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Abstract 
 
Within the functions of government agencies, accountability is a necessity for civil servants to 
ensure that appropriate levels of authority are being exercised. However criticism has been 
raised, that inefficient processes within the government agencies have led to reduced 
accountability. This is to be explained from two categories of theoretical explanations; 
whether there exists a cultural looseness, or if accountability occurs in a more utilitarian way. 
The purpose of this study is to examine when misconduct takes place in a government agency, 
if reduced accountability is imminent or chimera. In order to better understand the perception 
of accountability in government agencies, the question has been examined regarding The 
Social Insurance Agency on a local level. The study requires a qualitative method and a case 
study limited to The Social Insurance Agency. Ten interviews were conducted. The 
respondents represent several different professions, with differing levels of accountability. 
Their perceptions have illustrated how accountability takes form in a government agency. The 
empirical material has been analyzed through three theoretical perspectives; the Rational, the 
Cultural, and the Symbolic. The conclusion is that the reduction is chimera. The Social 
Insurance Agency have found more utilitarian ways to hold civil servants accountable for 
their actions. The seemingly reduced accountability can be explained by an agency´s choice to 
deal with misconduct by using competence to improve actions. 
 
This study is written in Swedish. 
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 III 

Sammanfattning 
 
Inom den statliga förvaltningen skall ansvarsutkrävande fungera som en garant för 
tjänstemännens myndighetsutövning. Det har emellertid anförts kritik mot att 
ansvarsutkrävandet har minskat på grund av ineffektiva processer inom den statliga 
förvaltningen. Det tillsynes minskade ansvarsutkrävandet avser att tydliggöras utifrån två 
kategorier av teoretiska förklaringar; om det föreligger en slapphetskultur eller om 
ansvarsutkrävandet sker på ett mer ändamålsenligt sätt. Denna uppsats syftar till att undersöka 
om minskningen av ansvarsutkrävande vid tjänsteförseelser inom den statliga förvaltningen är 
reell eller chimär. Studiet av ansvarsutkrävande har fordrat en kvalitativ metod och sker 
genom en fallstudie inom Försäkringskassan på lokal nivå. För att undersöka vilka 
uppfattningar i ansvarsfrågan som styr tillämpandet av ansvarsutkrävande inom myndigheten 
har tio intervjuer genomförts. Intervjupersonerna representerar olika yrkesroller som 
innefattas i den ansvarsutkrävande processen. De har utifrån sina erfarenheter beskrivit hur 
ansvarsutkrävande i praktiken sker inom myndigheten. Det empiriska materialet har 
analyserats utifrån tre teoretiska perspektiv; det rationella, det kulturella och det symboliska. 
Vilket har fört oss till slutsatsen att minskningen är chimär då myndigheten funnit mer 
ändamålsenliga sätt att utkräva ansvar. Det tillsynes minskade ansvarsutkrävandet kan 
förklaras av att myndigheten väljer att hantera tjänsteförseelser med kompetensutvecklande 
insatser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ansvarsutkrävande, ansvarstagande, förutsägbarhet, avvikelseacceptans, 
ändamålsenlighet 
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1 Inledning 
 
Ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen skall fungera som en garanti för den 
myndighetsutövning som tjänstemännen utövar gentemot medborgarna. Den statliga 
förvaltningen är till stor del finansierad av skatter och avgifter vilket innebär att 
tjänstemännen i sin yrkesutövning skall verka för att tillgodose behoven för medborgarna som 
finansierar verksamheten. Allmänhetens förtroende för förvaltningen blir genom detta 
avhängig tjänstemännens förmåga att genomföra sin yrkesutövning på ett opartiskt, effektivt 
och rättsäkert sätt (Bull 2013). För att detta skall kunna säkerställas krävs fungerande 
processer för ansvarsutkrävande. 
 
Den juridiska utvecklingen har emellertid gjort det svårare att utkräva ansvar för 
myndighetsutövningen. Brottsrubriceringen för tjänstefel har, efter en strävan att uppnå en 
nästintill enhetlig arbetsrättslagstiftning (Westerhult 1980) begränsats avsevärt. Detta 
föranledde att det straffrättsliga området inskränktes betydligt vid ämbetsansvarsreformerna 
(Prop. 1988/89:113) vilket fick till följd att ansvarsutkrävandet kom att vila på 
disciplinlagstiftningen (SOU 1996:173). Det har fört med sig att antalet fällande domar och 
strafförelägganden för tjänstefel minskat betydligt sedan reformerna under 1970- och 1980-
talen (SCB 1979). Antalet anmälningar har de senaste tio åren årligen uppgått till endast 12-
22 fall (Brå 2015a). Det är en anmärkningsvärd låg siffra vid beaktandet att antalet inkomna 
anmälningar för tjänstefel kontinuerligt ökat. Vid början av 1990-talet var antalet anmälningar 
omkring 1 500 årligen. Vid början av 2000-talet uppgick antalet till dryga 3 000, för att det 
föregående året (2014) uppgå till över 8 000 anmälningar (Bull 2013; Brå 2015a; Brå 2015b). 
Detta tydliggör att samtidigt som antalet anmälningar ökar är antalet fällande domar det 
senaste decenniet konstant. Den personella uppklaringsprocenten – då en person kan knytas 
till brottet och rättsliga åtgärder kan vidtas – ligger för närvarande under 1 procent (Bull 
2013). Följaktligen är det endast i undantagsfall som en anmälan om tjänstefel föranleder 
straffrättsligt ansvarsutkrävande. Det innebär att den straffrättsliga sanktionen i praktiken är 
avkriminaliserad, vilket lämnar det myndighetsinterna förfarandet med utfärdande av 
disciplinåtgärder som i stort sett enda möjliga åtgärden för att utkräva ansvar från de statliga 
tjänstemännen.  
 
För de statliga tjänstemännen är det disciplinära förfarandet knutet till tjänsteförseelser då de 
åsidosätter sina skyldigheter i anställningen. Detta särskiljer det från brottsrubriceringen för 
tjänstefel som är knuten till myndighetsutövningen. Johansson (2008) anser att disciplinära 
påföljder har en funktion för både samhällsmedborgarna och myndigheterna. Medborgarna 
ska kunna känna sig trygga i att anställda inom den offentliga förvaltningen sköter sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt och lagenligt sätt. Samtidigt tillfredsställer bestraffningsformen 
också ett behov hos myndigheterna eftersom de anställda har skyldigheter gentemot 
arbetsgivaren (ibid.). Det disciplinära förfarandet har emellertid kritiserats av JO 
(Justitieombudsmannen) (1998) som menar att tidigare erfarenheter visat att det inte utgör ett 
tillfredsställande verktyg när statstjänstemän har begått lagöverträdelser i sitt 
myndighetsutövande. Eftersom allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen är 
avhängigt ett fungerande sanktionssystem är det inte lämpligt att det primärt är ett organ som 
företräder tjänstemannens arbetsgivare som skall pröva sakfrågan (ibid.). JO anser (Prop. 
1988/89:113) att en alltför långtgående accentuering av det disciplinära sanktionssystemet 
skulle undergräva allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. Tjänstefel skulle 
enligt JO (1998) vara bättre lämpade att prövas i en effektiv tillsynsmyndighet, vilket skulle 
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stärka förtroendet för sanktionssystemet, men också bidra till att öka standarden i den statliga 
förvaltningens myndighetsutövning.  
 
Det minskade ansvarsutkrävandet för tjänstefel och tjänsteförseelser inom den statliga 
förvaltningen har uppmärksammats tidigare (Prop. 1988/89:113). Det har hävdats att 
utvecklingen föranletts av en rädsla för att utkräva ansvar från det offentliga. En utveckling 
som medfört omfattande legitimitetsproblem för den offentliga förvaltningen och det 
demokratiska styrelseskicket (Bull 2013; Lundblad 2014). Det anses att allmänhetens 
förtroende för förvaltningen fordrar att tjänstefel beivras genom straffansvar, detta för att den 
sociala tilliten inte skall urholkas (Bull 2013; Motion 2014/15:1497). Men minskningen kan 
samtidigt förefalla märklig då ansvarsutkrävandet under samma period har blivit framträdande 
i stora delar av samhället (Power 1997). Power (2000) menar till och med att det har ett 
uppstått ett granskningssamhälle där allt skall kontrolleras. Företeelsen framstår emellertid 
ännu märkligare vid beaktandet av att den statliga förvaltningen har infört styrformer vilka 
syftar till ett ökat ansvarsutkrävande. De tilltagande kraven på ansvarsutkrävande, 
transparens, och organisationernas mer omfattande kvalitetssäkring av befintliga 
kontrollsystem har bidragit till den ökade trenden av granskningar (Dubnick 2005; Power 
2000). Denna företeelse har emellertid lämnat ett område fredat. 
 
Det framhålls (Ahlenius 2005) att Sverige inte upprätthåller processer för att ställa ansvariga 
till svars när oegentligheter begås i den statliga förvaltningen, vilket utgör en allvarlig svaghet 
för demokratin. Ineffektiva processer av ansvarsutkrävande inom den statliga förvaltningen 
utgör brister som undergräver de demokratiska värden som verksamheterna ska upprätthålla 
(Olsen 2013). För att kunna upprätthålla den ansvarsskyldighet som krävs, fordras att 
verksamheterna inför tydliga processer för hur ansvar ska utkrävas när felaktigheter uppdagas 
(ibid.). Ansvarsutkrävande är en effektiv åtgärd för att förebygga att felaktigheter begås 
eftersom tjänstemän är mer benägna att agera i allmänhetens intressen om de faktiskt hålls 
ansvariga för vad de presterar (Olsen 2013; Clark 2007). 
 
Det framhålls emellertid samtidigt att det innebär svårigheter med att ställa enskilda individer 
till ansvar eftersom det moderna samhället alltmer går mot ett kollektivt handlande. 
Interaktionen i samhället sker allt oftare mellan grupper av individer istället för enskilda 
individer emellan (SOU 2005:104). Förutsättningarna för ansvarsutkrävande av 
tjänstemännen blir härigenom sämre då det inte finns en gemensam bild av vem som ska 
hållas ansvarig och hur man ska ställa ansvariga till svars. I utbyte mot att tydliggöra brister 
och fel genom att erhålla ansvarsutkrävande processer talar man istället om att lära av 
misstagen för framtiden (Ahlenius 2005). Ahlenius (2005) menar att det inte sker något 
lärande av misstagen eftersom det inte bringas klarhet i ansvarsfrågorna. Det är först när 
ansvariga ställs till svars som felaktigheterna åskådliggörs. Det har i ett flertal motioner 
föreslagits ett återinförande av tjänstemannaansvaret (Motion 2014/15:1497). Detta till följd 
av det minskade ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen och den nuvarande 
lagstiftningens otillräcklighet. Den anses inte säkerställa att lagöverträdelser verkligen leder 
till straffpåföljder. Men förslagen har inte fått bifall, detta trots den övergripande trenden med 
allt fler granskningar (Power 1997). Detta gör det angeläget att undersöka vad denna 
företeelse beror på.  
 
