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Abstract 

Vägen från policybeslut till implementering är sällan problemfri. Processer som 

styr implementeringen är avgörande för hur beslut manifesteras i realiteten. Denna 

uppsats är en fallstudie av Försäkringskassan och belyser 

implementeringsproblematiken kring sjukförsäkringsreformen 2008. En 

diskrepans uppmärksammades mellan handläggare och politiker, där 

Försäkringskassan fick skulden för försäkringsbesked som gavs till följd av 

reformen.  

Ur ett närbyråkratsperspektiv analyseras personliga handläggares åsikter på 

Försäkringskassan. Enligt detta perspektiv skapar närbyråkraterna i sitt dagliga 

möte med medborgarna den offentliga politiken. Hur stort deras 

handlingsutrymme är blir centralt för att förstå rollen närbyråkraterna spelar i sin 

funktion som implementerare och tillämpare av politiska beslut.  

Resultaten visar att sedan reformens införande upplever handläggarna att 

handlingsutrymmet har minskat, att de känner sig mer styrda och att de är måna 

om att följa regelverket. Bilden av närbyråkraten som utformar politiken får 

därmed revideras, och en förståelse för implementeringsproblematiken återfinns 

snarare på högre nivå i implementeringsprocessen.  

 

Nyckelord: implementering, närbyråkrat, Försäkringskassan, sjukförsäkring, 

handlingsutrymme 

 

Antal ord: 9977.
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1 Inledning 

Den första juli 2008 och den 15 januari 2010 trädde en ny lagstiftning om 

sjukförsäkringen i kraft. Den nya sjukförsäkringsreformen, som började gälla 

2008 innebar förändringar avseende dels sjukpenning, dels sjukersättning. Den 

främsta förändringen inom sjukpenningen var införandet av en 

rehabiliteringskedja där bestämda tidpunkter för prövning av den försäkrades 

arbetsförmåga angavs. I januari 2010 gjordes vissa justeringar av reformen där 

bland annat rehabiliteringskedjan ändrades till något mildare former. 

(Försäkringskassan 2010b, s. 3-8). Syftet med reformen var att stärka drivkraften 

till arbete och öka möjligheterna att arbeta (Finanspolitiska Rådet 2010b, s. 252).  

Efter reformens införande debatterades den flitigt i media då flera 

försäkringstagare blev utförsäkrade trots livshotande sjukdomar som exempelvis 

cancer. Var detta verkligen vad politikerna hade i åtanke vid utformandet av den 

nya sjukförsäkringen? Kritiken mot Försäkringskassan lät inte vänta på sig, trots 

att de anställda upplevde att de endast följde reglerna. Så småningom riktades 

kritiken mot regeringen, som ansågs ha missbedömt behoven hos de 

långtidssjukskrivna (Carnhede & Syrén 2010). Därav reformjusteringen följande 

år.  

Problematiken kring reformens genomdrivande påvisar den diskrepans som 

kan finnas mellan politiker och tjänstemän. Gjorde handläggarna på 

Försäkringskassan verkligen enbart vad de blivit tillsagda, eller hade de något 

handlingsutrymme att själva påverka enskilda besluts utfall? En fallstudie av det 

här slaget bidrar till att belysa hur situationen såg ut i just den här specifika 

situationen, och kan få oss att förstå hur de tjänstemän som dagligen möter 

medborgarna ser på sin roll som implementerare av beslut. 

1.1 Forskningsproblem 

Vår studie av Försäkringskassans implementering av sjukförsäkringsreformen 

ämnar belysa relationen mellan policybeslut och implementeringsprocesser, där 

det är enskilda handläggare som står för beslutens verkställande i mötet med 

försäkringstagare. Med denna studie önskar vi bidra till forskning kring 

implementering på så vis att vi utökar förståelsen för en aktör som vi anser är av 

stor betydelse i själva implementeringsprocessen. Implementeringsproblemet är 

således central i analysen och vår forskningsfråga lyder som följande: 

 

 Hur uppfattar handläggare på Försäkringskassan i Helsingborg, Malmö 

och Ystad den nya sjukförsäkringsreformen? 
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 Vilket tolknings- och handlingsutrymme upplever sig handläggarna ha i 

sitt dagliga arbete efter införandet av den nya sjukförsäkringsreformen?  

 

Den första frågan fungerar som kontextskapare till den andra frågan, som 

utgör huvudfrågan. För att förstå handläggarnas syn tolknings- och 

handlingsutrymmet krävs det först en förståelse av hur de ser på 

sjukförsäkringsreformen som helhet.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av samtalsintervjuer med personliga 

handläggare på Försäkringskassans lokala försäkringscenter i Helsingborg, 

Malmö och Ystad nå en ökad förståelse hur de tänker kring och agerar i sin roll 

som handläggare. På så sätt kan vi på ett bättre vis förstå hur närbyråkraten som 

sista instansens implementerare ser på sin möjlighet att påverka beslut.   

En förståelse för hur tjänstemännen upplever sitt handlingsutrymme tror vi 

även kan resultera i fortsatt forskning, exempelvis kring utvecklandet av reformer 

och organisationer som man önskar ska överensstämma med tjänstemännens 

arbetssituation.  

1.3 Avgränsning 

För att ringa in forskningsområdet om tjänstemännens upplevda tolknings- och 

handlingsutrymme väljer vi att studera handläggarna enbart i relation till 

sjukförsäkringsreformen 2008 och 2010. Motiveringen bakom detta ligger i 

faktumet att dess genomförande var så pass kontroversiell och enligt vår 

förförståelse antas den även påverka tjänstemännens tankar och agerande. För att 

skapa god validitet väljer vi att enbart studera handläggare som har hand om 

sjukförsäkringsfrågor. Vi väljer dessutom att begränsa oss till ett geografiskt 

område med närhet till studieorten, istället för att utföra en landsomfattande studie 

som skulle vara mer tidskrävande.  

Vi syftar inte till att förstå hur man bättre kontrollerar eller styr handläggarna, 

utan snarare till att förstå hur de tänker och agerar i deras vardagliga hantering av 

olika avvägningar. 

1.4 Begreppsförtydligande 

Vi använder oss av begrepp som närbyråkrater, handläggare, implementerare 

och tillämpare, vilka samtliga syftar i vår studie till samma typ av aktör. Den 
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aktör vi åsyftar här är tjänstemännen som arbetar i nära kontakt med medborgarna 

och utgör den sista delen i implementeringsledet där besluten av 

sjukförsäkringsfrågor konkretiseras.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en metodologisk genomgång av arbetets 

tillvägagångssätt. Detta följs av ett bakgrundsgivande kapitel där läsaren 

introduceras både till Försäkringskassan och handläggarnas roll där, samt 

sjukförsäkringsreformen och en granskning av denna. Teoridelen, som utgör 

kapitel 4, skapar en övergripande bild av implementeringsprocessen och hur man 

kan närma sig studiet av denna. Här lokaliseras även det angreppsätt som kommer 

att användas i uppsatsen, varför det är viktigt att ha en förståelse för att även andra 

perspektiv kan anammas. Kapitel 5 presenterar en analytisk diskussion av de 

resultat som framkommit, medan kapitel 6 avslutar med en sammanfattande 

slutsats.  
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2 Metodologi 

För att förstå och kunna följa de beslut som fattas under arbetets gång följer en 

metodologisk diskussion över de tillvägagångssätt som vi väljer för att närma oss 

vårt forskningsproblem. Nedan följer först en diskussion av vår förförståelse, 

varpå metod, urval av analysobjekt, intervjufrågor och anonymitet presenteras i 

indelade avsnitt.  

2.1 Förförståelse 

Innan vi påbörjar de metodologiska momenten vill vi klargöra för läsaren hur vår 

förförståelse av problemet ser ut. På detta vis skapar vi en tydlig referenspunkt 

som vi sedan kan utgå från när vi bedömer intervjuernas värde (Esaiasson et al 

2007, s. 289-90). Förförståelsen har formats genom läsning av vetenskaplig 

litteratur inom implementeringsprocesser och styrning (där de olika 

ståndpunkterna tydligare kommer att presenteras i teoriavsnittet, kapitel 4). Den 

utlösande faktorn till vårt val av problemområde är den mediala uppståndelse som 

ägde rum i samband med införandet av sjukförsäkringsreformen 2008. Vår 

reaktion på denna händelse ligger till grund för vår förförståelse av problemet; det 

finns en diskrepans mellan vad politikerna beslutar och vad som slutligen sker i 

praktiken.  

Vi tar vår utgångspunkt i Michael Lipskys teorier om närbyråkraten, där han 

anser att det är närbyråkraten, som genom sina dagliga dilemman i realiteten 

skapar de offentliga beslut som de genomför, med hjälp av sina rutiner och 

handlingsutrymmen (Lipsky 1980, xii). Vi tror därför att handläggarna på 

Försäkringskassan har något slags handlingsutrymme men att detta har förändrats 

till följd av reformen. Vi tror även att sjukförsäkringsreformen har ökat 

arbetstrycket på tjänstemännen inom Försäkringskassan. Detta då direktiven är 

tydligare och kontrollerna strängare, vilket ställer högre krav på tjänstemännen. 

Under dessa förändrade arbetsförhållanden antar vi att tjänstemännens tankar och 

agerande kring sin roll som handläggare även har påverkats.   

Närbyråkratperspektivet hjälper oss att närma oss den här problematiken; för 

att förstå den aktuella situationen måste vi förstå handläggarnas syn på saken. 

