripande 

uppdraget för verksamheten såsom de ser det. På så vis kan de balansera de kvantitativa och 

kvalitativa måtten och kraven på arbetet, och även se en helhet som dessa är en del av, varför 

de upplever att de kan göra ett bra jobb både kvalitativt och kvantitativt.  De upplever även att 

de kan skapa sig det utrymme de behöver för att göra detta, och medla mellan dessa mål när 

de kommer i konflikt med varandra. Handlingsutrymmet och uppmuntrande av detta gör att 

de kan medla och söka tillgodose de olika målen i detta fall. I konflikter mellan lydnad och 

hänsyn upplevs handlingsutrymmet exempelvis inte lika stort, då det fanns en del faktorer 

som beskär det och möjligheterna att påverka och individanpassa. På så vis kommer 

uppdraget gentemot den enskilde på undantag till förmån för det att tillämpa lagar; i slutändan 

kan detta verka negativt på medborgarnas uppfattning om verksamhetens legitimitet.   

 

De ser sig därmed som närmare lagen än medborgarna, vilket leder till att uppdraget ses som 

att tillämpa lagen oavsett vad den säger, även om det ibland går emot kravet på hänsyn när det 

kan anses befogat. Måhända kan det vara så att demokratin redan ses som tillgodosedd i och 

med den demokratiska process som föranlett införandet av lagar och regler; som vi sett är det 

dock något som måste hållas vid liv i all offentlig verksamhet, vilket handläggarna i egenskap 

av offentliga ämbetsmän skall ombesörja. För att göra detta måste de dock beredas 

möjligheter att göra det; såväl genom insikt i vad som förväntas av dem i deras arbete, som 

genom att i regelverket beredas det handlingsutrymme som är nödvändigt att medla när 

målkonflikter uppstår. Precis som handlingsutrymmet i den förstnämnda målkonflikten ledde 

till en god balans mellan kvantitet och kvalitet, så borde ett större handlingsutrymme och 

uppmuntran av det professionella omdömet även leda till en bättre balans mellan lydnad och 
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hänsyn; att kunna vara flexibel inför de många komplexa individuella situationer man ställs 

inför, samtidigt som man följer gängse lagar och regler. På så vis kan demokratins fortlevnad 

i implementeringsprocessen underlättas, samt de olika, ibland motstridiga målen kan vägas  

mot varandra och en mellanväg hittas.      

 

5.5. Avslutande reflektioner 

Att vara handläggare på Försäkringskassan – liksom många andra  offentliga ämbeten - verkar 

vara ett tufft yrke ur vissa aspekter. Det finns många olika mål som skall balanseras och 

tillgodoses; samtidigt utgör de ansiktet utåt för verksamheten, och de beslut man fattar och de 

åtgärder man vidtar färgar upplevelsen av det offentliga i sin helhet i stor utsträckning. 

Därmed får de ofta klä skott för det missnöje medborgarna uttrycker gentemot lagstiftningen, 

i de fall där de fått beslut de upplever går emot dem eller ger dem den service eller hänsyn de 

önskar. Samtidigt upplever de sina möjligheter att påverka som små, vilket gör att många 

svåra beslut måste fattas, och en del tråkiga besked får ges till medborgare vars förväntningar 

på det offentliga inte infriats. Förväntningar som i vissa fall kan vara orimliga, men i vissa fall 

kan de vara relevanta.  

 

Däremot upplevde jag under studiens förlopp att de präglas av en anda att göra vad de kan 

inom regelverkets ramar för att ge god service och tillgodose enskilda behov, samt att utföra 

sitt uppdrag på ett korrekt och professionellt sätt; exempelvis genom att inte låta sig stressas 

eller vilseledas från det övergripande, kvalitativa målet av de kvantifierbara målen och 

måtten. Samtidigt arbetar de, liksom i princip all övrig offentlig verksamhet, under ett enormt 

tryck vad  gäller arbetsbörda och begränsade resurser för att uppnå de mål som offentlig 

verksamhet faktiskt skall uppnå. De har ofta en stor mängd ärenden att handha samtidigt, och 

tid är ju en begränsad resurs, samtidigt som en god kvalitet måste bibehållas. Nedskärningar, 

såsom det sparkrav Försäkringskassan fått, gör att samma mängd arbete skall utföras med 

mindre resurser.   