Dubnick (2005) menar att ökningen av kontrollmekanismer syftade till ett ökat 
ansvarsutkrävande och ett ökat ansvarstagande inom organisationerna. Det kan dock inte helt 
säkerställas att det blivit utfallet (ibid.). Det kan därtill förefalla märkligt att det inte återfinns 
någon tillfredsställande förklaring som på ett entydigt sätt beskriver varför ansvarsutkrävandet 
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för tjänstefel och tjänsteförseelser inom den statliga förvaltningen förefaller att minska. Det 
framstår snarare som om utvecklingen inom statlig förvaltning går i motsatt riktning till vad 
implementeringen av styrreformerna och de ökade kontrollmekanismerna avser att uppnå. För 
att få klarhet i komplexiteten kommer vi vända oss till teoretiska förklaringar. 
 

1.1 Problemformulering 
 
En förklaring handlar om att organisationernas kulturella system inverkar på myndigheternas 
ansvarsskyldighet. Gelfand, Lim och Raver (2004) beskriver hur olika kulturella grundvalar 
kan vara avgörande för vilken grad av acceptans för avvikelser som råder inom 
organisationen. De strama kulturella systemen innebär strikta och begränsade normer där 
avvikelser från förväntade beteenden i mycket låg grad anses berättigade och som sällan 
accepteras inom organisationerna. Motsatta förhållanden råder i det slappa kulturella systemet 
där det finns större möjlighet för individen själv att avgöra hur man ska agera och bete sig. 
Detta är till följd av att det enbart existerar en liten grad av övervakning och kontroll (ibid.). 
Enligt Lundquist (1998) kan organisationskulturen även bidra till att otillåtna och oanständiga 
beteenden godkänns. Den första kategorin av förklaringar till minskningen avser att det i 
verksamheten föreligger en kulturell slapphet, vilket innebär att det skapas en tolerans för de 
felaktigheter som begås.  
 
Den andra kategorin av förklaringar avser ansvarighetslinjen. I de organisationer som präglas 
av individualism respektive kollektivism råder antingen en personansvarighetslinje respektive 
kollektivansvarighetslinje. Inom de organisationer som drivs av individualistiska idéer anses 
individen fungera som en enskild aktör och denne är därigenom personligt ansvarig för sina 
handlingar och genomförda beslut (Gelfand, Lim & Raver 2004; Lundquist 1998). Om 
organisationen istället drivs utifrån kollektivistiska idéer, förhåller den sig till individen som 
tillhörande en grupp. Eftersom gruppen gemensamt anses verkställa organisationens beslut är 
det inte aktuellt att ansvar utkrävs individuellt. Enligt denna föreställning bär alla involverade 
istället ett kollektivt ansvar (ibid.). 
 
En annan förklaring till att det skett en reell minskning av ansvarsutkrävande är att 
organisationen enbart utkräver ansvar genom symboliska handlingar. Ansvarsutkrävande kan 
genom det symboliska handlandet ses som en ritual vilken förankrar tjänstens traditioner hos 
individerna och skapar gemensamma värderingar, samtidigt som det är ett sätt att möjliggöra 
verkställandet av organisationens högre mål. Internt kan de symboliska handlingarna fungera 
som en vägledning för att hantera den mångtydighet som kan förekomma i en komplex 
organisationsmiljö (Bolman 2012). Det ökade kravet på kontrollmekanismer kan även bidra 
till att ansvarsutkrävande bara sker symboliskt, som ett hyckleri (Bovens 2005; Halachmi 
2002). Bolman (2012) menar att organisationer vill uppfattas som att de hålls samman av 
värderingar och övertygelser som får det externt att se ut som att ansvarsutkrävandet fungerar. 
Genom att framställa det som att ansvarsutkrävande tillämpas utan att det egentligen sker 
(Bolman 2012; Bovens 2007) kan utvecklingen förstås utifrån den andra kategorin av 
förklaringar vilken kan uppfattas som ett hyckleri i ansvarsfrågan. Det kan samtidigt framstå 
som ändamålsenligt för organisationen att utkräva ansvar genom symboliska handlingar. 
 
Teorierna framhåller olika aspekter och de kan inte på ett entydigt sätt ge vägledning i 
tolkningen av det tillsynes minskade ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen. 
Denna utveckling gör det angeläget att undersöka om minskningen är chimär eller reell. Det 
finns följaktligen olika föreställningar som bygger på olika förklaringar om hur en 
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organisation fungerar och hur detta kan påverka hur ansvar utkrävs. En första kategori av 
förklaringar skildrar att en slapphetskultur (Gelfand, Lim & Raver 2004; Lundquist 1998) har 
utvecklats vilket ger Ahlenius (2005) fog för sin kritik. Det förefaller som att 
ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen har minskat, vilket kan framstå som en 
oönskad utveckling eftersom de demokratiskt styrda verksamheterna ska präglas av 
opartiskhet, effektivitet och rättsäkerhet (Ahlenius 2005; Bull 2013).  
 
Ett minskat ansvarsutkrävande kan också bero den andra kategorin av förklaringar, att ett 
större ansvarstagande skapas på ett mer kvalificerat sätt, vilket skulle få utvecklingen att 
framstå som mer ändamålsenlig. Hur detta förefaller att fungera i verkligheten tycks teorierna 
inte fullt ut kunna förklara. Det finns en kunskapslucka i teorin vilken fordrar en empirisk 
studie av ansvarsutkrävandets funktion inom den statliga förvaltningen. Forskningsbilden – 
som kommer vidareutvecklas i nästföljande kapitel – används som utgångspunkt för studiens 
syfte och forskningsfråga. Den empiriska studien avser att frambringa en teoretisk förklaring 
på ansvarsutkrävandets tillämpning inom den statliga förvaltningen. 
 

1.2 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet är att undersöka om orsaken till minskat ansvarsutkrävande kan sökas i den första 
kategorin av förklaringar om en slapphetskultur där ansvarsutkrävandet blir en form av 
hyckleri och minskningen följaktligen är reell eller om man kan finna förklaringen i den andra 
kategorin om att ansvarsutkrävande sker på ett mer ändamålsenligt sätt. Studien kommer att 
utföras vid en statlig myndighet för att få klarhet i vilka inslag av de två förklaringarna som är 
mest framträdande. Studien kommer därigenom bidra med en ökad förståelse för synen på 
ansvarsutkrävande och former för hur den utkrävs inom statlig förvaltning. 
Ansvarsutkrävandet kommer undersökas vid tjänsteförseelser avseende hela beslutsgången 
inom myndigheten; från att en händelse om tjänsteförseelse uppmärksammas, utredningen av 
ärendet och beslutet om åtgärd för tjänsteförseelsen. 
     

Uppsatsens centrala och övergripande forskningsfråga är följaktligen: 

 Vilka uppfattningar i ansvarsfrågan styr tillämpandet av ansvarsutkrävande inom 
Försäkringskassan? 
 

För att besvara forskningsfrågan har vi i studien tillämpat tre teoretiska perspektiv. Med dessa 
som utgångspunkt har vi analyserat hur myndigheten använder ansvarsutkrävande. De tre 
perspektiven, det rationella-, det kulturella- och det symboliska perspektivet, har använts 
parallellt genom hela processen för att därigenom studera vilken funktion ansvarsutkrävande 
har i organisationen. Undersökningen genomfördes med en fallstudie vid den statliga 
myndigheten Försäkringskassan. Organisationen är karakteristiskt för vad som betraktas som 
en statlig myndighet. Den myndighetsutövning som myndighetens tjänstemän genomför har 
en direkt påverkan på den enskilda medborgarens möjlighet till försörjning. Detta innebär att 
allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen i mycket hög grad är beroende av att 
myndighetsutövningen utförs på ett opartiskt, effektivt och rättsäkert sätt. Genom fallstudien 
har vi kunnat få klarhet i ansvarsutkrävandets tillämpning och om den befarade minskningen 
av ansvarsutkrävande är chimär eller reell. 
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1.3 Disposition 
 
Kapitel 2 redogör för tidigare forskningsresultat inom området ansvarsutkrävande. Kapitel 3 
utgörs av den teoretiska referensramen som vi tillämpar i studien. Den syftar främst till att 
generera en djupare förståelse kring det studerade fenomenet. I kapitel 4 redogör vi för vår 
fallstudie. Den kommer huvudsakligen att utgöras av en redogörelse för nuvarande 
bestämmelser för ansvarsutkrävande vid tjänstefel och tjänsteförseelser, men omfattar också 
en presentation av Försäkringskassan. I kapitel 5 presenteras studiens metodval, 
tillvägagångssätt och etiska överväganden. Kapitel 6 utgörs av studiens resultat i form av en 
redogörelse för vad som framkommit under empiriinsamlingen. I kapitel 7 sker analys av 
resultatet och den teoretiska referensramen appliceras på resultatet. Kapitel 8 innefattar en 
diskussionsdel. Det som framkommit genom analysen ställs i relation till tidigare 
forskningsresultat. I kapitel 9 presenteras studiens slutsatser, vilka kopplas till studiens syfte. 
Kapitlet är en sammanfattning av studiens bidrag till forskningsområdet, men innefattar även 
rekommendationer för ytterligare studier inom forskningsområdet. 
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2 Tidigare forskningsresultat 

2.1 Ansvarsutkrävande 
 
Det finns två begrepp som är centrala för denna studie, ansvarsutkrävande och 
ansvarstagande. Det är därför angeläget att tydliggöra vår definition av dessa begrepp. 
Begreppet ansvarstagande definieras på den mest grundläggande nivån, att aktören tar ansvar 
för de handlingar som aktören står i förbindelse med (Cornock 2011). Ansvarsutkrävande 
innebär att en aktör ställer en annan aktör till svars. Att en part med högre befattning – legal 
eller organisatorisk – innehar rätten att utkräva ansvar av en annan part (Behn 2001). 
Begreppet ansvarsutkrävande används ofta med betydelsen ansvarstagande, lyhördhet, 
effektivitet, kompetent styrning och transparens (Behn 2001; Mulgan 2000). Betydelsen avser 
företrädesvis att någon hålls ansvarig för sina handlingar (Mulgan 2000), men som Behn 
(2001) framhåller tenderar definitionerna ofta att förbise ansvarsutkrävandets egentliga avsikt, 
nämligen bestraffningen av den som hålls ansvarig. Ansvarsutkrävande används ofta 
normativt (Bovens 2010). Bovens (2010) menar att det innefattar en uppsättning normer för 
utvärdering av offentliga tjänstemännens beteende och handlingar. 
 