Precis som Lipsky skriver så antar vi att det inte är bland högt uppsatta politiker 

och beslutsfattare man ska söka om man vill förstå den offentliga politiken, utan 

istället bland de personer som dagligen möter medborgarna (Lipsky 1980:xii). Vi 

tror att handläggarnas egen uppfattning om sin roll kan påverka deras arbetssätt 

och därigenom påverka det utfall som genomdrivna beslut får.  
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2.2 Material och samtalsintervjuer 

Inför vår undersökning har vi valt att använda oss utav både primär- och 

sekundärmaterial. Sekundärmaterialet är i form av vetenskaplig litteratur och 

vetenskapliga artiklar, samt rapporter från statliga myndigheter. Primärmaterialet 

utgör som tidigare nämnts intervjusvar från handläggare på Försäkringskassan i 

Malmö, Ystad och Helsingborg.  

Eftersom vi vill nå en ökad förståelse för hur handläggare på 

Försäkringskassan tänker och agerar är det naturligt att välja samtalsintervjuer 

som metodval. Undersökningar som baseras på samtalsintervjuer öppnar upp för 

möjligheten att registrera oväntade svar, och dessa kan dessutom fördjupas med 

hjälp av följdfrågor (Esaiasson et. al 2007, s.283). Samtalsintervjuer lämpar sig 

särskilt bra ”[n]är vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld” (ibid. 

s.285), vilket är vad vi ämnar undersöka i den här uppsatsen.  

Intervjuerna görs i form av respondentundersökningar, vilket innebär att det är 

”svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjekten” (Esaiasson 

et. al 2007, s.258). Det är i det här fallet således inte av intresse att låta 

handläggarna porträttera verkligheten eller bidra med fakta kring ett visst skeende, 

vilket är vad informantundersökningar går ut på (ibid. s.257). Istället ämnar vi 

förstå tankeprocessen hos enskilda individer och förstå hur de ser på saker och 

ting ur deras respektive perspektiv.  

I brist på tid och resurser prioriterar vi i vissa avseenden sättet på vilket 

intervjuerna genomförs. Den tid på året då intervjuerna måste äga rum är en extra 

arbetskrävande period för de anställda på Försäkringskassan, vilket resulterar i att 

hälften av intervjuerna görs över telefon istället för genom ett personligt möte. 

Personliga möten är ”helt överlägsna när det gäller att undvika missförstånd och 

att hantera språksvårigheter” (Esaiasson et. al 2007, s.266). Denna metod står trots 

det ibland tillbaka i vår undersökning framför möjligheten att omfatta fler 

intervjupersoner för att uppnå det önskade antalet respondenter. 

2.2.1 Urval 

Eftersom det är mötet mellan närbyråkraten och medborgaren som står i fokus 

faller det sig naturligt att enbart föra samtal med personliga handläggare som i 

mångt och mycket är den sista instansen från beslut och handling. Det är därmed 

endast individer med den här yrkesrollen som väljs ut för samtalsintervjuerna. 

Handläggarna har dessutom en inblick i implementeringsprocessen på ett sätt som 

en högre chef eller politiker inte har.  

Inför vår undersökning behöver vi skapa oss en förståelse över hur många 

handläggare vi behöver intervjua, för att få svar på våra forskningsfrågor och 

uppnå den förståelse vi eftersträvar. Författarna till ”Metodpraktikan” råder att 

intervjua ett litet antal personer när det gäller respondentundersökningar, samt att 

det vid väl genomtänka urval kan räcka med runt tio personer för att analysen ska 

bli intressant (Esaiasson et al. 2007, s. 292). Initialt åtog vi oss därför att boka in 
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tio intervjuer, för att på ett senare stadium granska resultaten och då bedöma 

huruvida vi fått den information vi förväntat oss. Rekommendationerna visade sig 

i slutändan vara en bra indikator.  

Som nämnt i avsnitt 2.2 är perioden för intervjuernas genomförande hektisk 

för Försäkringskassans personal och urvalet genomförs därför inte på ett 

systematiskt vis i motsats till vår avsikt. Utöver detta är vi också tvungna att ta det 

geografiska området i beaktning, eftersom vi på grund av de tidsramar vi fått inför 

skrivandet måste begränsa undersökningens omfattning. Dock behöver detta inte 

innebära någon form av snedvridning då den nya organiseringen av 

Försäkringskassan 2005 och 2007 innebär att alla lokala försäkringscenter ska 

fungera likadant oavsett var de är belägna (Statskontoret 2008, s.11).  

Ursprungligen beslutade vi oss för att sikta in oss på Lund och Malmö, och 

sedan successivt vidga det avgränsade området beroende på gensvaret från de 

lokala försäkringscenter som vi kontaktar. Anledningen till att Lund och Malmö 

valdes var både på grund av närheten till studieorten och att de skiljer sig åt 

demografiskt. Dock fick vi beskedet att centret i Lund var överbelastat under den 

avsedda perioden och därför inte kunde bistå med de resurser som hade behövts. 

Detta besked resulterar i en sökningsprocess efter andra tillgängliga handläggare 

runtom i Skåne. Efter samtal med personal på lokala försäkringscenter i Malmö, 

Ystad och Helsingborg får vi tillstånd att utföra tre enskilda telefonintervjuer, fyra 

enskilda samtalsintervjuer, samt en personlig dubbelintervju med två handläggare. 

Totalt intervjuar vi nio handläggare. 

2.2.2 Intervjufrågor och anonymitet 

Vid utarbetandet av frågorna väljer vi att använda oss av relativt öppna frågor, för 

att inte låta vår förförståelse av situationen styra handläggarnas svar och 

därigenom utesluta deras egna reflektioner. Detta betyder att frågornas svar i 

ganska stor utsträckning kan styras av de intervjuade själva, beroende på hur de 

själva känner inför den situation som frågan berör. Vissa frågor är däremot av 

jakande/nekande karaktär, men åtföljs oftast av en utvecklande fråga för att 

motivera eller beskriva bakgrunden till svaret. Sammanlagt ställer vi 17 frågor, 

varav de två första är av mer uppvärmande karaktär, där vi tar reda på under hur 

lång tid personerna har varit anställda inom Försäkringskassan samt deras 

utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet (Bilaga 1).  

Eftersom visst material i frågeställningen kan vara känsligt för respondenterna 

väljer vi att låta dem förbli anonyma. Detta kan hävdas underminera 

trovärdigheten för vår undersökning, men vi anser att den personliga typen av 

information som handläggarna skulle kunna delge oss riskerar att lida i sin 

omfattning om deras identitet avslöjades. I sin helhet är det dessutom inte av vikt 

vem eller vilka som står för en viss synpunkt i den här undersökningen. Att förstå 

vilka dagliga dilemman och överväganden som handläggare kan tänkas göra är 

således av större värde här.  
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2.2.3 Källkritik 

Eftersom samtalsintervjuerna är av respondentkaraktär utgör svaren inte en fråga 

om sant eller falskt, utan det är snarare ”människors uppfattningar eller 

föreställningar om olika företeelser” som vi är intresserade av (Esaiasson et al, 

2007, s.291). Det blir därför inte en fråga om källkritisk granskning i den 

bemärkelsen, däremot blir det mer relevant att verkligen försöka fånga in 

intervjupersonernas tankevärld (ibid.).  

2.2.4 Metodologiska implikationer 

Vi är medvetna om vissa svårigheter med att utföra intervjuer, såsom tolkningens 

betydelse. Eftersom det är vår tolkning av svaren, riskerar därmed utfallet i vår 

studie att vara subjektiv, även om vi förhåller oss objektiva så långt det är möjligt.  

Vi väljer även att endast ta med de intervjusvar som vi anser är väsentliga för 

vår forskningsfråga, för att skapa hög validitet. En del frågor är avsedda att skapa 

en introducerande övergripande bakgrundsbild av situationen och är således inte 

av vikt för själva undersökningen. Även här är vi medvetna om den subjektiva 

aspekt som studien därmed riskerar att få.  

Vi är objektiva på så vis att vi endast tar hänsyn till innehållet i handläggarnas 

svar och lägger inga värderingar i kön, ålder, etnicitet eller utbildningsbakgrund. 

Vi bortser även från att utmärka svar som uppfattas som tveksamma, då vi inte 

anser oss kunna avgöra om det påverkar äktheten av innehållet i svaren.  
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3 Bakgrund 

För att skapa förståelse för undersökningen och de resultat som presenteras, är det 

en förutsättning att läsaren har en viss kunskap om den kontext i vilken 

forskningsproblemet utspelar sig. Följande kapitel behandlar därför 

Försäkringskassan och dess verksamhet, för att närmare stifta bekantskap med den 

organisation i vilken studieobjekten befinner sig. Vidare beskrivs den nya 

sjukförsäkringsreformen, som är den utlösande faktorn till uppmärksamheten för 

intresseområdet.  

3.1 Försäkringskassan 

År 2005 skedde en omorganisering av Försäkringskassan, vilken innebar att de 21 

stycken fristående, medlemsdrivna kassorna slogs samman till en statlig 

myndighet. Det tidigare Riksförsäkringsverket avvecklades därmed och istället 

bildades den nya centrala myndigheten Försäkringskassan (Statskontoret 2009, 

s.15). Försäkringskassan härstammar ur en folkrörelse, och har präglats av ”en 

tradition där lokalkontoren […] haft stort självbestämmande och handläggare stor 

frihet” (Bringselius 2010). En av anledningarna bakom sammanslagningen var att 

skapa enhetlighet i ärenden över hela landet, och det blev därför viktigt att ena 

organisationen och skapa likformighet (Melander 2010). Bildandet av 

Försäkringskassan var därmed ett viktigt led för att kunna ”skapa helt nya 

förutsättningar för myndigheten att införa enhetliga policies, metoder och system 

inom socialförsäkringsadministrationen” (Statskontoret 2009, s. 15).  

Efter fusionen och förstatligandet 2005, fattade Försäkringskassans styrelse ett 

beslut i mars 2007 om att från grunden reformera hela Försäkringskassans 

organisation och verksamhet (Statskontoret 2008, s.7). Motivet var att man inte 

kunnat möta kundens behov på ett adekvat sätt, och man ämnade därför förbättra 

tillgänglighet, information och service (ibid.). Ytterligare ett mål var att 

effektivisera verksamheten och uppnå ekonomiska besparingar på uppåt 20 

procent.  