 

När målkonflikter uppstår är det inte alltid lätt att veta vad man skall prioritera eller hur man 

skall medla. Det finns exempelvis inga vattentäta skott mellan när det kan vara befogat att 

visa enskilda hänsyn eller inte; det är en svår balansgång mellan strikt regeltillämpning och 

medkänsla, där endera ytterlighet inte är önskvärd. Människan är dock en komplex varelse, 

vilket gör att det är hart när omöjligt att formulera ett regelverk som täcker in alla olika, 
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ibland unika individuella situationer; utrymme för professionellt omdöme och 

individanpassning torde vara en grundförutsättning för att det ska upplevas legitimt och 

demokratin fortlever i verksamheten, vilket jag anser lika  viktigt som att implementera enligt 

politikernas intentioner såsom de är lagfästa.  
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6. Sammanfattning  

Det problem studien angriper är hur personliga handläggare på Försäkringskassan upplever 

och hanterar de målkonflikter som kan uppstå i deras arbete som offentligt anställda, samt hur 

de lever upp till idealet om demokratins väktare
104

. Den ena konflikten som analyseras är de 

mellan kvantitativa mått och mål och kvalitativa dito; att handlägga ärenden snabbt och rätt. 

Den andra är mellan att implementera och lyda gängse lagar och sjukregler och visa hänsyn 

till medborgares individuella behov. Studiens belyser förhållandet mellan demokrati- och 

ekonomivärden inom det offentliga, samt har syftet att få en ökad förståelse för hur den 

offentlige upplever sin roll i implementeringsprocessen, i relation till medborgarna och lagen.   

Analysen sker med hjälp av kvalitativa samtalsintervjuer med fyra handläggare och två 

enhetschefer; resultaten analyserades efter den teoretiska föreställningen om den offentlige 

ämbetsmannen som demokratins väktare. Som en demokratins väktare skall den offentlige 

ämbetsmannen inte bara implementera lagar och politiska beslut, utan även se till att 

demokratin fungerar i relationen mellan det offentliga och medborgarna. 

 

I den första konflikten  visade det sig att handläggarna generellt inte upplevde någon konflikt, 

utan såg de kvantitativa  måtten och målen och de kvalitativa  som något som hörde ihop; de 

upplevde handlingsutrymme att göra de nödvändiga prioriteringar för att tillgodose bägge 

typer av mål och inte kompromissa med kvaliteten och rättssäkerheten. När det gällde  

målkonflikten mellan att lyda gängse lagar samt visa hänsyn till individuella behov upplevde 

de däremot att det inte fanns så mycket utrymme att medla; regelverket upplevdes som 

tämligen detaljerat och strikt och väldigt medicinskt betonat, vilket gör att utrymmet för 

hänsyn i fall där det kan anses befogat upplevdes som minimalt; således upplevdes det som 

svårare att medla i denna konflikt, och regelverket utgjorde rättesnöret när konflikt uppstod, 

vilket talar emot idealet om demokratins väktare. Studien fann att de upplever sig närmre 

lagen än medborgarna, och uppgiften ses primärt som att implementera, medan att se till att 

demokratin fungerar mellan det offentliga och medborgaren ibland kommer på undantag.  

Slutsatsen blev att de i det ena fallet upplever utrymme och en vilja att balansera både 

ekonomi- och demokrativärden; i andra fallet upplever ett begränsat utrymme att medla i 

konflikten mellan lydnad och hänsyn, där det förstnämnda drar det längsta strået. Således 

faller väktarrollen in bra i hanteringen av konflikten mellan kvalitet och kvantitet, och mindre 

bra i den andra, mellan lydnad och hänsyn.   

                                                
104 Se Lundquist, Demokratins väktare. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide 

 
Uppvärmningsfrågor: 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Hur kommer det sig att du valde att börja arbeta på Försäkringskassan? 

Huvudfrågor: 

 

1) Vad har du för olika mål att arbeta efter/uppnå i ditt arbete, och hur upplever du att 

dessa mäts och följs upp? 

 

 

2) Hur upplever du de processbeskrivningar och övriga anvisningar du arbetar efter? 

 

 

3) Hur upplever du förhållandet mellan den mängd tid du har till ditt förfogande, och den 

mängd ärenden du ställs inför? 

 

 

4) Vad eller vilka anser du är Försäkringskassans viktigaste övergripande mål?  

 

 

5) Hur ser du på din roll som handläggare i förhållande till det politiska systemet? 

 

 

6) Hur ser du på din roll som handläggare i förhållande till den enskilde medborgaren?   

 

 

7) Hur upplever du de nuvarande sjukreglerna? 

 

 

8) Inför vem eller vilka känner du dig ansvarig i din yrkesroll?  

 

9) Har du någon gång ställts inför att fatta ett beslut som du upplevt som svårt eller emot 

din egen uppfattning? Om (inte), hur resonerade du då?   

                                                                                                                                                                                             

10) Hur upplever du rent generellt ditt utrymme att tolka regler och lagar och anpassa dina 

beslut och åtgärder efter enskilda behov och situationer? 