I studien kommer vi framför allt uppehålla oss vid begreppet ansvarsutkrävande, men som 
definitionen ovan tydliggör, står de båda begreppen i relation till varandra. Det 
ansvarsutkrävande som studeras omfattar flertalet av begreppen ovan, men i synnerhet 
aktörers ansvarstagande för sina handlingar, att aktörer hålls ansvariga för sina handlingar, 
ansvarsutkrävande genom bestraffning, transparens och kompetent styrning. 
 

2.2 Tjänstemännens ansvar 
 
I den statliga myndigheten har ledningen det övergripande ansvaret att se till att verksamheten 
bedrivs på rätt sätt. Detta innebär bland annat ansvar för att författningar följs, att det finns en 
fungerande intern kontroll, att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt samt att det finns 
goda rutiner för hur verksamheten är organiserad (Bengtsson & Melke 2014). Tjänstemännen 
har ett stort inflytande i den offentliga förvaltningen och därav är det mycket viktigt att de 
värnar om det allmännas- och medborgarnas intressen. Tjänstemännens roll är komplex då de 
måste väga samman flertalet värden för att skapa legitimitet åt verksamheten (Bengtsson & 
Melke 2014; Lundquist 2001). Tjänstemännen skall se till att den offentliga verksamheten 
präglas av transparens och öppenhet till förmån för medborgarna och politikerna (Lundquist 
2001). Tjänstemännen ska också främja medborgarnas och politikernas inflytande i det 
offentliga, men samtidigt tillgodose medborgarnas intressen och behov av att involveras 
(ibid.). 
 
Tjänstemännens ansvar innefattar bland annat maktbefogenheter i myndighetsutövandet som 
är reglerat i lagstiftningen. Det innebär att de styrs på ett rättsenligt sätt (Svensson 2012). 
Tjänstemän som i sin yrkesutövning avviker från professionsrollens rådande vetenskapliga- 
och etiska standard begår enligt Clark (2007) tjänstefel. Brister i myndighetsutövningen bör 
ses som ett misslyckande för det professionella tjänsteutövandet och tjänstemännen bör 
således hållas ansvariga. Att utkräva ansvar av enskilda tjänstemän leder till att tjänstefel och 
tjänsteförseelser förhindras och förebyggs (ibid.). Clark (2005) framhåller att felaktigheter i 
den offentliga förvaltningen ofta kan härledas till den enskilda tjänstemannens etiska 
värderingar eller till tjänstemannens okunnighet. Till följd av detta agerar tjänstemännen på 
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ett sätt som inte är förenligt med professionsrollen (Clark 2005; 2007). Clark (2007) 
framhåller dock att tjänstefel som begås sällan grundar sig i ett avsiktligt syfte eller onda 
intentioner. Felaktigheter föranleds ofta av otillräcklighet, försummelse, förbiseenden, 
missförstånd och distraktioner (ibid.). Det bör inte heller ges tillåtelse att skylla 
misslyckanden och felaktigheter i offentliga verksamheter på politiska program vilka står 
utanför tjänstemännens kontroll (Clark 2005). Tjänstemännen måste ta ansvar även i de fall 
där de arbetar utifrån fastställda bestämmelser som de ideologiskt inte alltid stödjer eller som 
inte överensstämmer med den professionella yrkesrollen (ibid.). Det är dock inte bara den 
enskilde tjänstemannen som behöver ta ansvar för att förbättra yrkesutövandet eller 
organisationen, det är ett ansvar som hela verksamheten borde förestå (ibid.). Clark (2007) 
menar att det är vanligt förekommande att tjänstemännen skyller ifrån sig när felaktigheter i 
tjänsteutövningen uppmärksammas. 
 

2.3 New public management – ett nytt sätt att utkräva ansvar 
 
Med implementerandet av olika gransknings- och kontrollmekanismer i den offentliga 
verksamheten förstärktes belönings- och bestraffningsmekanismerna i ansvarsutkrävandet 
(Anderson 2009). Detta innebär ett ansvarsutkrävande av den enskilde individen genom en 
instrumentell orsaks- och verkansmekanism som grundar sig i den hierarkiska strukturen där 
den underordnade förväntas följa de regler och normer som de överordnade infört (Lundquist 
1998; Anderson 2009). Genom ökade tillsynskontroller inom den statliga sektorn var 
intentionen att tjänstemännen skulle bete sig mer tillbörligt i tjänsteutövandet, i synnerhet 
ville man frambringa ett mer etiskt korrekt förhållningssätt (Dubnick 2005). Dessutom skulle 
reformerna leda till demokratiska fördelar med ökad transparens och öppenhet gentemot 
medborgarna (ibid.). Kontrollerna skulle också medföra ökad effektivitet, ändamålsenlighet 
och rättvisa (Anderson 2009; Power 1997). 
 

2.4 Ansvarsutkrävande inom statlig förvaltning 
 
I ansvarsutkrävandets utformning innefattas den hävdvunna rätten för en aktör att utkräva 
ansvar eller rättfärdigande för en annan aktörs prestationer och sedermera belöna eller 
bestraffa aktören för det presterade (Rubin 2005). Det frambringar ett explicit 
styrkeförhållande där den som utkrävs på ansvar har en skyldighet att redogöra för sina 
prestationer, vilket Anderson (2009) framhåller leder till ett förhållande där ansvarsutkrävaren 
innehar en form av ägande av aktören som hålls ansvarig. Den offentliga verksamheten fick 
vid införandet av New Public Management (NPM) en konstruktion som sattes i förbindelse 
med det prestaterade där implementeringen tydliggjorde vilka som skulle utkrävas på ansvar 
och vad som skulle granskas (ibid.). Svensson (2012) hävdar att de införda 
kontrollmekanismerna genom NPM-reformerna bidragit till nya sätt att utkräva ansvar. Det 
har blivit lättare att finna brister i den operativa kärnan som föranlett att enskilda individer i 
större omfattning än tidigare hålls direkt ansvariga för sina arbetsinsatser och prestationer 
(Barberis 1998; Svensson 2012). Genom att det presterade utvärderas kan det leda till att 
rutiner ses över eller att någon pekas ut som ansvarig (Svensson 2012). Ansvarsutkrävandet 
har skapat incitament som syftar till att få aktörerna att agera till nytta för ansvarsutkrävaren 
snarare än sig själva (Anderson 2009). Det finns enligt Anderson (2009) en föreställning om 
att det önskade beteendet inte går att uppnå vid avsaknad av strukturer för belöning eller 
bestraffning (ibid.). 
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Men ett sökande efter enkla och linjära orsakssamband innebär enligt Anderson (2009) att 
belönings- och bestraffningssystemet frambringar ett tunnelseende som bortser från 
systematiska, institutionella och slumpmässiga händelser. Detta framträder vid 
resultatmätningarna där indikatorerna avser det elementära, vilket är enkelt att mäta, men 
samtidigt ignoreras komplexa och subjektiva företeelser (ibid.). Det föreligger dessutom en 
fara för att det skapar ett dysfunktionellt beteende inom organisationerna. Anderson (2009) 
menar att synsättet ignorerar de interaktiva och systematiska handlingar som sker i 
organisationen, för att istället inrikta sig på att identifiera en enskild händelse som orsak till 
ett specifikt utfall. Belöningen eller bestraffningen för denna händelse skapar i sin tur en 
känsla av rättvisa, ett ansvarsutkrävande har skett till följd av händelsen (ibid.). 
Ansvarsutkrävandet med belönings- och bestraffningsmekanismer efter 
personansvarighetslinjen (Lundquist 1998) blir följaktligen en illusion, där sökandet efter 
enkla orsakssamband uppmuntras till fördel för ett holistiskt perspektiv på ansvarsutkrävande 
(Anderson 2009). Det skapar en felaktig föreställning av kontroll som grundar sig på en 
deterministisk orsaks- och verkankonstruktion av aktörers handlingar, med ett antagande om 
att varje handling grundar sig på självständigt beslut (ibid.). 
 
Lundquist (1998) framhåller svårigheten att avgöra vem som orsakat vad när oegentligheter 
uppstår eftersom verksamheterna involverar många aktörer. Ur ett etiskt perspektiv, hävdar 
Lundquist (1998) att tjänstemännen bör ta ett personligt ansvar för sitt handlande. Eftersom de 
enskilt prövar sina beslut borde det således inte godtas att överföra ansvaret på någon annan. 
Svensson (2012) anser att ansvarsfrågan till stor del beror på vilken frihet och vilket 
handlingsutrymme man har i sitt arbete. Man bör ta ett större ansvar för sina handlingar och 
dess konsekvenser om man fritt har fått välja handlingsalternativ (ibid.). Samtidigt hävdar 
(Clark 2005) att tjänstemännens handlingsutrymme har begränsats till följd NPM-reformerna, 
eftersom arbetet nu i högre grad styrs av fastställda mål. 
 
Det ansvarsutkrävande som idag återfinns inom den offentliga sektorn, med belönings- och 
bestraffningsmekanismer skapar enligt Anderson (2009) en känsla av att kontroll och rättvisa, 
samtidigt som ansvarsutkrävandet har en förmåga att generera prestationsökningar hos vissa 
individer. Det kan dock leda till att strategier utformas för att undvika bestraffning. Anderson 
(2009) anser att det medför negativa konsekvenser för innovation och kreativitet då det 
stimulerar en kultur där tjänstemän undviker ansvarsutkrävande genom att beskylla någon 
annan. Anderson (2009) framhåller att individer och organisationerna, för att skydda sig 
själva, väljer att inte delge information till allmänheten eller ledningen eftersom det kan skada 
verksamheten eller den enskilde. Ett beteende som medför svårigheter för ansvarsutkrävande. 
Det innebär att det skapas dysfunktionella miljöer i organisationerna där samarbete och 
kommunikation omöjliggörs, vilket leder till en mindre effektiv demokratisk samhällsstyrning 
(ibid.). 
 