Under år 2008 skapades således en ny organisation med utgångspunkt i att 

olika förmåner bör handläggas på olika sätt (Statskontoret 2008, s.9). Man 

skapade en indelning mellan ”volymmässigt stora, enklare förmåner” som inte 

kräver kontakt med kunderna, och förlade dessa vid 20 stycken nationella 

försäkringscenter (NFC) (ibid.). Ärenden som däremot kräver kundkontakter och 
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som är av mer komplicerad karaktär, förlades vid 60 lokala försäkringscenter
1
 

(LFC). Som komplement infördes även lokalkontor som kan ta hand om generella 

ärenden för de som behöver extra stöd. Telefonkundtjänst och 

självbetjäningstjänster introducerades som en mer central del i organisationen 

(ibid.). Syftet med den här omorganiseringen var att ”flytta kundmöten från besök 

på kontor och telefonkontakt med lokala handläggare till telefonkundtjänst och 

självbetjäning” (ibid.). Ett uttalat mål i förändringsarbetet var att det skulle bli 

”enkelt, snabbt och rätt för kunden” (Statskontoret 2009, s.27). 

3.1.1 Handläggarnas arbetsuppgifter 

Som ett led i målet att öka enhetligheten och effektiviteten inom den nya 

organisationen har man skapat system med individuella mål för handläggarna, 

vilka regelbundet följs upp (Statskontoret 2009, s.37). I Statskontorets intervjuer 

framkommer att det finns flera ”typer av åtgärder som sätts in för att främja varje 

enskild handläggares produktivitet och kvalitet i handläggningen” (ibid.). 

Uppföljningen av verksamheten har intensifierats med olika specialister och 

kontrollanter, vars uppgift är att granska fattade beslut och rapportera avvikelser 

från lokala mål (ibid.). 

Statskontorets slutrapport beskriver vidare hur Försäkringskassan gått ”från en 

organisation där handläggarna i hög grad förväntades behärska flera olika 

områden till en organisation som i hög grad bygger på specialisering och 

ärendekoncentration” (Statskontoret 2009, s. 40). Det krävs därför att 

yrkesrollerna samspelar med varandra för att den eftersträvade effektiviteten ska 

nås. Dock vittnar Statskontorets intervjuer om att handläggarna upplever ”en viss 

osäkerhet om den enskilda yrkesrollen” och det samspel som borde äga rum med 

andra yrkesroller (ibid.).  

3.2 Sjukförsäkringsreformen 

Den första juli 2008 trädde ny lagstiftning om sjukförsäkringen i kraft. Syftet med 

reformen är att ”undvika att människor hamnar i långa sjukskrivningar eller 

förtidspension utan att ha fått den vård och rehabilitering som i många fall kunde 

ha hjälpt dem tillbaka till arbetslivet” (Nya Moderaterna 2010). Likaså är det ett 

uttalat mål att öka drivkrafterna för arbete och skapa bättre förutsättningar för att 

arbeta (Finanspolitiska Rådet 2010b, s.252). I reformen ingår 

rehabiliteringskedjan, steglös avräkning samt rehabiliteringsgarantin, vilka 

samtliga diskuteras i följande avsnitt. 

                                                                                                                                                         

 
1
 Eftersom ett av kontoren har lagts ner sedan dess finns det numera 59 stycken (Statskontoret 2009, s.30) 
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3.2.1 Rehabiliteringskedjan 

Den mest framträdande förändringen är införandet av en rehabiliteringskedja med 

bestämda tidspunkter för prövning av arbetsförmågan (Regeringskansliet 2010, 

Hardt & Olsson 2010, s. 3) Kortfattat innebär denna att den sjukskrivne har rätt 

till sjukpenning under de första 90 dagarna om denne inte kan utföra sitt vanliga 

arbete hos sin arbetsgivare. Efter den här tiden har man endast rätt till sjukpenning 

om man inte kan utföra något arbete hos sin arbetsgivare överhuvudtaget. När 180 

dagar passerat vidgas måttstocken och sjukpenning ges bara i de fall där den 

sjukskrivne inte kan utföra någon typ av arbete alls på arbetsmarknaden. 

(Försäkringskassan 2010a).  

Enligt Regeringen är en fördel med rehabiliteringskedjan att den skapar 

trygghet och tydlighet, eftersom ”den som är sjukskriven […] redan från början av 

sjukskrivningen får veta vilka prövningar som kommer att ske” 

(Regeringskansliet 2010). Dessutom satsas det på ökad samverkan mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med syftet att hjälpa personer att 

återigen verka på arbetsmarknaden. På det viset skapas nya förutsättningar för 

sjukskrivna som ”behöver byta arbete eller behöver ingå i arbetsmarknadsåtgärder 

för att kunna återgå till arbete” (ibid.).  

Den 15 januari 2010 förändrades vissa aspekter av sjukförsäkringsreformen 

efter att justeringar ägt rum (Försäkringskassan 2010b, s. 4). Det är främst 

rehabiliteringskedjan som ändrats, där det beslutats att prövningen mot den 

reguljära arbetsmarknaden kan ”skjutas upp mellan dag 180 och dag 365 om 

särskilda skäl föreligger” (ibid.). Efter den här tiden är det emellertid endast 

möjligt med en uppskjutning om det skulle anses oskäligt att göra prövningen. 

Man ändrar även kravet för att få fortsatt sjukpenning, vilket innebär att det nu 

”krävs att den försäkrade lider av en ’allvarlig sjukdom’”(ibid.).  

Det är främst i två avseenden som reglerna skärps i och med den nya 

försäkringen. Det första är att arbetsprövningen vidgas efter sex månader till att 

omfatta hela den reguljära arbetsmarknaden, vilket beskrivits ovan. Det andra är 

att möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning tas bort. (Finanspolitiska Rådet 

2010b, s.254-55). 

3.2.2 Övriga reformer 

Utöver rehabiliteringskedjan sätts andra åtgärder in, främst för att öka 

drivkrafterna för arbete (Finanspolitiska Rådet 2010b, s.252).  Dessa beskrivs 

kortfattat även om det främst är rehabiliteringskedjan som uppfattas som synonym 

med sjukförsäkringsreformen. Vissa av de övriga delarna av reformen diskuteras 

med de intervjuade varför det är bra att ha viss kännedom även om dessa. 

Den första är införandet av så kallad steglös avräkning, vilket innebär att 

”individer som beviljats permanent sjukersättning före den 1 juli 2008 erbjuds 

möjlighet att arbeta upp till en viss gräns med bibehållen kompensation från 

sjukförsäkringen” (ibid. s.256). Tanken är att underlätta återgången till arbete, och 
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försäkringstagaren kan därför arbeta, studera eller engagera sig ideellt utan att 

individens sjukersättning minskar (Regeringskansliet 2008).  

Den andra är rehabiliteringsgarantin med syfte att stärka den medicinska 

rehabiliteringen inom de vanligaste sjukskrivningsområdena. Genom att tidigt ge 

patienterna den hjälp de behöver hoppas man minska frånvaron från 

arbetsmarknaden (Regeringskansliet 2010). 

3.2.3 Granskning av sjukförsäkringsreformen 

Finanspolitiska rådet har i uppgift att oberoende granska regeringens ekonomiska 

politik och ”bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig 

tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning” (Finanspolitiska Rådet 2010a).  Här 

ingår bland annat uppföljningar av de beslut som påverkar de offentliga 

finanserna. Tanken är att rådets rapporter ska kunna användas av riksdagen som 

underlag vid granskning av regeringens politik (Finanspolitiska Rådet 2010b).  

I Finanspolitiska rådets rapport från 2010 ingår ett avsnitt som utvärderar 

sjukförsäkringsreformen och den funktion och syfte den har. Här bedöms det att 

rehabiliteringskedjan fungerar som intentionerna avsett, samt att övergången till 

Arbetsförmedlingen förefaller fungera relativt smidigt (Finanspolitiska Rådet 

2010b, s.17). Trots bristfällig forskning på rehabiliteringsområdet generellt finner 

Finanspolitiska Rådet i sin helhet att den genomförda reformen sannolikt bidrar 

till att nedgången i sjukfrånvaron fortsätter och förstärks (Finanspolitiska Rådet 

2010b, s. 258-59). De har emellertid svårt att uppskatta hur stora effekterna är.  

Mycket av den kritik som riktades mot Försäkringskassan i media strax efter 

reglernas införande verkade främst ha med de utförsäkrade att göra, det vill säga 

de som nått den bortre tidsgränsen. Reglerna ändrades emellertid senare för att 

innefatta undantag som förtydligade att ”personer med allvarliga sjukdomar aldrig 

ska prövas mot reguljär arbetsmarknad” (Finanspolitiska Rådet 2010b, s.263). 

Dessutom ändrades reglerna för fortsatt sjukpenning, och det uttalade syftet var att 

”alla med cancer skulle ges rätt till fortsatt sjukpenning” (ibid.). Tidigare hade 

personer utförsäkrats trots att de fortfarande var sjuka och inte var kapabla att vara 

verksamma på arbetsmarknaden.  

Finanspolitiska Rådets anser också att ”[r]egeringen bör kritiseras för ett 

förhastat och delvis slarvigt genomförande av reformen och för behandlingen av 

de utförsäkrade långtidssjukskrivna” (Finanspolitiska Rådet 2010b, s.17). Trots 

rådets initiala positiva ordalag om rehabiliteringskedjan får den alltså kritik längre 

fram. Reformen kritiseras för bristande genomskinlighet, samt ett krångligt 

regelverk med många undantag i rehabiliteringskedjan som anses svåra att tolka 

för aktörer involverade i sjukskrivningsprocessen, inklusive Försäkringskassan 

(ibid. s.17-18). Rådet skriver att Försäkringskassans tolkningar ”i flera situationer 

hamnat i konflikt med regeringens påstådda intentioner” (ibid. s.259), vilket är 

orsaken till de förtydligande detaljer och undantag som tillkommit i ett senare 

skede. Dock anses ändringarna ytterligare försvåra tillämpningen av reglerna, och 

man föreslår ett närmare samarbete med Försäkringskassan vid utarbetandet av 

utformning och tillämpning av nya regler (ibid.). En annan typ av kritik riktas mot 
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det faktum att både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har begränsat med 

tid att instruera sina handläggare och förbereda de insatser som krävs för att 

tillämpa regelverket (ibid.).  
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4 Implementeringsteori 

I det här kapitlet avser vi att förtydliga innebörden av implementeringsteori och 

klargöra de olika sätt med vilka man kan se på implementering. Själva 

implementeringsproblemet, som diskuteras inom implementeringsteorin, innebär 

att ”politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett” (Sannerstedt 

2001, s. 19). Vid analyser av implementeringsproblemet utgår man enklast från 

den så kallade styrningsmodellen, där man skiljer mellan de två olika rollerna 

beslutsfattare och verkställare. Syftet är att beslutsfattaren ska påverka 

verkställandet genom att styra verkställaren (ibid. s. 20).  

4.1 Styrning 

Styrningen kan bedrivas på olika sätt, genom direkt styrning eller indirekt 

styrning. Direkt styrning innebär att beslutsfattaren genom mer eller mindre 

detaljerad styrning direkt talar om för verkställaren vad han eller hon ska göra. 

Indirekt styrning innebär att det inte ges direkta instruktioner för verkställandet, 

men att beslutsfattaren påverkar förutsättningarna för verkställandet. Enligt 

forskaren Michael Hill har vissa regeringar en tendens att utforma redan pågående 

aktiviteter i verksamheten, snarare än utarbeta nya former. De kan på så vis välja 

att antingen stimulera eller avveckla olika reformer (Hill 2005, s. 180). En form 

av indirekt styrning är så kallad informell styrning av icke bindande slag som 

anger hur beslut bör tolkas eller genomföras. Styrningen kompletteras av en 

kontroll av verkställandet, där överensstämmelsen med det initiala beslutet 

undersöks (Sannerstedt 2001, s. 20).  

Vid uppföljningen av styrningen är det främst två aspekter som man ser till; dess 

reliabilitet och dess rationalitet. Reliabiliteten syftar på i vilken mån tillämparen 

agerar i enlighet med styrningen och rationalitet avser om de resultat som 

beslutsfattaren eftersträvat har uppnåtts (ibid. s. 21). I vår studie tar vi bland annat 

reda på om tjänstemännen på Försäkringskassan tycker att de har agerat i enlighet 

med direktiven i sjukförsäkringsreformen samt om de anser sig uppfylla 

beslutsfattarnas intentioner. 

4.1.1 Två styrningsperspektiv 

Vid forskning kring implementering utgår man vanligtvis ifrån två olika 

styrningsperspektiv, som kallas för top-down (uppifrån och ner) respektive 

bottom-up (nedifrån och upp). De två perspektiven ska inte ses som två teoretiska 
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perspektiv på implementering utan snarare som olika strategier för hur en forskare 

kan gå tillväga i sin forskning kring implementering (Sannerstedt 2001, s. 25).  

Uppifrån och ner perspektivet bygger på tanken om att beslutsformuleringen 

har en inledande natur, som därefter åtföljs av implementering. Perspektivet 

skapar alltså en tydlig skillnad mellan beslutsformulering och 

beslutsimplementering (Hill 2005, s. 176). Enligt perspektivet fattas auktoritativa 

politiska beslut i toppen av organisationen och förflyttar sig därefter längs en 

styrningskedja ner till närbyråkrater som implementerar besluten. Perspektivet 

bygger på en formell hierarki, men betonar även vikten av olika nätverk och 

övriga inblandade aktörer. Beslutens reliabilitet uppfattas som begränsad, då de 

går från allt precisare riktlinjer till implementeringen av närbyråkrater 

(Sannerstedt 2001, s. 24). Perspektivet syftar ofta till att beskriva eller förklara hur 

en lag implementeras och har sin utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter (Ibid. s. 

25).  

Nedifrån och upp-perspektivet utgår å andra sidan från botten av hierarkin och 

belyser mötet mellan implementerare och brukarna av offentliga tjänster. 

Implementeringen utförs av olika aktörer; av både närbyråkrater och olika nätverk 

(Sannerstedt 2001, s. 24). Detta perspektiv ser empiriskt på om lagen faktiskt har 

en styrande inverkan eller inte. Den syftar till att förklara varför en verksamhet 

bedrivs på ett visst sätt och utgår då ifrån tillämparnas handlande (ibid. s. 25).  

Sättet på vilket aktörerna agerar ses enligt detta perspektiv som en reaktion av 

problemen de stöter på, när de står inför val med flera olika alternativa lösningar. 

Perspektivet rättfärdigas på så vis att det undviker den form av förförståelse som 

uppifrån och ner perspektivet ofta innefattar; där uppfattningar om relationer 

mellan aktörer i hierarkiska eller andra typer av strukturer samt om orsak och 

verkan ofta speglas i forskningen. (Hill 2005, s. 183) 

 

4.2 Implementering 

För att vidare skapa förståelse för hur man ser på relationen mellan beslutsfattare 

och tillämpare följer här en kort genomgång av tre olika teoretiska perspektiv som 

dominerar inom implementeringsteori. 

4.2.1 Det traditionella perspektivet 

Inledningsvis har vi det traditionella perspektivet, som kan uppfattas som något 

formalistiskt och föråldrat, då den klassiskt hierarkiska byråkratin tycks övergå till 

mer komplexa styrningsformer vilket kommer att diskuteras närmare i avsnittet 

om det nätverksbaserade perspektivet (4.2.3). Utgångspunkten i det traditionella 

perspektivet är att beslutsfattaren har makten och styr över verkställaren 

(tillämparen) som i sin tur förväntas följa styrningen. Då tillämparen inte följt 

beslutsfattarens intentioner ska återstyrning ske, vilket innebär att beslutsfattaren 
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ändrar styrningen. Styrningens reliabilitet bör därmed vara hög. Perspektivet är 

realistiskt i fall där styrningens precision är hög och används även vid forskning 

kring otydlig och otillräcklig styrning. Det traditionella perspektivet är 

rationalistiskt där beslutsfattarna styr förvaltningen i syfte att få förvaltningen att 

genomföra handlingar som beslutsfattarna vill ska vara utförda. Förvaltningen 

fungerar därmed som ett instrument för beslutsfattarna. (Sannerstedt 2001, s. 21). 

4.2.2 Det närbyråkratiska perspektivet 

Det närbyråkratiska perspektivet utformades till en början av Michael Lipsky och 

har därefter anammats i vidare forskning. Det utgår från att det är professionella 

tjänstemän som, i kontakt med medborgare och servicekonsumenter, är de 

verkliga aktörerna som utformar politiken. Detta då de förutsätts ha stor 

handlingsfrihet och handlingsförmåga (Hill och Hupe 2007, s. 280). 

Tjänstemännen förutsätts dels ta individuell hänsyn till medarbetarna och dels 

följa professionella normer, därmed fordras att verksamheten är individuellt 

anpassad (Sannerstedt 2001, s. 22). På grund av den ofta stora arbetsbördan 

tvingas närbyråkraterna även skapa rutiner och göra prioriteringar (Hill och Hupe 

2007, s. 281). Hill och Hupe betonar även vikten av kollegors råd och jämlikars 

omdömen vilka påverkar tjänstemännens agerande (ibid. s. 291). 

Det är svårt för politikerna att styra och kontrollera tjänstemännen, eftersom 

de saknar professionell kompetens på tjänstemännens yrkesområde. 

Tjänstemännen i sin tur rättfärdigar sitt handlande genom att de enbart följer 

procedurer eller så hänvisar de till individuella bedömningar. Klienterna hamnar i 

ett underläge då även de saknar professionell kompetens, hamnar i en 

tvångsbetonad situation där tjänstemännen avgör deras framtidsutsikter och anses 

ofta ha låg status. Därmed minimeras deras möjligheter att själva ta initiativ för att 

kontrollera verksamheten. (Sannerstedt 2001, s. 22) 

Tjänstemannens handlingsfrihet behöver dock inte ses i negativa termer utan 

kan även ”innebära arbetstillfredsställelse, yrkesstolthet, självrespekt och 

kreativitet” (Sannerstedt 2001, s. 22). Det anses även legitimt då det är 

professionella som svarar för innehållet i arbetet och därmed kan 

handlingsfriheten ses som en tillgång (Hill och Hupe 2007, s. 282). Enligt Lipskys 

tes så formar närbyråkraterna endast innehållet i verksamheten, medan 

beslutsfattarna påverkar förutsättningarna genom exempelvis organisering och 

allokering av resurser. De kan även försöka “forma” närbyråkraterna genom 

beslut om utbildning och lönesättning. Grundläggande för perspektivet är alltså att 

politiken utformas på lägsta möjliga nivå, där de viktigaste besluten tas 

(Sannerstedt 2001, s. 23). Därmed kan tjänstemännen hållas ansvariga i 

varierande grad och på olika sätt för utformandet av politiken (Hill och Hupe 

2007, s. 296).  
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4.2.3 Det nätverksbaserade perspektivet 

Det nätverksbaserade perspektivet kan uppfattas som ett mellanting mellan de två 

andra perspektiven och bygger på tanken om olika nätverk av aktörer som utgör 

utformningen av politiken. Politiken implementeras därmed i samspel mellan 

olika aktörer och är exempelvis givande i förståelsen av offentliga åtgärder för att 

främja näringslivets utveckling inom en viss region (Sannerstedt 2001, s. 23). 