2.5 Ansvarsutkrävandets komplexitet 
 
Den komplexitet vilken blir avgörande i avseende på ansvarsutkrävande inom statlig 
verksamhet, handlar om att bättre förstå hur aktörerna inom statlig förvaltning hanterar 
ansvarsutkrävande, sker det efter normativa ideal eller sker det efter en anpassning till 
verkligheten? Har de normativa idealen förkastats till fördel för en mer intelligent anpassning 
av de effekter ansvarsutkrävande får på aktörerna? Har ledningens kontroll av 
ansvarsutkrävandet minskat eller har ledningen utvecklat andra mer ändamålsenliga former 
för att utkräva ansvar vilket bättre tillgodoser ledningens intressen? Denna komplexitet, med 
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olika aktörers intressen, påverkar vem som bör hållas ansvarig, men den påverkar också hur 
ansvarsutkrävandet sker när oegentligheter förekommer i verksamheten. Trots en omfattande 
ökning av kontroller inom den offentliga verksamheten förefaller det som att 
ansvarsutkrävande har minskat inom statlig förvaltning. Det råder således en ovisshet 
beträffande om ansvarsutkrävande utförs på ett tillfredsställande sätt inom förvaltningen. 
Finns det ett fungerande ansvarsutkrävande inom statlig förvaltning? Ställs tjänstemännen till 
svars när de begår oegentligheter eller om det råder en liten grad av ansvarsutkrävande inom 
förvaltningen, som också tidigare (Ahlenius 2005; Motion 2014/15:1497) befarats? Det är 
följaktligen intressant att analysera om avsaknaden av ansvarsutkrävande kan vara föranlett av 
kvalificerade motiv som gör att det förefaller gynnsamt att begränsa ansvarsutkrävandet. 
Alternativet skulle kunna innebära att det föreligger en slapphetskultur som därmed 
inskränker ansvarsutkrävande inom förvaltningen, eller att den statliga förvaltningen funnit 
andra sätt att utkräva ansvar. 
 
För att få klarhet i hur aktörerna inom statlig förvaltning hanterar ansvarsutkrävande, den 
komplexitet som tidigare forskning inte har kunnat ge något entydigt svar på, fordras en 
empirisk studie. Vi kommer genom en empirisk fallstudie undersöka hur ansvar utkrävs och 
analysera detta utifrån tre teoretiska perspektiv. De tre teoretiska organisationsperspektiven 
som vi kommer tillämpa i studien är det rationella, det kulturella och det symboliska. De 
normativa föreställningar som finns av ansvarsutkrävande verkar inte fullt ut vara tillämpbara 
i verkligheten då utgångspunkterna verkar grunda sig på orealistiska föreställningar, vilket 
fordrar empiriska studier som bringar klarhet i den faktiska tillämpningen av 
ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen.  
 
I det rationella perspektivet betraktas organisationer utifrån hur de traditionellt sett har 
organiserats. Perspektivet grundar sig på Webers byråkratiska organisation där de rationella, 
formella och hierarkiska strukturerna utgör normen, vilket gör det lämpligt för att studera de 
normativa föreställningarna i verksamheterna. Det kulturella perspektivet tydliggör hur olika 
organisationers kulturer kan inverka på ansvarsutkrävande, om det föreligger en 
slapphetskultur vilket har befarats. Det tredje perspektivet avser att bringa klarhet i 
symbolernas och de symboliska handlingarnas tillämpning i ansvarsutkrävandet. Perspektivet 
framhåller värderingarnas betydelse för ansvarsutkrävandet och avser att tydliggöra om 
verksamheterna tillämpas ansvarsutkrävandet symboliskt, som en form av hyckleri i 
ansvarsfrågan. Perspektiven kommer att presenteras utifrån de grundläggande föreställningar 
som kännetecknar dem. Samtliga perspektiv kan antas äga giltighet i viss utsträckning, och 
förklara olika organisatoriska fenomen. Perspektiven kommer att användas jämsides i 
analysen av empirin med utnyttjande av respektive perspektivs förklarande förmåga. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Det rationella perspektivet 
 
Den offentliga förvaltningen har länge präglats av Webers idealtyp, den rationella byråkratin 
som organisationsform (Lundquist 1998). Den byråkratiska organisationen beskrivs som en 
formell och regelstyrd hierarki (Weber 1983). Verksamheterna är hierarkiskt indelade och den 
hierarkiska organisationsformen styrs utifrån angivna regler och förbestämda arbetsuppgifter 
som de över- och underordnade inom organisationen förutsätts följa. De åläggs att följa de 
förpliktelser som yrkesområdet föreskriver och lydnaden är förpliktigad inom avgränsade 
områden som tilldelats den underordnade baserat på rationella grunder. Tjänstemännen 
underkastas ett system av kontroll och disciplin som utförs av överordnade (ibid.). Genom den 
byråkratiska organisationsformen har det moderna samhället formats genom specialisering 
och arbetsdelning, vilket i sin tur skapar ett standardiserat och förutsägbart arbetssätt 
(Holmblad Brunsson 2002; Petersson 2007). Genom den byråkratiska idealtypen kan full 
målrationalitet uppnås (Abrahamsson 2000). De regler som upprättas baseras på 
ändamålsenliga mål eller värden vilket begränsar egenmäktigt förfarande och oberättigad 
maktutövning. Tjänstemännen förväntas bete sig rationellt (Weber 1983; 1987). 
 
Organisationsstrukturer med formell karaktär innefattar en rationalitet som begränsar 
handlingsalternativen vilket innebär att individen utifrån sina referensramar använder de 
medel som är mest lämpliga för att förverkliga fastställda mål och värderingar (Abrahamsson 
& Aarum Andersen 2005; Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2005). I Webers mening 
kan en handling anses vara rationell om målet är någorlunda väl definierat, handlingen drivs 
då av en målrationalitet (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005). Handlingen kan också vara 
styrd av en värderationalitet, där medvetna värderingar anför handlingen (ibid.). I praktiken 
förutsätts individerna inom den rationalistiska organisationen handla på ett sätt så att 
organisationsmålen uppnås. Målen rangordnas, handlingsalternativen inventeras och sedan 
väljs det lämpligaste alternativet för måluppfyllelse (Abrahamsson 2000). Det alternativ som 
väljs ska också vara det mest ekonomiska i det fall det finns flera alternativ som uppnår 
samma mål (Holmblad Brunsson 2002). Denna konsekvenslogik grundar sig i mål, medel och 
rationalitet och en sådan handlingslogik gör det möjligt att förutsäga vilka konsekvenser en 
handling kan medföra (Christensen et al. 2005). 
 
Den rationella beslutsprocessen anses dock vara orealistisk. Simon (1997) menar att 
beslutsprocessen i praktiken är svår att tillämpa då det inte alltid är organisationsmålen som 
eftersträvas att uppnås. Det existerar olika former av rationalitet och mål inom 
organisationerna vilket gör att individerna inom dem också strävar efter att nå andra än 
organisationens mål. Det gör att handlandet i vissa avseenden begränsas. Besluten som fattas 
är ofta tillfredsställande istället för nyttomaximerande (ibid.). Det rationalistiska synsättet 
utvecklades av Simon som införde föreställningen om bounded rationality, begränsad 
rationalitet (Abrahamsson 2000). Den begränsade rationaliteten innebär att man utifrån den 
information som finns tillgänglig värderar informationen och utifrån det fattar det lämpligaste 
beslutet utifrån de förutsättningar som finns (Holmblad Brunsson 2002). Simon (1997) 
framhåller att besluten fattas utan all nödvändig information och att beslutsfattandet sker utan 
att alla alternativ har övervägts. För att skapa ett sådant arbetssätt som tillvaratar 
organisationens intressen krävs specialutbildning för att få individerna inom organisationen 
att fatta tillfredsställande och korrekta beslut. Utbildningen används enligt Simon (1997) av 
överordnade för att skapa ramar för underordnades beslutsfattande så att övervakningen av 
yrkesutövandet kan reduceras.  
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Simon, Smithburg och Thompson (1964) beskriver hur stora och komplexa byråkratiska 
organisationer har en stor frihet vilket innebär att de kan frigöra sig från de övergripande mål 
och värderingarna som finns inom organisationen. För att den byråkratiska organisationen inte 
ska komma att tjäna sina egna syften krävs kontroll av den byråkratiska apparaten framhåller 
Weber (1983). Simon, Smithburg och Thompson (1964) menar att de hierarkiska kontrollerna 
inom de offentliga verksamheterna är undermåliga eftersom specialisterna inom den inte fullt 
ut kan kontrolleras då exekutiven inte besitter den kunskap som krävs för att kunna kritisera 
specialisternas arbete. För att ansvar skall kunna utkrävas på ett effektivt sätt bör även 
överordnade enheter kontrolleras (ibid.).  
 
Det rationalistiska perspektivet innefattar en konsekvenslogik där den hierarkiska kontrollen 
skall frambringa förutsägbarhet i hanteringen av oegentligheter. För studien är det 
följaktligen intressant att undersöka om det föreligger en hierarkisk kontroll, men också om 
det finns förutsägbarhet i ansvarutkrävandet vid tjänsteförseelser.  
 

3.2 Det kulturella perspektivet 
 
Det kulturella perspektivet berör de kulturella skillnader som kännetecknar olika 
organisationer. Kulturerna skapas delvis av olika individers värderingar och uppfattningar 
vilket genererar olikheter mellan organisationer (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005). 
Kulturen förefaller inte finnas hos de enskilda individerna i organisationen, utan någonstans 
mellan individerna i gruppen och dess innebörd uttrycks både öppet i gruppen men också i 
materiella former (Alvesson 2009). Kulturen är central och utgör en grund för processer, 
beteenden och sociala företeelser att bli begripliga (ibid.). Lundquist (1998) menar att 
organisationskulturen skapas av värden och uppfattningar angående tjänstemännens roll och 
ansvar. Ju starkare känslan av identitet och gemenskap är, desto starkare samstämmighet råder 
när det gäller att stödja och arbeta för verksamhetens prioriteringar (ibid.). Organisationer 
förefaller även att ha en egen stabilitet i sin existens vilken inte påverkas av individer som är 
verksamma under en given tid (Abrahamsson & Aarum Andersen 2005). Stabiliteten rotar sig 
visserligen i människorna, men då gäller det de människor som har funnits i organisationen 
under längre tidsperioder. Denna grupp kan ofta spåras tillbaka till de som en gång startade 
verksamheten. Under tiden har de tillsammans skapat organisationens kulturella karaktär, 
normer och förutsättningar för hur bland annat arbetsinsatser och samarbete ska fungera. 
Stabiliteten grundar sig också på andra värdenormer från samhället och organisationen i sig 
själv (ibid.). 
 