Aktörerna i implementeringsprocessen kan vara statliga, kommunala eller 

regionala och delta antingen på grund av deras position i en formell organisation 

eller av att de är drivna av eget intresse. Då aktörerna kan ha både 

sammanfallande och motstridiga åsikter sker agerandet i form av 

förhandlingsprocesser, där både konfliktlösning och problemlösning är betydande 

inslag i genomförandet av besluten. (ibid. 2001, s. 23)  

     Kontakterna mellan de olika aktörerna är informella där fördelningen mellan 

auktoritet och ansvar är oklar. Därmed är det även svårt att dra gränser mellan 

offentligt och privat (Pierre och Sundström 2009, s. 10). I Samhällsstyrning i 

förändring diskuterar Pierre och Sundström kring fenomenet där ”government” 

tycks övergå till ”governance”, vilket innebär att statens roll och dess relation till 

samhället är alltmer ”svåröverskådlig och komplex. Parallellt med denna 

utveckling har också förvaltningspolitiken förändrats” (ibid. 2009, s. 8). 

Nätverken förändras ständigt och styrs till större del genom förhandlingar mellan 

aktörerna. Politikerna har delvis möjlighet att styra, genom att fastlägga en 

formell organisation och exempelvis utse arbetsgrupper och skapa regler för hur 

beslut ska fattas. Det är svårt att avgöra om nätverken försvårar eller underlättar 

implementering, då de är svåra att styra men ofta finner effektiva lösningar genom 

intresseförhandlingar (Sannerstedt 2001, s. 24).  

4.3 Implementeringsprocessen 

Det är även relevant i vår analys att förstå hur själva implementeringsprocessen 

går till och belysa olika aspekter som antingen underlättar eller försvårar 

implementeringen. I den här delen kommer distinktionen mellan beslutsprocess 

och implementeringsprocess att kort diskuteras, för att därefter gå djupare in på 

implementeringsprocessen som är mest intressant för våra ändamål. 

4.3.1 Beslutsprocess och implementeringsprocess 

En avgörande skillnad mellan beslutsprocess och implementeringsprocess är att 

beslutsprocessen resulterar i att auktoritativa beslut fattas, medan 

implementeringsprocessen utgör en kedja av beslutsprocesser. Det kan dock vara 

problematiskt att urskilja distinktionen mellan de två processerna, då de omfattar 

många aktörer som gemensamt utformar beslut, och initiativ till olika beslut kan 

exempelvis komma från tjänstemän (Sannerstedt 2001, s. 27). Antalet krav och 
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mål tenderar att öka och då målen ofta är motstridiga skapar det en viss 

målkomplexitet (Pierre och Sundström 2009, s. 9). Ofta är beslutens innehåll känt 

innan besluten fattas och närbyråkrater kan därmed redan vid ett tidigt skede 

arbeta utifrån de nya intentionerna. Det kan även förekomma måljusteringar eller 

krav om sådana i fall då besluten framstås som oprecisa. Det innebär även att 

syftet med beslutet kan komma att förändras. I andra fall finns det inget särskilt 

beslut att implementera, utan implementeringen kan innefatta flera olika beslut 

som kopplas samman i själva processen. (Sannerstedt 2001, s. 28). 

4.3.2 Lyckad implementering 

Inom implementeringsteori har man forskat fram ett antal förutsättningar för 

lyckad implementering, där tillämpningen således anses överensstämma med 

beslutsfattarnas intentioner. Genom entydig direkt styrning kan missförstånd 

undvikas och den indirekta styrningen bör inte vara alltför komplicerad och ta 

hänsyn till tillämparens resurser. Implementeraren ska acceptera beslutet och det 

ska även gå att kontrollera beslutet i form av att tillämparen informerar 

beslutsfattaren om hur styrningen följs upp. Ett annat krav är att andra externa 

aktörer inte ska ges möjlighet att försvåra tillämpningen. (Sannerstedt 2001, s. 29) 

Utifrån ovanstående information är det alltså avgörande för en lyckad 

implementering att tillämparen kan förstå beslutet, kunna genomföra beslutet och 

vilja genomföra beslutet. (Sannerstedt 2001, s. 29). Detta belyser även Lennart 

Lundquist i ”Demokratins väktare” (1998).  

Vid direkt styrning skapar vaga och motstridiga beslut enighet, då de ger 

större tolkningsutrymme för tjänstemännen och man slipper samsas om detaljer. 

Det fyller därmed vissa funktioner, som exempelvis att målen fastläggs över en 

viss tid samt sammanväger olika uppfattningar (Sannerstedt 2001, s. 31). 

Eventuella målkonflikter som därmed tycks vara lösta, kan istället uppstå på en 

annan arena med nya aktörer. Pierre och Sundström menar exempelvis på att 

”riksdag och regering har tvingat avhända sig olika beslut och verksamheter, och 

därmed makt och ansvar” till bland annat regioner och kommuner (Pierre och 

Sundström 2001, s. 10). Problem som uppstår kan då ligga i en konflikt i 

verksamheten, snarare än hos tillämparen. Vagheten kan dock innebära att 

beslutet ger utrymme för större handlingsfrihet, att det kan komma att överleva en 

längre tid, samt att det ger utrymme för förhandlingar mellan flera nätverk och 

aktörer. Legitimiteten kan även anses öka då vagheten innebär att besluten 

överlämnas till yrkeskunniga (Sannerstedt 2001, s. 30-32).  

4.3.3 Implementeringsproblematik 

En viktig aspekt i implementeringsproblematiken är som tidigare nämnts 

implementerarnas tillgång till resurser, såsom personal, kompetens, lokaler, 

utrustning, tid, pengar etc. Ett problem kan exempelvis vara hög arbetsbelastning, 

vilket kräver en utökning av personalen i verksamheten. (Sannerstedt 2001, s. 35)  
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En annan aspekt av problematiken kan vara att tillämparens intressen kan 

komma att påverka implementeringen. Tillämparen kanske inte vill genomföra 

beslutet om det strider mot tillämparens egen moral eller så kan han eller hon anse 

genomförandet omotiverat utifrån sin professionella kompetens (Sannerstedt 

2001, s. 37). Även ”lokala förutsättningar, behov, önskemål eller värderingar kan 

ligga till grund för en motsträvighet mot att genomföra centralt fattade beslut” 

(Ibid. s. 37). Det är viktigt att politiken är väl förankrad hos tillämparen för att 

skapa en effektiv implementering. Särskilt vid direkt styrning med vaga mål och 

där kontrollmöjligheterna är begränsade, då det innebär större handlingsfrihet för 

tillämparen (Ibid. s. 38). Förhållandet mellan beslutsfattare och implementerare 

bör därmed ses som en förhandlingsrelation där styrningsinstrumentet blir 

övertalning, snarare än ordergivande i en formell hierarki (Ibid. s. 39). 

Omgivningen kan även utgöra ett hinder vid implementeringen, vilket innebär att 

marknadsföringen och framställningen av besluten är viktiga för att få 

omgivningens godkännande (Ibid. s. 40).  

4.3.4 Tillämparorganisationer 

Tillämparorganisationer kan stöta på olika sorters svårigheter beroende på hur de 

är uppbyggda och vilka egenskaper de har. Då Försäkringskassan är en 

tillämparorganisation tillägnas här en vidare presentation av den 

implementeringsproblematik som utmärker sig för tillämparorganisationer.  

Klassiska byråkratier kan exempelvis stöta på svårigheter då de ska behandla 

ärenden där målstyrningen är svag, där det ställs krav om hänsyn till individen 

eller situationen och där det finns svaga kontrollmöjligheter. Professionella 

tillämparorganisationer kan å andra sidan stöta på olägenheter i fall då deras 

kompetens kan ifrågasättas, vilket exempelvis är utmärkande för 

Försäkringskassan (Sannerstedt 2001, s. 40). Enligt Sannerstedt riskerar klienten 

att bli offer för tillämparnas temporära sinnelag eller människosyn. I 

tillämparorganisationer kan även de berördas intressen genom fackförbund tas i 

beaktande, vilket innebär utökade förhandlingsrelationer och resulterar i 

trögrörliga kompromisser och svårgenomförbara reformer. Även politiker kan 

komma att medverka genom hela implementeringsskedet. Förseningarna ska dock 

inte tvunget ses som något negativt, då stora förändringar rent reellt kräver mer 

tid. (Ibid. s. 41) 

Ett annat problem är det höga tempot inom politiken vilket innebär att ett 

beslut kan komma att ändras innan reformen har hunnit ’falla på plats’. Även 

kulturen inom organisationen har stor betydelse för implementeringen, då besluten 

fattas genom förhandlingar i enlighet med de egna lokala 

organisationsvärderingarna (Melander 2010, s. 50). Eftersom det numera sker en 

omorganisering inom Försäkringskassan, för att kassorna i Sverige ska bli så lika 

som möjligt, minskar betydelsen av den lokala organisationskulturen. Genom 
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ENSA
2
 så präglas som tidigare nämnts den nya organisationskulturen alltså 

snarare av ett likhetstänkande. Komplexa tillämparorganisationer är ofta svåra att 

påverka utifrån, men förändras ständigt internt till följd av kritik från motstridiga 

intressen, olika politiska signaler, tillkomsten av ny teknik och ny kunskap, 

förändringar i omvärlden, personalomsättningar etc. De tvingas även att anpassa 

sig till utomstående nya krav för att få fortsatt stöd och resurser, men det sker 

oftast i enlighet med den egna kulturen. Anpassningen är då oftast verbal eller 

symbolisk där tjänstemän på högre nivå bekräftar att de följer beslutsfattarnas 

intentioner, medan verksamheten på lägre nivå delvis kan komma att avvika från 

samma intentioner (Sannerstedt 2001, s. 40-42). 