Kulturella aspekter är enligt Gelfand, Lim och Raver (2004) individualism-kollektivism och 
kulturell stramhet-slapphet. De kulturella utgångspunkterna har betydelse för vem man 
uppfattar ska bära ansvaret. Individualism och kollektivism behandlar karaktären av 
förhållandet mellan individen och gruppen, det vill säga i vilken utsträckning som individen 
är självständig eller anses tillhöra en grupp. Ansvarsfrågan är varierande beroende av vilken 
kulturell aspekt som företräds. I de individualistiska kulturerna ges individen en funktionell 
roll utifrån mycket detaljerade arbetsbeskrivningar som anger specifika mål (Gelfand, Lim & 
Raver 2004). Individerna utvärderas utifrån de uppsatta målen. Ansvarsutkrävande vilar i de 
individualistiska kulturerna i allmänhet på den enskilde individen. Det gäller när 
organisatoriska framgångar uppnås, men även vid misslyckade resultat (ibid.). 
 
I kollektivistiska kulturer anses ansvaret gälla för hela grupper (Gelfand, Lim & Raver 2004). 
I dessa grupper råder omfattande normativa förväntningar och övervakning sker för att 
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kontrollera att normerna efterlevs. Det är gruppen som i första hand är skyldig och individerna 
anses inte nödvändigtvis behöva identifieras över huvud taget. Här tilldelas således den 
funktionella rollen till en grupp individer, som tillsammans arbetar med och ansvarar för att 
uppnå större organisatoriska mål. Individerna tilldelas inte specifika arbetsbeskrivningar 
eftersom ansvaret är förknippat med arbetsgruppen och resultatet bedöms genom 
gruppbaserade utvärderingar (ibid.). 
 
Gelfand, Lim och Raver (2004) beskriver ansvarsfrågan utifrån kulturell stramhet och 
kulturell slapphet. I strama kulturella system finns många tydliga sociala normer. Där är 
förväntade och accepterade beteenden för sociala situationer begränsade och det finns lite 
individuell frihet. Då det råder strikta normer i detta system finns det således lite tolerans för 
avvikelser. Här råder också ett starkt ansvarssystem som möjliggör större ordning och 
kontroll. Då det är tydligt hur man ska bete sig finns större utrymme för dessa kulturer att 
övervaka att normerna följs och allvarligare konsekvenser vid avvikelse kan förväntas (ibid.).  
 
I jämförelse med det som betecknas som slappa kulturella systemen där det föreligger färre 
sociala normer vilka dessutom är mindre tydligt definierade. Det finns ett större utrymme för 
tillåtna beteenden och det råder en individuell frihet. Normer är inte strikta och det finns 
mycket tolerans för avvikelser (Gelfand, Lim & Raver 2004). Lundquist (1998) menar att 
beteenden som formellt sett inte är förbjudna ofta ses som tillåtna och beroende på 
organisationens strukturella förhållanden kan tjänstemännen gradvis insocialiseras i ett 
beteende som gör avsteg från de värden som det offentliga står för. Gränserna som överskrids 
får sällan några konsekvenser eftersom det är relativt riskfritt att göra fel. Fel som begås 
tenderar att hamna i glömska så länge det inte rör sig om stöld-, mutbrott eller handlingar som 
bidragit till brott mot gällande morallagar (ibid.). Eftersom normer och standarder i slappa 
kulturella system är mindre tydliga medför det en mindre omfattande övervakning och därtill 
mindre allvarliga konsekvenser för avvikelse i organisationen (Gelfand, Lim & Raver 2004).  
 
Det kulturella perspektivet grundar sig i en lämplighetslogik där erfarenheter blir vägledande 
för vilka handlingar som anses rimliga, och därmed accepteras inom organisationen 
(Christensen et al. 2005). De egenskaper i det kulturella perspektivet som blir avgörande för 
studien om organisationen tillämpar ett individuellt eller kollektivt ansvarsutkrävande, vilket 
beror på organisationens värderingar och normer. Normerna är också väsentliga för vilken 
avvikelseacceptans som finns inom verksamheten, vilket kommer tydliggöra om det råder ett 
stramt eller slappt kulturellt system. 
 

3.3 Det symboliska perspektivet 
 
Det symboliska perspektivet framhåller organisationens mångtydighet, komplexitet och den 
roll som symboler och symboliska handlingar spelar. Detta står i motsats till den traditionella 
synen som betonar rationalitet, objektivitet och linjäritet (Bolman 2012). Symbolerna (Zott & 
Huy 2007) framhåller någonting annat eller påvisar någonting annat än det självklara, de är 
istället förmedlare av ett socialt konstruerat budskap vilket utgör mer än den inneboende 
funktionen. I det symboliska perspektivet utformar organisationer symboler för att skapa 
förståelse, mening och övertygelse. Symbolerna formar sedan individernas tankar, känslor och 
handlingar. Det är inte vad som händer som är av betydelse, utan det väsentliga är vad det 
betyder för individerna i organisationen (Bolman 2012). Symbolerna ökar också 
förutsägbarheten och minskar förvirringen genom att de finner en riktning, vilken förankrar 
hopp och tro (ibid.). De symboliska handlingarna blir, likt ritualer, en vägledning för vad som 
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framstår som en okänd och svårgenomtränglig terräng (Ortner 1973). De tankesätt som 
utformas blir ett sammanhållande kitt i organisationer där alla individer accepterar en 
uppsättning värderingar och övertygelser vilka i den tvetydiga tillvaron blir viktigare än 
information och logik (Bolman 2012; 2015). 
 
Men meningen uppstår dock inte självverkande, den skapas för att sedan utgöra byggstenar i 
organisationens tankesätt och meningssystem (Bolman 2012). Dessa byggstenar är emellertid 
svåra att urskilja eftersom de utgör mönster som individerna själva är en del av, vilket medför 
att de betraktas som självklarheter (ibid.). Detta är den kunskap som organisation utvecklar 
över tid då den löser problem för att anpassa sig till den yttre omgivningen, men också vid 
problemlösning vars intention är att anpassa den inre integrationen (Schein 1990). Kunskapen 
leder till ett mönster som vidarebefordras till nya individer i gruppen. Mönstret återger det sätt 
på vilket individerna i gruppen skall uppfatta, tänka och känna när problem uppstår (ibid.). 
Bolman (2012) menar att tankesättet både är en utformad produkt samtidigt som den är en 
process i ständig förnyelse. Ansvarsutkrävandet blir en ritual som organisationen använder för 
att hantera anpassningen till den yttre omgivningen samtidigt som den avser att förmedla ett 
mönster hur individerna i organisationen, skall reagera när problem uppstår (ibid.). 
 
Värderingarna definierar vad organisationen står för och blir det som särskiljer en 
organisation från en annan (Bolman 2012). Identitetsskapandet sker genom historier och 
initieringsriter vilka förmedlar kunskap, metoder, myter och värderingar inom organisationen. 
Bolman (2012) menar att historier är viktiga för att de förmedlar värderingar och identitet 
både inom och men framför allt utom organisationen. De erfarna i organisationen har en 
viktig stabiliserande kraft för att föra dessa aspekter vidare. Ritualerna är också viktiga för 
värderingarna i organisationen. De ger struktur och ordning på arbetsplatsen, men deras syfte 
kan innebära mer än det som uttrycks. Ritualerna förankrar också tjänstens traditioner vilket 
svetsar samman individerna till en grupp med gemensamma värderingar, något som möjliggör 
verkställandet av de högre målen i organisationen (ibid.). 
 
Det symboliska perspektivet innefattar en lämplighetslogik (March & Olsen 1989) vilken styr 
individers handlande inom organisationer. Lämplighetslogiken tydliggör vilka sociala regler 
och normer som finns inom verksamheterna, vilket klargör individernas handlingsalternativ 
(ibid.). Det tydliggör även vilket beteende som anses rimligt externt. Det handlar om 
omvärldens förväntningar på att organisationen ska hantera tjänsteförseelser, men även hur 
organisationen ska tillämpa ansvarsutkrävande för att uppnå legitimitet genom externt 
värderingsskapande (March & Olsen 1989; Bolman 2012). Organisationen vill framstå som 
legitim gentemot omgivningens förväntningar (Bolman 2012). March och Olsen (1989) menar 
att verkligheten i organisationen utformas genom detta meningsskapande, vilket utmynnar i 
en lämplighetslogik. Det symboliska perspektivet kommer tillämpas för att tydliggöra om 
verksamheterna tillämpar denna lämplighetslogik genom ett symboliskt handlande. Ett sådant 
förfarande gör det angeläget att pröva om det sker som ett externt värderingsskapande i avsikt 
att få verksamheten att framstå som ansvarsutkrävande, vilket skulle göra det till ett hyckleri i 
ansvarsfrågan. 
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3.4 Tre skeden och tre perspektiv 
 
Den teoretiska referensramen framställs nedan i en matris med avsikt att mer illustrativt 
beskriva tillvägagångssättet i analysen. Vi har valt att sammanfatta de mest väsentliga 
kriterierna utifrån respektive perspektiv i den teoretiska referensramen. Dessa kriterier 
kommer sedan att stämmas av gentemot en skedesindelning av den ansvarsutkrävande 
processen. 
 
 
 Initiering av 

ärende 
Utredning av 
ärende 

Beslut av 
ärende 

Rationellt perspektiv    

Hierarkisk kontroll    
Förutsägbarhet    

Kulturellt perspektiv 
   

Individualism     
Kollektivism    
Avvikelseacceptans    

Symboliskt perspektiv 
   

Symboliskt handlande    
Externt värderingsskapande    

Tabell 1: Teoretiskt analysverktyg 
 
Utgångspunkten för den teoretiska referensramen och analysverktyget avser att beskriva vad 
som avgör ett ärende utifrån respektive perspektiv i den teoretiska referensramen. Den 
renodlade rationella ansvarsutkrävande processen grundar sig följaktligen på att 
tjänstemännen utsätts för en hierarkisk kontroll av överordnade som genom övervakning ska 
se till att tjänstemannarollen upprätthålls. Det rationella perspektivet betonar att 
ansvarsutkrävandet ska ske på ett standardiserat sätt vilket föranleder en förutsägbar hantering 
av tjänsteförseelser inom organisationen enligt en konsekvenslogik. När tjänstemännens 
agerande inte uppfyller standardiserade kriterier sker ansvarsutkrävande genom sanktioner. 
 