4.3.5 Vårt val av analys 

Efter denna genomgång av implementeringsteori följer här en översikt över vårt 

val av analys med utgångspunkt i styrningsperspektivet ”nedifrån och upp”. 

Förståelsen för implementeringsteori är viktig för att klargöra vilken infallsvinkel 

som bäst passar vår undersökning och analys. Då det finns flera perspektiv att 

välja mellan är det först när vi ser helheten kring implementering som vi kan 

avgöra vilket perspektiv som vi bör fördjupa oss i. Vi väljer att fokusera på 

närbyråkratperspektivet, då det är tjänstemännens tankar och agerande som är av 

intresse. Vi kommer på så sätt att få veta om Lipskys angreppssätt verkligen är det 

bäst lämpade för implementeringsprocessen på Försäkringskassan, eller om vi 

med resultaten i hand hade kunnat förstå situationen bättre utifrån en annan 

synvinkel.    

 

                                                                                                                                                         

 
2
 Ensa kallas en process som man använder sig av inom Försäkringskassan. Den skapades för att 

fungera som ett stöd för handläggarna och skapa större enhetlighet i ärendehandläggningen 

(Statskontoret 2008, s.43).  
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5 Resultat och Analys 

De resultat som har framkommit vid intervjuerna kommer här att sammanställas 

och vävas in med en analys av svaren där det finns utrymme för en sådan. För att 

skapa en tydligare överblick delas intervjuernas olika teman in beroende på 

beröringsområdet, och kan därmed diskuteras i enskildhet. Vi kommer här även 

att se hur svaren förhåller sig till den förförståelse och den teori som vi utgått från 

under uppsatsens gång. För att förtydliga är varje handläggares nummer associerat 

med numret på respektive intervju, det vill säga handläggare 1 med intervju 1 och 

så vidare. Undantaget är handläggare 8 och 9 som tillsammans intervjuades i 

intervju 8.   

Den första forskningsfrågan om hur handläggarna uppfattar sjukförsäkringen 

fyllde ett kontextskapande syfte och presenteras i avsnitt 5.1. Den kommer att 

analyseras utifrån de teorier som diskuterades i kapitel 4 om en lyckad 

implementeringsprocess. Huvudfrågan, som rör handläggarnas tolknings- och 

handlingsutrymme, framställs i avsnitt 5.2 och analyseras utifrån det 

närbyråkratperspektiv som redogjorts för tidigare. Vi kommer då se huruvida 

situationen bäst kan förstås utifrån det här perspektivet.  

5.1 Tankar och känslor inför den nya 

sjukförsäkringen 

När den nya sjukförsäkringen först infördes 2008 var känslorna blandade bland 

handläggarna på Försäkringskassan i Helsingborg, Malmö och Ystad. De flesta 

anser att själva idén med tidsgränser är bra, men sättet på vilket dessa 

introducerades var alldeles för snabb där handläggarna fick alldeles för lite 

förberedelsetid (Intervju 2, 3, 6, 7 och 8). Handläggare 3, som också anser att de 

fick dålig information innan allt kom på plats, tycker att reformen har skapat en 

”tuff försäkring, som ställer mycket stora krav på oss”.  

Några handläggare uttrycker specifikt att den initiala frustrationen främst 

bestod av ovisshet över hur besluten skulle tolkas, att direktiven var otydliga 

(Intervju 8). Handläggare 6 beskriver hur det inte fanns några förutsättningar att 

sätta sig in i den nya lagstiftningen innan den skulle förklaras för den försäkrade. 

Detta observeras även av handläggare 3.  

Känslorna var emellertid inte enbart av frustration, utan det fanns även de som 

tycker att det var ”[b]ra att det skedde en förändring mot en skärpt 

försäkringsmässig bedömning” (Intervju 2). Handläggare 1 tycker att det är bra att 

man sätter tidsgränser, och handläggare 5 tycker att de har fått struktur på själva 

sjukskrivningen.   
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Som diskuterades i teorikapitlet är det avgörande att tillämparen kan förstå 

beslutet, kunna genomföra beslutet och vilja genomföra beslutet för att det ska bli 

en lyckad implementering (Sannerstedt 2001, s. 29). När handläggarna berättar 

om hur reformen infördes förefaller det inte ha skett på ett optimalt sätt. Den 

förståelse och kapacitet som krävs för att nå de eftersträvade målen hämmades 

initialt av otydligheten i direktiven samt av den korta tidsfristen. Med den korta 

tidsaspekten för inlärning av reformen i åtanke, blir förmågan att följa direktiven 

svårare. Det kan därmed påverka det utfall som besluten får i realiteten. Med tiden 

har emellertid de förnyade reglerna blivit inlärda och utgör numera en del av den 

normala arbetsprocessen, men i det inledande skedet skapades en större förvirring 

hos handläggarna än vad som kanske var nödvändigt.  

Den empiri som insamlats från Försäkringskassan skiljer sig alltså från vad vi 

tidigare lärt oss av Sannerstedt (2001), som påpekar att beslutens innehåll ofta är 

känt innan besluten fattas. I Sannerstedts fall skulle närbyråkraten därmed tidigt 

kunna arbeta utifrån de nya reglerna, vilket inte stämmer med 

implementeringsprocessen av den nya sjukförsäkringen (Sannerstedt 2001, s. 28). 

Däremot har justeringar ägt rum till följd av den ursprungliga reformen för att öka 

precisionen i besluten.  

När vi nu förstått hur situationen tolkades och togs emot av handläggarna blir 

det lättare att se hur de placerar sig själva och sin roll utifrån den nya kontexten. 

Detta är vad följande avsnitt behandlar.  

5.1.1 Synen på handläggarrollen 

 

När handläggarna tillfrågades om den nya sjukförsäkringen gjort att de tänker och 

agerar annorlunda i sin roll som handläggare, var majoriteten överens. Åtta av nio 

handläggare säger sig ha förändrat sitt sätt att tänka och agera, medan endast en av 

de intervjuade är indifferent över situationen och förefaller inte ha funderat över 

om den influerat arbetssituationen. Handläggare 1 accepterar lagstiftaren och gör 

det som denne säger, utan att bry sig emotionellt om regelverket. Övriga 

handläggare vittnar om åtminstone några punkter där de ser hur de förändrats i sin 

roll. De flesta beskriver att de måste informera mycket mer och förklara saker och 

ting för de försäkrade (Intervju 2, 3, 4, 8). ”De försäkrade hade svårt att ta till sig 

de nya reglerna eftersom det var så väldigt hårda och strikta regler som vi fick” 

(Intervju 3).   

Handläggare 7 upplever att: 

 
det känns allt viktigare att vi jobbar mycket mer mot att likrikta över hela landet på våra 

kontor, för det är en tuffare sjukförsäkring det är ju helt klart. Och då är det desto viktigare 

att vi fattar lika beslut helt enkelt. Att det inte blir handläggarnas subjektiva bedömning 

eller att man börjar släppa in några för att man tycker synd om någon, utan rättviseaspekten 

tycker jag har blivit än mer viktig  

Handläggare 7 

 

Även handläggare 8 berättar om hur det är mer strukturerat och tidsbegränsat 

nu, men att det inte är själva ställningstagandet utifrån regelverket som förändrats 
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så på så sätt är rollen densamma.  Handläggare 5 och 6 säger båda att den hårdare 

bedömningen av sjukfallen har gjort att man måste tänka annorlunda jämfört med 

tidigare, och att det är själva bedömningen som har förändrats. Handläggare 9 

tycker att kraven ökar i och med att regelverket blir striktare: 

 
och det är ju så alltså ju striktare regelverk du har desto mer krävs det av dig som 

handläggare att förklara och beskriva och försöka få personen ifråga att förstå vad de nya 

reglerna gäller och det är kanske många förväntningar som man inte riktigt kan infria längre 

heller, utan det är ett strängare regelverk idag. 

Handläggare 9 

 

Trots att reglerna förändrats och påverkat handläggarnas arbetssituation och de 

uppgifter de utför, är de flesta av de intervjuade överens om att deras roll i relation 

till regelverket inte förändrats. De flesta av svaren kretsar snarare kring hur de 

striktare reglerna påverkar deras synsätt på det arbete de utför och hur de ska 

utföra det.  

Som ett led i frågorna kring synen på handläggarrollen diskuterades även 

arbetssituationen och den funktion som handläggarna har. Genom att så göra 

skapas en större förståelse för exakt vilka moment det är som styr handläggarna 

och vad det är som enligt vissa blivit ”tuffare” (Intervju 3). 

Alla utom två handläggare tycker att arbetssituationen blivit tyngre efter 

reformen, och främst är det fokus på den ökade administrationen som tas upp 

(Intervju 1, 2 , 3, 5, 7 och 8). Detta gör att handläggarna har mer att göra, och 

dessutom har de vissa mallar som ska följas i varje ärendedokumentation, för att 

tydligt skapa likhet i systemet. Handläggare 3 säger att ”vi är mycket mer styrda, 

alltså det har ändrats mycket. Enormt mycket skulle jag säga. Vi är alltså mycket 

mycket styrda”. Flera handläggare instämmer, bland annat att allt ska ske snabbt 

(Intervju 7), samt att det är mycket statistikjakt och krav att hinna alla moment 

(Intervju 8). 

Handläggare 6 tycker dock inte att funktionen som handläggare förändrats 

alls, utan det handlar fortfarande om att hjälpa till och stötta inom de ramar som 

finns. Handläggare 4 tycker inte, i motsats till de andra handläggarna, att 

någonting har förändrats.  