Det kulturella perspektivet inriktar sig istället på en lämplighetslogik som skapas från 
endogent utvecklade normer. Beträffande ansvarsutkrävande blir det gällande om 
kulturformen är individualistisk eller kollektivistisk inriktad, eller om det föreligger en 
nedtoning av individens ansvar och en ökad betoning av kollektivet. Detta skulle kunna 
frambringa en större acceptans för avvikelser för den enskilde tjänstemannens förseelser. Om 
lämplighetslogiken följts och det ändå blir fel är tjänstemannen utan ansvar. Det symboliska 
perspektivet förutsätter, likt det kulturella perspektivet, en lämplighetslogik som avser att 
hantera den mångtydighet och komplexitet som kan förekomma inom verksamheten, men 
också för att hantera omvärldens externa krav på organisationen. Genom att 
ansvarsutkrävandet sker med symboliska handlingar kan organisationen hantera osäkerhet och 
mångtydighet samtidigt som de symboliska handlingarna blir ett sätt att orientera sig 
gentemot den externa omgivningen. 
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Kriterierna vägs samman för att se vilken av logikerna som blir gällande i den 
ansvarsutkrävande processen. Då syftet är att avgöra om orsaken till minskat 
ansvarsutkrävande kan sökas i den första kategorin av förklaringar om en slapphetskultur där 
ansvarsutkrävandet blir en form av hyckleri och minskningen följaktligen är reell eller om 
man kan finna förklaringen i den andra kategorin om att ansvarsutkrävande sker på ett mer 
ändamålsenligt sätt, är det angeläget att analysera vilken logik som vägleder organisationen. 
Finns det en konsekvenslogik i organisationen samtidigt som en reell minskning av 
ansvarsutkrävande sker, skulle det följaktligen betyda att det föreligger en slapphetskultur. 
Den andra förklaringen gör gällande att det råder en lämplighetslogik och att minskningen är 
chimär, det skulle således innebära att utkrävande av ansvar sker på ett mer ändamålsenligt 
sätt. 
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4 Fallstudie 

4.1 Tjänstemannaansvaret 
 
Lagstiftningen kring ansvarsutkrävandet för den myndighetsutövningen som statliga 
tjänstemän utövar har varit föremål för ständig förändring under framför allt den senare delen 
1900-talet. Men strävan efter att uppnå konformitet mellan den privat- och den 
offentligrättsliga arbetslagstiftningen har medfört betydande förändringar för 
ansvarsutkrävandet (Westerhult 1980). I den genomarbetning av ämbetsbrottskapitlet som 
skedde år 1949 kom den tidigare uppräkningen av ämbetsbrott att ersättas med fyra 
kategorier: tjänstemissbruk, mutbrott, brott mot tystnadsplikt och tjänstefel (SOU 1969:20). 
Det förelåg vid tiden ett långtgående straffrättsligt ansvar för ämbetsmännen, där i stort sett 
alla fel eller försummelser var straffbara. En ämbetsman som av oförstånd, försummelse eller 
oskicklighet åsidosatte det som fordrades i ämbetet enligt lag, särskild föreskrift, ämbetets 
beskaffenhet, instruktion eller annan författning kunde dömas för tjänstefel (Prop. 
1988/89:113). 
 
Men det straffrättsliga ansvaret kom vid ämbetsansvarsreformen år 1975 att inskränkas 
betydligt, då det genomfördes en genomgripande avkriminalisering (Prop. 1988/89:113). 
Detta innebar att ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen kom att vila på den 
disciplinära lagstiftningen (SOU 1996:173). Denna inskränkning kom sedermera att kritiseras 
för att den var allt för långt gången. JO ansåg att den straffrättsliga lagstiftningen är bättre 
lämpad att tillgodose medborgarnas intressen än den disciplinära lagstiftningen, detta för att 
det disciplinära systemet har helt andra överväganden att ta ställning till vid frågan om ett 
ingripande skall ske. JO riktade även kritik mot att lagstiftningen blivit allt för snäv, något 
som minskat allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen (ibid.). 
 
För att upprätthålla förtroendet för den offentliga förvaltningen kom den offentligrättsliga 
lagstiftningen att skärpas vid 1989-års översyn av lagstiftningen (SOU 1996:173). Det skedde 
genom att brottrubriceringen knöts till begreppet ”vid myndighetsutövning”, effekten av 
myndighetsutövningen måste inte längre vara skadlig för att vara straffbar, det var tillräckligt 
att förfarandet var klandervärt. Myndighetsutövningen behövde inte längre vara av grov 
oaktsamhet för att vara brottslig, endast ringa förseelser undantogs straffansvar (ibid.). Trots 
förändringarna som vidtog vid 1989-års översikt har den nuvarande lagstiftningen kritiserats 
för att den inte längre anses leda till ett ansvarsutkrävande för de tjänstemän som felat i sin 
myndighetsutövning (Bull 2013). Den ständiga reformeringen av den offentligrättsliga 
lagstiftningen har gjort att brottsrubriceringen tjänstefel i det närmaste avkriminaliserats 
(ibid.). 
 

4.2 Ansvarsutkrävandets utformning 
 
Ansvarsutkrävandet för de statligt anställda tjänstemännen vilar idag på tre fundament. Det 
straffrättsliga vilket framträder i Brottsbalken (SFS 1962:700) 20 kap., det arbetsrättsliga 
vilket i huvudsak återfinns i Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260) och Lag om 
anställningsskydd (SFS 1982:80), och det skadeståndsrättsliga vilket påträffas i 
Skadeståndslagen (SFS 1972:207). I studien uppehåller vi oss vid det arbetsrättsliga 
förfarandet. Det arbetsrättsliga förfarandet vid tjänsteförseelser i myndighetsutövningen är av 
disciplinär art och har två huvudsakliga syften. Det syftar till att tillgodose allmänhetens 
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intressen genom att myndighetsutövningen gentemot medborgarna fullgörs på ett korrekt sätt. 
Det skall dessutom tillförsäkra de statliga intressena genom att de anställda fullgör sina 
åtaganden mot myndigheten (Andersson 2004). Ärenden som berör disciplinansvar och 
avskedande hanteras i regel av den myndighet där arbetstagaren är anställd (Strömberg & 
Lundell 2011). Det är en personalansvarsnämnd där ordföranden utgörs av myndighetens chef 
som har att ta ställning till ärenden kring disciplinpåföljd, åtalsanmälan, avstängning och 
skiljande från anställning. Högre befattningshavare får förseelserna prövade i Statens 
ansvarsnämnd (ibid.). De ärenden som gäller disciplinansvar och avskedande initieras i 
princip ex officio av myndigheten. Men upptagandet kan initieras av en anmälan utifrån. Det 
är emellertid myndigheten som avgör om anmälan skall prövas, vilket innebär att anmälaren 
inte intar partsställning. Det är endast JK (Justitiekanslern) och JO som innehar befogenhet att 
tvinga en myndighet att ta upp ärenden (ibid.). 
 
De disciplinpåföljder som nämnden kan utdöma är löneavdrag och varning. Löneavdraget får 
som mest uppgå till 25 procent av dagslönen i upp till 30 dagar (LOA 15 §). Är förseelsen av 
det allvarligare slaget kan tjänstemannen bli avskedad (LAS 18 §). För tjänsteförseelser som 
även kan utgöra brott och därmed kan leda till åtal finns särskilda bestämmelser som ålägger 
myndigheterna att anmäla arbetstagare till åtal (Strömberg & Lundell 2011). Detta föreligger 
då det finns skäliga misstankar att förseelsen kan leda till annan påföljd än böter. Det återfinns 
även bestämmelser som förhindrar dubbel bestraffning för samma förseelse. Om arbetsgivare 
åtalsanmält en arbetstagare för en förseelse kan arbetsgivaren inte fullfölja eller inleda 
disciplinära förfaranden. Det finns emellertid möjlighet att inleda eller fullfölja ett disciplinärt 
förfarande som har prövats rättsligt om den åtalade friats, men det fordrar att det inte var 
bristande bevisning som var anledningen till att gärningen inte betraktades som brottslig 
(ibid.). 
 

4.3 Försäkringskassan 
 
Försäkringskassan är en statlig myndighet i Sverige som har som uppdrag att besluta om och 
handlägga ärenden som rör förmåner vilka tillsammans utgör en stor del av det offentliga 
trygghetssystemet. Uppdraget innebär att besluta om rätten till ersättning och betala ut för de 
förmåner som ingår i socialförsäkringen. En av förmånerna avser området för 
sjukförsäkringen, där myndigheten ansvarar för att besluta och betala ut sjukpenning. Andra 
förmåner inom socialförsäkringen avser bland annat föräldrapenning, handikappsersättning, 
aktivitetsstöd, barnbidrag och bostadstillägg. Försäkringskassan är genom 
Myndighetsförordningen (SFS 2007:515), likt alla myndigheter i Sverige, skyldig att ha en 
personalansvarsnämnd. Detta tydliggörs även i Förordning med instruktion för 
Försäkringskassan (SFS 2007:1235). Det är de lokala cheferna inom Försäkringskassan som 
ansvarar för att anmäla ärenden till nämnden som ska ställas inför prövning. 
Personalansvarsnämnden (PAN) beslutar påföljden av tjänsteförseelser som anmälts. Utfallet 
kan innebära skiljande från anställning; uppsägning eller avsked, disciplinåtgärder, 
åtalsanmälan och avstängning. Förutom skyldigheten att anmäla tjänsteförseelser åligger det 
de lokala cheferna inom Försäkringskassan vidare att behandla ärenden av detta slag 
skyndsamt, på ett opartiskt och likformigt sätt (Försäkringskassan 2008:01). 
 
Vid kännedom om händelser som skapar misstanke att medarbetaren har gjort sig skyldig till 
brott, vilket berör myndighetens verksamhet, ska den lokala chefen utreda händelsen. När 
utredningen avslutats ska anmälan fullbordas till PAN. Endast i de fall där det inte finns några 
tvivel om att nämnden inte ska pröva ärendet enligt 25 § myndighetsförordningen (SFS 
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2007:515) får anmälan uteslutas. När anmälan skickats till PAN har chefen skyldighet att 
informera den berörda arbetstagaren, dennes arbetstagarorganisation och ansvarig HR för det 
lokala kontoret genom att överlämna en kopia av anmälan. Under utredningsprocessen som 
bör föranleda en anmälan bistår PAN med stöd och rådgivning (Försäkringskassan 2008:01). 
 
Enligt Försäkringskassans Personalansvarsnämnds verksamhetsrapport utfärdad för år 2014 
har nämnden beslutat i 41 ärenden – de senaste tre åren har antalet ärenden varierat mellan 
41-44 stycken beslut (Försäkringskassan 2013b; 2014; 2015). Under dessa år har antalet fall 
som avskrivits, där ingen disciplinpåföljd utdelats, varierat mellan 3-7 fall per år. De 
vanligaste disciplinpåföljderna är varning och löneavdrag. En tendens är att uppsägningar har 
ökat den senaste tre åren (ibid.). I 29 av fallen som stått inför prövning hos PAN år 2014 avser 
att medarbetaren misstänkts för att begått otillåtna handlingar i Försäkringskassans IT-system 
– merparten av de övriga fallen innefattar otillgänglighet, inaktivitet och bristande 
utredningsskyldighet, det vill säga att man underlåtit att utreda då utredningsskyldighet 
ansetts föreligga (Försäkringskassan 2015).  
 