I diskussionen om lyckad implementering (4.3.2) nämns att entydig direkt 

styrning kan minska riskerna för missförstånd (Sannerstedt 2001, s. 29). Det 

faktum att handläggarna upplever sig vara mer styrda idag, med tydliga 

anvisningar om arbetsprocedurer och enhetlig dokumentation, kan anses vara ett 

viktigt led för rättviseaspekten, och för ändamålsenlig tillämpning utifrån 

regelverket. Ett vagare regelverk skulle istället lämna utrymme för yrkeskunniga 

att fatta besluten (Sannerstedt 2001, s. 30-32). Det ena behöver emellertid inte 

utesluta det andra. Några av handläggarna berättar om att de idag har mer kontakt 

med specialister av olika slag, som rådgiver i ärendena. Även om det i slutändan 

alltid är handläggaren som fattar besluten, finns det alltså expertis att tillgå under 

försäkringsprocessen. 

Med ökade krav och tidspress, samt bristande makt över andra aktörer som är 

viktiga i Försäkringskassans processer, kan handläggarna ibland uppleva att de 

resurser de skulle behöva inte alltid finns till hands (Intervju 1, 2, 6, 8). Även 
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detta är ett område som Sannerstedt berör, då ett krav för lyckad implementering 

är att externa aktörer inte ska kunna försvåra tillämpningen (Sannerstedt 2001, s. 

29).  

5.2 Handlingsutrymmet att tolka och påverka 

Bilden av vad som utgör handläggarnas tolknings- och handlingsutrymme skiljer 

sig åt bland respondenterna. Fem av nio tycker att handlingsutrymmet har blivit 

snävare till följd av sjukförsäkringsreformen, medan fyra handläggare inte 

upplever någon förändring på den fronten. Som handläggare 4 utrycker det är det 

fortfarande socialförsäkringslagen som styr arbetet: ”Precis som när vi kör bil, så 

följer vi trafikreglerna”. Handläggare 7 tycker att det var ganska bestämt innan 

också, och handläggare 8 instämmer. Däremot identifierar handläggare 9 sättet på 

vilket handlingsutrymmet tar sig i uttryck i den nya försäkringen. Trots att 

försäkringen blivit strängare säger handläggaren att ”om jag har en person framför 

mig och då liksom har identifierat nåt behov, då har jag ju det utrymmet på vilket 

sätt ska jag få den här personen tillbaka... återgång i arbete” (Intervju 8).  

En central faktor i närbyråkratperspektivet är att den offentliga politiken 

egentligen sägs bedrivas genom närbyråkraternas arbete, med innebörden att 

dennes individuella överväganden påverkar utfallet (Lipsky 1980, s. 3).  Till viss 

del kan detta sägas vara sant i ljuset av citatet från handläggare 9, där det är den 

enskilde handläggaren som beslutar det precisa tillvägagångssättet för hur 

exempelvis en person ska återgå till arbete. Gränsdragningen för vad som är 

mycket respektive lite handlingsutrymme är emellertid svårt att hårddra och kan 

dessutom te sig som en tolkningsfråga för olika handläggare.  

Handläggare 6 upplevde att man inte hade något handlingsutrymme alls när 

förändringen kom, men ”efterhand som man har fått möjlighet och, när det faller 

på plats, allt det här nya. Det finns regler, ja, men det finns ett handlingsutrymme 

inom ramen fortfarande, även om det kanske inte är lika stort som det har varit 

tidigare” (Intervju 6). Handläggare 1, 2 och 3 tycker också att handlingsutrymmet 

minskat till följd av reformen, och som handläggare 2 uttrycker det är det både på 

gott och ont: ”Det är ju inte entydigt bra, men det är rätt så skönt att kunna luta sig 

mot detta och kunna berätta vad det är som gäller”. Handläggare 3 säger att den 

nya försäkringen är tuff mot många människor, men ”man måste va professionell 

och göra sitt jobb, det jag är ålagd å göra”. Vid samma intervju säger 

handläggaren att oavsett om man tänker på ett sätt så måste man följa reglerna, 

där professionalitet är viktigare än personligt tänkande.  

Skillnaderna gentemot tidigare uppmärksammas mest av handläggare 5, som 

nu tycker att det har blivit väldigt styrt och som därför tror att ”man hade mer 

handlingsfrihet tidigare för då kunde vi agera mer”. Arbetet har enligt 

handläggaren nu förändrats en del och det inte är ”fullt lika stimulerande som när 

man hade större frihet”.  

Handläggarna ser alltså sin arbetssituation och sina möjligheter med olika 

ögon och tolkar förändringarna i arbetssättet olika mycket. De flesta håller med 
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om att de är hårdare styrda idag, men alla ser nödvändigtvis inte detta som att det 

individuella tolknings- och handlingsutrymmet hämmats som följd. Trots detta 

verkar de överens om att det finns viss mån av handlingsutrymme kvar för 

handläggarna. Även om styrningen blir hårdare och procedurerna mer 

kontrollerade, kan det vara svårt att helt eliminera tjänstemännens utrymme att 

själva tolka och bedöma. Som Lipsky skriver är en av anledningarna till att 

närbyråkrater behöver handlingsfrihet att de arbetar i situationer som ofta kräver 

hänsyn till mänskliga förhållanden och reaktioner på dessa (Lipsky 1980, s. 15). 

Detta kräver emellertid att närbyråkraterna har en balans mellan å ena sidan 

medlidande och flexibilitet, och å andra sidan opartiskhet och strikt 

regeltillämpning (ibid. s. 16).  

De flesta av handläggarna känner igen sig i den konflikt som kan uppstå 

mellan just dessa motpoler, men de är samtidigt överens om att det alltid är 

regelverket som kommer först. Handläggare 9 tycker att det är viktigt att separera 

privatliv och yrkesliv, även om man har synpunkter på saker och ting. 

Handläggare 8 instämmer:  
 

Alltså vi är ju tjänstemän och vi måste ju agera utifrån de riktlinjerna som vi har. Vi ska ju 

inte lägga in något personligt tyckande utan det får vi ju absolut inte göra utan vi måste ju 

hålla oss till regelverket. Och sen framföra det och arbeta så bra det går liksom att. Det ska 

ju implementeras rätt, på ett bra sätt även om... vad ska man säg... riktlinjerna är strikta så 

får vi ju framföra vad som gäller på ett bra sätt […] tycka gör man ju alltid […] men vi kan 

ju inte göra nånting åt det som privatpersoner. 

Handläggare 8 

 

Hur man väljer att bemöta personer är en förhållningsfråga, i alla fall enligt 

handläggare 6, som säger att ”reglerna finns ju, och de ska följas, sen behöver 

man inte slå de i huvudet på folk”. Dock hörs röster om att det nya regelverket 

gjort att avvägningen skärpts: ”Det är ju hjärta eller hjärna och det är inte alltid de 

går hand i hand. Men med det nya så är det ju så mycket hjärna som ska jobba” 

(Intervju 7). En del önskar att man kunde vara mer flexibel än vad som idag är 

möjligt, särskilt med hänsyn till att vissa personer kommit i kläm i den nya 

sjukförsäkringen, men ”man kan inte ta hänsyn till behjärtansvärda situationer” 

(Intervju 2). Det är därför viktigt att hålla sig till regelverket: 

 
Man måste försöka vara professionell. Tycker att man måste vara tydlig med att man endast 

följer reglerna och att man inte kan tumma på dem. Dessutom är man inte ensam att 

bestämma, utan man rådgör med specialister och försäkringsläkare. Men de beslutar inte, 

utan är bara rådgivande. 

Handläggare 3 

 

Två handläggare känner däremot ingen konflikt överhuvudtaget. Handläggare 

1 säger, på tal om sina egna värderingar, att ”dem lämnar jag hemma vid 

köksbordet när jag går hemifrån […] Alltså mina politiska åsikter eller 

värderingar dom är helt ointressanta när jag utför mitt arbete”. Dock medger 

samma handläggare att man ibland måste avvika från sin egen moral för att 

tillgodose de regler som finns (Intervju 1). Handläggare 4 känner inte heller någon 

konflikt, och inte heller att den egna moralen ibland måste åsidosättas eftersom 

det alltid är det medicinska underlaget som används till att fatta beslut utifrån 
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lagstiftningen. Att regelverket kommer i första hand finns det inga tvivel om, 

handläggarna är överens om att det egna tyckandet inte ska ha någon betydelse 

(Intervju 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8)  

Ett hinder som Sannerstedt tar upp i samband med implementeringen är till 

synes en icke-fråga i det här fallet, nämligen om tillämparen vägrar att genomföra 

ett beslut för att det strider mot den egna moralen (Sannerstedt 2001, s. 37). 

Bilden av en handläggare som först och främst håller sig till regelverket är därmed 

slående entydig. Det handlingsutrymme som eventuellt finns används till att skapa 

lösningar för den försäkrade och för att på bästa sätt kunna genomföra sitt arbete. 

Lipsky skriver att ”Street-level bureaucrats have some claims to professional 

status, but they also have a bureaucratic status that requires compliance with 

superiors’ directives” (Lipsky 1980, s. 19). Man har därmed en lojalitet mot sina 

överordnade och en lydnad inför lagen, samtidigt som det finns ett beaktande till 

sin professionella kunskap såväl som hänsyn till samhällsmedlemmarna 

(Lundquist 1998, s. 127). I vilken mån de tillåts göra detta bestäms emellertid av 

regelverket, vilket enligt vissa handläggare blivit lite för hårt:  

 
Jag kan tycka så här, att från att ha varit lite lätt att få sjukpenning, inte lätt men lättare att 

få sjukpenning, och nu, är det ju alltså mycket tuffare att få det va […] Alltså, grunderna 

har blivit mycket mycket hårdare alltså. Man tycker ju att det kunde vart något mittemellan 

istället. Det är för tufft alltså. Tuffa regler. 