Vid otillåtna handlingar i Försäkringskassans IT-system har medarbetaren missbrukat den 
rättsliga behörigheten. Medarbetarens behörighetskort till Försäkringskassans IT-system ger 
åtkomst till åtskilligt omfattande informationer, som medarbetaren för den sakens skull, inte 
har rättslig behörighet att ta del av. Det är enbart information som berör medarbetarnas 
enskilda tjänsteärenden och informationer som behövs för att kunna handlägga dessa ärenden, 
som medarbetarna har rätt att ta del av (Försäkringskassan 2013a). För att upptäcka dessa 
typer av brott inom myndighetens verksamhet har IT-chefen en särskild skyldighet att 
upptäcka och rapportera misstänkta otillåtna aktioner i Försäkringskassans IT-system till 
arbetstagarens lokala chef (Försäkringskassan 2008:01). 
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5 Metod 

5.1 Metodval 
 
Syftet var att utveckla en teori om hur ansvarsutkrävande kan förstås och hur det utformas 
utifrån tre teoretiska perspektiv. Den kvalitativa metoden som är särskilt lämplig för 
forskningsfrågor som har en teoriutvecklande karaktär, vilket gjorde att den kvalitativa 
metoden framstod som mest adekvat för studien (Lind 2014). Metoden gjorde det möjligt att 
studera de olika föreställningarna kring ansvarsutkrävande, såväl ur ledningens-, som ur andra 
inom organisationen verksamma yrkesgruppers perspektiv. Detta genererade en mer 
djupgående förståelse för processerna kring ansvarsutkrävande i organisationen. 
 
Vi har använt oss av den abduktiva ansatsen. Denna beskrivs som ett mellanting av deduktiv 
och induktiv analysstrategi där man utgår från teorin vilken sedan följer med som en 
integrerad del under det empiriska insamlingsarbetet (Lind 2014). Vi har använt kunskap som 
genererats från litteraturstudier. Detta kompletterades sedan med insamling av empiriskt 
material. Efter genomförd teorivägledd analys kunde vi få fram en utvecklad teori som 
tydliggjorde ansvarsutkrävandets tillämpning inom den statliga förvaltningen. Det innebär att 
vi har reviderat och utvecklat de teoretiska utgångspunkterna med hjälp av det empiriska 
materialet. Utgångspunkterna har använts för att förklara mönster i det insamlade underlaget 
och bidragit till en ökad empirisk förståelse. Eftersom teorin är integrerad genom den 
empiriska insamlingsdelen finns möjlighet att identifiera och utveckla de teoretiska begrepp 
vilka är substantiella för studien (ibid.). Vi har utgått ifrån tre teoretiska perspektiv; det 
rationella, det kulturella och det symboliska. Vi har också gjort en kronologisk 
skedesindelning genom; initiering av ärende, utredning av ärende och beslut om ärende för 
att få det empiriska materialet överblickbart.  
 
Studiens forskningsdesign beskrivs lämpligast som en fallstudie av Försäkringskassan. 
Fallstudien valdes för att studien av ansvarsutkrävandets tillämpning skulle ske på ett utförligt 
och djupgående sätt (Bryman 2011). Metoden, framhåller Bryman (2011), är särskilt lämplig 
vid ingående studier där avsikten är att genomföra en teoretisk analys, vilket överensstämmer 
med vårt syfte. 
 

5.2 Urval 
 
Intervjupersonerna valdes utifrån förutsättningen att kunna frambringa empiri som besvarar 
syftet och forskningsfrågan (Bryman 2011). För vår studie har detta inneburit att 
urvalsmetoden för intervjupersonerna eftersträvade att uppnå varians istället för homogenitet, 
vilket medförde att vi valde intervjupersoner med olika yrkesroller. Inom den kvalitativa 
forskningen är det inte representativitet och överförbarhet på populationer som är av intresse, 
utan fallet i sig (ibid.). Urvalet av intervjupersoner har gjorts med det explicita syftet att 
genomföra intervjuer där intervjupersonernas erfarenheter av fenomenet är den avgörande 
faktorn. 
 
Den initierande kontakten togs med en för oss redan känd person inom Försäkringskassan. 
Genom mailkorrespondens fick vi tillgång till PAN:s verksamhetsrapporter, rutiner kring 
tjänstefel och tjänsteförseelser. Detta bidrog till en överskådlig bild om hur tjänsteförseelser 
kan hanteras vid myndigheten, vilket var vägledande för att sedan urskilja vilka yrkesroller 
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som skulle vara intressanta i empiriinsamlingen. Med hjälp av Försäkringskassans interna 
sökverktyg kunde vi hitta kontaktuppgifter till de personer som stämde överens med våra 
bestämda urvalsgrupper; enhetschefer, områdeschefer, specialister, personal med koppling till 
PAN och handläggare. Genom att tydliggöra studiens övergripande syfte kunde de tillfrågade 
själva avgöra om de var relevanta för studien. Urvalet skedde också med snöbolls- och 
kedjeurval där en identifiering av intervjupersoner möjliggör tillgång till fler (Bryman 2011). 
Detta gjorde att vi kunde fastställa ett urval med en lämplig varians av intervjupersoner. 
 
Den första kontakten togs via mail. Vi skickade förfrågan om intervju till totalt 16 personer. 
Responsen från de tillfrågade skiljde sig åt. Vissa meddelade direkt att de ville delta, andra 
svarade att de redan var fullbokade eller med anledning av semester inte hade möjlighet att 
delta. Vi kunde initialt fastställda datum för intervjuer med fyra enhetschefer. För att utnyttja 
kontakten med dem som visat intresse för att delta bad vi om ytterligare kontaktuppgifter till 
personer inom verksamheten, som de ansåg kunde bidra med information inom vårt 
forskningsområde. Genom detta förfaringssätt kunde vi etablera kontakt och fastställa datum 
för intervjun med verksamhetsutvecklaren. Verksamhetsutvecklaren, vars funktion är att 
behandla arbetsrättsliga frågor och lönebildning, är dessutom verksam i 
Personalansvarsnämndens kansli. På så sätt fick vi även inblick i den praktiska hanteringen av 
anmälningar till PAN. 
 
Allt som allt kunde vi med snöbolls- och kedjeurvalet fastställa datum för och genomföra tio 
intervjuer med olika yrkesgrupper inom Försäkringskassan. Intervjuerna genomfördes vid 
Försäkringskassans lokalkontor i områdena Sjuhärad samt Göteborg Nord och Syd. 
Intervjupersonerna i studien utgjordes av fyra enhetschefer, tre handläggare, en specialist, en 
verksamhetsutvecklare och en områdeschef. Personer som har det yttersta ansvaret för 
hanteringen av tjänsteförseelser, men även respondenter vilka själva kan komma att utkrävas 
på ansvar i sin yrkesutövning. 
 

5.3 Datainsamling 
 
Vi har valt att samla in det empiriska materialet genom den semistrukturerade intervjuformen. 
Den låter intervjupersonerna ge utförliga redogörelser vilket möjliggör en flerdimensionell 
bild (Lind 2014) av vilka rutiner som används för att upptäcka och anmäla tjänsteförseelser. 
Insamlingsmetoden möjliggör även att vi kan avhandla de tematiserade frågeställningarna i 
intervjuguiden (se bilaga 11.2) (Bryman 2011). Vissa frågor var mer aktuella under en del 
intervjuer vilket gjorde att de fick mer utrymme till fördel för andra frågor vilka avhandlas 
mer skyndsamt. Insamlingsmetoden möjliggjorde dessutom uppföljande frågor, något som 
gjorde att intervjuguiden inte innefattade alla frågor. Den semistrukturerade intervjuformen 
genererar emellertid empiriskt material med låg jämförbarhet vilket innebar att vi var tvungna 
att systematisera materialet för att upptäcka de delar som var relevanta för studien. 
Systematiseringen skedde utifrån de tre teoretiska perspektiven och den skedesindelning som 
utgör analysverktyget. 
 
För att kunna registrera alla fenomen och nyanser som framträder under intervjuerna valde vi 
inspelning och transkribering av intervjuerna, vilket utmynnade i 88 sidor transkriberat 
material. Förfaringssättet med inspelning och transkribering har gjort att vi inte har behövt 
notera allt som framkommit under intervjuerna vilket har gett större utrymme att följa med i 
samtalet och ställa uppföljande frågor (Bryman 2011). 
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En del av empiriinsamlingen skedde genom dokumentstudier. Detta innefattade 
myndighetsinterna dokument och statistik beträffande anmälningar och påföljder för 
tjänsteförseelser. Den initiala bearbetningen avsåg allt insamlat dokumentmaterial. Genom att 
undersöka dokumenterad data fick vi en övergripande förståelse för hur tjänsteförseelser är 
avsedda att hanteras enligt Försäkringskassans interna instruktioner. Detta var också ett stöd 
när intervjufrågorna sedan utformades. Vi kunde förhålla oss till det ideal som myndigheten 
själva upprättat. De dokument som samlats in kunde också ligga till grund för att utforma 
avsnittet som behandlar vårt val av fallstudie på Försäkringskassan. 
 

5.4 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes mellan den 25 november och 8 december i arbetsrum eller 
konferensrum på lokalkontoren, med undantag för intervjun med Specialisten. Den utfördes 
av, för respondenten, praktiska skäl i ett studierum på Stadsbiblioteket i Göteborg. 
Intervjuernas tidsomfattning varierade mellan 40 och drygt 60 minuter. Designen avsåg att 
frambringa ett bekvämt samtal i lokaler kända för respondenterna, för att få dem att kunna 
samtala fritt kring studiens ämne (Bryman 2011). För att frambringa ett sådant samtalsklimat 
gjordes initialt en kort presentation kring forskningsämnet, följt av några inledande frågor. 
Avsikten med detta var att åstadkomma ett samtalsklimat där intervjupersonerna vågade dela 
med sig av sina erfarenheter om ansvarsutkrävandets tillämpning inom organisationen. 
 