Handläggare 3 

 

Den tuffare sjukförsäkringen kan ses som ett gensvar från överordnade 

eftersom ett minskande av handläggarnas handlingsutrymme lättare säkrar 

resultaten (Lipsky 1980, s.19). På så sätt kan man med större säkerhet nå målet 

om likabehandling och rättssäkerhet, vilket även nämndes i föregående avsnitt.  

5.2.1 Tydlighet och tolkning 

Som kapitel 3 redogjorde för skedde reformarbetet i två steg, där den ursprungliga 

reformen senare reviderades för att ytterligare klargöra direktiven. Generellt 

tycker de flesta av de intervjuade att reglerna i dagsläget är tydliga och relativt 

lätta att tolka, men alla håller inte med om att det alltid varit så. Handläggare 3 

anser att ”i själva rehabkedjan, där var det tydligt och klart. Men inte när det var 

svår sjukdom, där var det dåligt och svårt att tolka. Men det kom en skärpning 

sen”. Några säger att det har fallit på plats efter hand (Intervju 3, 4, och 8). 

I Finanspolitiska Rådets rapport från 2010 skrevs det om att de förtydligande 

detaljer och undantag som tillkom vid ett senare skede försvårade 

regeltillämpningen för Försäkringskassan (Finanspolitiska Rådet 2010b, s. 259). 

Detta är inte något som direkt stärkts i vår empiri, utan snarare förefaller 

regeringens förtydliganden har varit till hjälp för handläggarna. Handläggare 4 

tycker exempelvis att ”det var katastrof” när reglerna först kom: ”Jag tyckte att 

det var jättekomplicerad lagstiftning. Nu kan jag väl uppleva att… tidsramarna 

leder ju till att både jag och individen måste försöka vara så aktiva som möjligt. 

Och det kan vara positivt”.  
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Generellt tycker de flesta att det har blivit bättre med den nya försäkringen, 

främst är det tidsgränserna och det tydliga regelverket som lyfts fram, däremot är 

den negativa baksidan en tyngre arbetsbörda. Handläggare 8 ser 

rehabiliteringskedjan som en hjälp för handläggarna, men också som en trygghet 

för den sjukskrivne eftersom man på förhand vet vad som gäller.  

Lipsky diskuterar betydelsen av närbyråkratens rutiner, vilka är avsedda att 

hantera komplexiteten i arbetet (Lipsky 1980, s. 83). Lipsky hävdar att eftersom 

närbyråkraterna oftast undslipper direkt granskning från överordnade eller 

offentligheten, behöver deras förehavanden tas fram i ljuset för fingranskning 

(ibid. s. 85). Det är först då man kan förstå närbyråkraten (ibid. s. 82). Med det 

nya regelverk som avser Försäkringskassan har kontrollfunktionen fått en central 

roll och fyller en funktion i syftet att eftersträva enhetlighet och strikt 

regeltillämpning. Detta gör att handläggarnas arbetssätt har blivit alltmer 

transparent, och underlättar därmed den fingranskning som Lipsky beskriver.  
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6 Avslutande diskussion och slutsats 

Efter ovanstående redogörelse för handläggarnas hantering av 

sjukförsäkringsreformen samt deras upplevda tolknings- och handlingsutrymme, 

följer här en diskussion kring valet av teorier som vi använt vid utformandet av 

analysen.  

Utgångspunkten har under arbetets gång varit att 

implementeringsproblematiken på Försäkringskassan bäst kan förstås ur ett 

”nedifrån och upp”-perspektiv med närbyråkraten i centrum. Precis som Lipsky 

trodde vi att implementeringsprocessen främst är avhängig av närbyråkraten och 

dennes handlingsutrymme. Dock är vår studie inte av teorikonsumerande karaktär 

där man syftar till att förklara vad som hänt i ett specifikt fall (Esaiasson et al. 

2007, s. 42). Teorierna har snarare varit ett redskap för att närma oss själva studiet 

av implementeringen. Som förtydligades i avsnitt 4.1.1 ska de två olika 

angreppssätten (”uppifrån och ned”, samt ”nedifrån och upp”) i det här avseendet 

inte ses som teoretiska perspektiv, utan snarare som olika strategier för hur man 

kan gå tillväga vid undersökningar av implementering (Sannerstedt 2001, s. 25). 

Genom att undersöka handläggarna och deras syn på sin yrkesroll, har vi fått 

en inblick i hur de hanterar de dagliga dilemman som Lipsky skriver om. 

Tolknings- och handlingsutrymmet, som utgjorde vårt främsta fokus, har 

emellertid inte haft den omfattning som närbyråkratperspektivet gör gällande. 

Respondenterna har varit ense om att de är hårt styrda i det nya regelverket, och 

många vittnar även om att handlingsutrymmet har minskat till följd av detta. Trots 

att några av handläggarna fortfarande ser att de i viss mån har utrymme att göra 

olika överväganden i sitt arbetssätt, är de överens om att de håller sig till 

regelverket. Med de registreringsprocedurer och kontroller som präglar 

handläggarnas arbetssätt idag är det i princip omöjligt att avvika från reglerna utan 

att detta uppmärksammas.  

De teorier som tagits upp inom ramen för närbyråkratperspektivet tenderar att 

fallera i sin förmåga att beskriva situationen på Försäkringskassan. Detta eftersom 

riktlinjerna efter sjukförsäkringsreformen är så pass utstakade för hur 

handläggarna ska agera i varje given situation. I Lipskys teori har närbyråkraten 

mer utrymme att själv avgöra vad ett givet beslut innebär, vilket vi enligt vår 

förförståelse även antog gällde för handläggarna på Försäkringskassan. 

Verkligheten tycks dock vara mer rationalistisk där ”beslutsfattarna styr 

förvaltningen i syfte att få förvaltningen att genomföra handlingar som 

beslutsfattarna vill ska vara utförda” (Sannerstedt 2001, s. 21). Därmed kan man 

kanske förstå problematiken kring implementeringsprocessen på 

Försäkringskassan bättre ur ett traditionellt perspektiv där ”beslutsfattaren har 

makten och styr över verkställaren som i sin tur förväntas följa styrningen” (ibid.).  
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Det finns emellertid vissa punkter i empirin som kan synas överensstämma 

med Lipskys teorier. Bland annat har vi sett att handläggarna alla säger sig följa 

lagen och göra det som de är ålagda att göra. Inom närbyråkratperspektivet hävdas 

det att ”tjänstemännen i sin tur rättfärdigar sitt handlande genom att de enbart 

följer procedurer eller så hänvisar de till individuella bedömningar” (Sannerstedt 

2001, s. 22). Dock kan regelverket och handlingsutrymmet inskränka möjligheten 

att handla på ett sätt som behöver rättfärdigas, vilket är ett skeende som vi tycker 

oss se på Försäkringskassan.  

Under vår uppsats har vi anammat implementeringsproblematiken genom att 

försöka förstå hur handläggare tänker och agerar vid implementeringen av 

politiska beslut, men har i just detta fall insett att implementeringen inte har så 

mycket med handläggarna att göra som de procedurer som styr dem. Däremot har 

det varit en bra metod för att komma till den här förståelsen för deras roll, vilken 

är att de till största del är implementerare av beslut som kommer ovanifrån. 

Trovärdigheten i Lipskys teori minskar i fallet med handläggarna på 

Försäkringskassan, då han skriver att det är närbyråkraten som ”genom sina 

dagliga dilemman i realiteten skapar de offentliga besluten”. Som vi har sett 

genomför de politiken, men de skapar den inte. 

 

6.1 Tack 

Tack till Stina Melander, forskare vid Lunds Universitet och väl insatt i ämnet, för 

feedback vid arbetets initiala utformning. Tack till Jacob Hederos och Erik 

Östermark för korrekturläsning och givande kommentarer.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Uppvärmningsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat inom Försäkringskassan? 

2. Vad har du för bakgrund i form av utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

Huvudfrågor 

 

Det blev stor medial uppståndelse kring de nya sjukförsäkringsreglerna när de infördes. 

Försäkringskassan fick därmed mycket kritik, trots att besluten kom ovanifrån.   

 

1. Hur kände och tänkte du inför den nya sjukförsäkringen när den kom 2008? 

 

2. Har den nya sjukförsäkringen gjort att du tänker och agerar annorlunda i din roll som 

handläggare? I så fall, hur? (Om nej; hur tänker du överlag?) 

 

3. Anser du att du har följt reglerna såsom de var avsedda? 

 

4. Upplever du att ditt handlingsutrymme att själv påverka och tolka de beslut som ska 

fattas i enskilda fall har förändrats efter reformen? 

 

5. Upplever du att din arbetssituation och funktion har förändrats efter reformen? I så 

fall, hur?  

 

6. Hur tydliga tycker du att de nya reglerna är? 

 

7. Hur påverkar de nya reglerna ditt arbetssätt jämfört med tidigare? 

 

8. Anser du att du har de resurser som krävs för att du ska kunna göra det jobb som 

förväntas av dig? 

 

9. Vem eller vilka känner du dig ansvarig inför i din roll som handläggare?  

 

10. I litteraturen pratas det ibland om motstridigheter mellan å ena sidan medkänsla och 

flexibilitet, och å andra sidan opartiskhet och strikt regeltillämpning. Är detta något 

som du känner igen dig i? 

 

11. Generellt sett, är det främst formella regler eller lokalt utarbetade rutiner som vägleder 

dig i din roll som handläggare? 

 

12. Om det är så att det fattas beslut som går emot dina värderingar, känner du att du har 

någon möjlighet att påverka dessa?  (Tolka fritt?) 
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13. Upplever du att du ibland måste avvika från din egen moral för att tillgodose de regler 

som finns? 

 

14. Tycker du att det har blivit bättre eller sämre efter de nya reglernas införande?  

 

15. Hur kände du när Försäkringskassan först blev kritiserad efter reformens införande? 

 

 

 

 