5.5 Dataanalys 
 
När samtliga intervjuer var genomförda och transkriberade, undersöktes allt intervjumaterial 
på ett systematiskt sätt under gemensamma diskussioner. Vi analyserade empiri- och 
dokumentmaterialet genom att gemensamt läsa igenom det ett flertal gånger. Därefter valde vi 
att utforma en tematisering för att arrangera intervjumaterialet. Den gjordes i två delar. Den 
första tematiseringen avsåg att ordna materialet efter de tre teoretiska perspektiven. Successivt 
kunde vi utläsa vissa mönster vilka vi kodifierade. Meningar och stycken valdes ut efter de 
teoretiska perspektiven, vilket sedan låg till grund för en reducering av materialet. 
Bearbetningen innebar därefter att hitta både samband och motsägande påståenden för att 
jämföra olika delar av materialet. I tematiseringens andra steg skapade vi en indelning utifrån 
de tre delarna av ansvarsprocessen. Skedesindelningen inkluderade; initiering av ärende, 
utredning av ärende och beslut om ärende. Denna tematisering gjorde att vi kunde utläsa 
tankemönster i de olika skedena vilket gav oss möjlighet att välja ut citat som åskådliggjorde 
intervjupersonernas tankemönster. Detta blev grunden för resultatdelen. 
 
Utefter den teoretiska referensramen har framträdande aspekter lyfts fram. Dessa har varit 
utgångspunkten för analysen av det empiriska materialet. Under gemensamma diskussioner 
genomförde vi minianalyser vilka legat till grund för analysavsnittet. Analysverktyget var ett 
stöd för att strukturera och bearbeta intervjumaterialet vid utformningen av empiriavsnittet 
och analysavsnittet. 
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5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Trovärdigheten för studien bör stärkas genom att flertalet av de intervjupersoner som vi avsåg 
att intervjua visade intresse för att medverka. Under intervjuerna tydliggjordes detta med 
konkreta exempel då intervjupersonerna var villiga att dela med sig av egna erfarenheter. 
Urvalet av intervjupersoner bör ytterligare stärka studiens trovärdighet genom det faktum att 
de representerar olika yrkeskategorier inom Försäkringskassan. Intentionen var att personer i 
samtliga yrkesroller som är involverade in hanteringen av tjänsteförseelser skulle intervjuas. 
Denna varians säkerställer att vi har samlat in erfarenheter från alla yrkesroller som har varit 
intressanta inom organisationen. Följaktligen ett noggrant urval som avser att ge en 
mångfasetterad och flerdimensionell beskrivning av det studerade fenomenet. Vidare 
innefattar studien dokumentstudier som komplement till intervjuerna, något som ytterligare 
får antas bidra till att stärka trovärdigheten. Trovärdigheten är dessutom avhängig 
forskarlagets möjlighet att tolka resultaten på ett enstämmigt sätt (Bryman 2011). Detta 
kriterium tillfredsställs genom att all insamlad empiri transkriberats efter varje intervjutillfälle 
för att sedan analyseras av samtliga forskare under gemensamma diskussioner. Detta 
säkerställer att alla iakttagelser har granskats utefter samma förutsättningar på ett samfälligt 
sätt.   
 
Tillförlitligheten avser överförbarhet och jämförbarhet. Intervjuerna har transkriberats för att 
sedermera tematiseras och analyseras med det teoretiska analysverktyget under gemensamma 
diskussioner av samtliga forskare, något som får anses stärka tillförlitligheten. Tillämpningen 
av den abduktiva analysstrategin medförde att teorin följde med som en integrerad del genom 
empiriinsamlingen. Detta säkerställde att de teoretiska idéerna som utvecklades under studien 
överensstämde med de företeelser som framträdde under empiriinsamlingen (Bryman 2011). 
Den genomförda tematiseringen och gemensamma granskningen lämnar lite utrymme för 
feltolkningar eller slumpmässiga fel. Det framstår följaktligen som osannolikt att en 
genomförd studie med samma utformning och upplägg skulle komma fram till några andra 
slutsatser än de som redogörs för i denna studie. Det är emellertid svårt att uppnå full 
tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen då studier ofta sker med ett selekterat urval, 
något som försvårar överförbarheten (ibid.). Välutvecklad kontextbeskrivning och en 
välutvecklad genomgång av tidigare resultat skapar goda förutsättningar för en analytisk 
generalisering eftersom denna studies resultat härigenom kan relateras till tidigare resultat. 
Studiens resultat skall således anses tillförlitligt inom dess egen kontext. 
 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
 
Studiens forskningsetiska överväganden följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet 2002). Forskningskravet, att samhället har ett berättigat krav att forskningen 
bedrivs med hög kvalitet och utvecklar kunskaper och metoder, har i studien ställts mot 
individskyddskravet (ibid.). Det sistnämnda skall säkerställa individernas insynsskydd och 
garantera att individerna inte lider psykisk eller fysisk skada av den forskning som bedrivs. 
De fyra huvudkategorierna i individskyddskravet kan konkretiseras i följande principer; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 
 
Informationskravet har fullföljts genom att samtliga intervjupersoner har informerats om 
studiens syfte. Detta skedde redan vid förfrågan om deltagande, men förtydligades också vid 
intervjutillfällena. I informationen framgick även intervjupersonens uppgift i studien. Det 



 

 - 23 - 

tydliggjordes att deltagandet i studien var frivilligt och att det empiriska materialet endast 
skulle komma att användas i forskningssyfte, vilket också uppfyller samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet 2002). I studien har konfidentialitetskravet tillfredsställts genom att 
samtliga intervjupersoner anonymiserats med yrkestitel vilket förhindrar en identifiering av 
intervjupersonerna. Detta tydliggör att intervjupersonerna deltar i studien som representanter 
för den statliga organisationen, de deltar inte som privatpersoner. Detta säkerställer dessutom 
att ingen etiskt känslig information om de enskilda deltagarna samlats in. Även 
nyttjandekravet har fullföljs genom att den insamlade empirin endast skall användas i 
forskningssyfte och inte kommersiellt syfte eller för annat icke-vetenskapligt ändamål (ibid.). 
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6 Resultat 

6.1 Initiering av ansvarsärende 

6.1.1 Det rationella perspektivet 
 
Det finns flertalet kontrollmekanismer inom verksamheten som fångar upp både resultat, med 
avseende på antalet handlagda ärenden, och felaktigheter genom kontroller i form av 
attestering av de negativa beslut som handläggaren fattar. Dessa kontroller utförs av 
specialister och försäkringssamordnare, som då kan uppmärksamma om felaktigheter begåtts i 
ärendehandläggningen. Inom verksamheten, på den lokala nivån, är syftet med 
enhetschefernas kontroll av ärendehandläggningen att få klarhet i handläggningens kvalitet, 
att försäkringstillämpningen fungerar på ett tillfredsställande sätt och att regelverket efterföljs. 
Kontrollen syftar också till att utvärdera handläggarnas kompetens och resultat. DOA är ett 
system med parametrar som mäter på vilket sätt handläggarens hantering av ärenden ligger i 
fas med de bedömningar som ska göras inom en viss tidsram. Medarbetarna förväntas befinna 
sig så nära hundra procent som möjligt och skulle de befinna sig på en betydligt lägre nivå får 
man som enhetschef en signal om detta. Resultatutvärderingen genomförs varje kvartal och 
resultaten ställs i relation till de mål som ska uppnås.  
 
Genom ett kvalitetsverktyg som implementerades våren 2015 kommer ett fåtal ärenden per 
handläggare att granskas genom systematisk kvalitetsutveckling. Detta sker sex månader efter 
nyanställningen och sedan löpande en till två gånger per år. Införandet av denna process i 
verksamheten är en följd av att regeringen ansåg att kvaliteten i handläggningen inte levde 
upp till kvalitetskraven. Attesträtten är också en kontrollfunktion som åligger enhetscheferna 
för att säkerställa att det inte sker några oegentligheter vad gäller ekonomiska transaktioner. 
På nationell nivå utförs oannonserade kontroller och utredningar av Säkerhetsavdelningen, 
Rättsavdelningen och Dataanalysavdelningen. Dessa instanser kontrollerar utbetalningar, 
följer upp och granskar ett urval av ärenden för att se att regelverket följs. Man matchar 
främst gentemot Socialförsäkringsbalken, Sekretesslagen och de riktlinjer som rör 
informationssäkerhet. Förutom att säkerställa handläggningens rättssäkerhet syftar 
kontrollerna också till att skapa en likformad försäkringstillämpning. 
 
De felaktigheter som uppmärksammas föranleder ofta en incidentrapportering med en 
beskrivning av vad som skett. Alla osedvanliga händelser som inträffar dokumenteras oavsett 
om det rör sig om felaktigheter som medarbetarna gör eller andra brister inom verksamheten. 
Det är den ansvarige enhetschefen som ska hantera hela processen när en tjänsteförseelse har 
uppmärksammats; från initiering av ärende, utredning av förseelse samt tar beslut i ärendet. 
Ett sådant beslut leder antingen till en anmälan till PAN eller utgörs av andra åtgärder på lokal 
nivå. Tjänsteförseelser som avser myndighetsutövningen uppmärksammas ofta genom att 
kunder som inte har fått rätt ersättning hör av sig. Verksamhetsutvecklaren uttrycker: 
 

”En tjänsteförseelse kan ju komma upp på olika sätt, det kan ju vara en medborgare, en 
försäkrad som anmäler en handläggare för man tycker att man har gjort fel. Då måste 
chefen utreda om det då har begåtts något fel” (Verksamhetsutvecklaren). 

 
Tjänstemännens yrkesutövning kan inte granskas fullt ut, eftersom tjänstemännen i flera 
avseenden begränsas av försäkringstillämpningen och myndighetsutövningen. Det finns både 
vägledningar och ett tydligt regelverk att tillgå. Den utbildning som tjänstemännen initialt 
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tillhandahålls anses vara tillräcklig för att de skall kunna sköta sitt arbete utifrån 
statstjänstemannarollen. Det är först efter slutförd utbildning som tjänstemännen tilldelas ett 
databehörighetskort. Tjänstemännen utbildas gällande uppdragets innehåll, vilka lagar och 
värderingar som styr arbetet på Försäkringskassan och vad som anses utgöra en 
tjänsteförseelse eller ett tjänstefel.  
 

”Vi har ju folk som är här därför att man har en utbildning, en profession det vill säga att 
man har en kompetens för att utföra arbetsuppgifterna, vi pratar mycket om 
handlingsutrymmet frihet under ansvar och då går det inte att ha ett ledarskap [...] som 
handlar om att man går och kontrollerar allt i efterhand anser jag, [...] att vi egentligen 
inte har förtroende för handläggarna” (Enhetschef D). 

 
Således förväntas att medarbetarna själva ger signalerar och agerar om det är något som inte 
har gått rätt till i ärendehanteringen. Det framhålls även vara relativt enkelt att som enhetschef 
få en impuls om medarbetare som underpresterar med hjälp av de kontrollfunktioner som 
finns inom organisationen. Men vi har samtidigt fått uppfattningen att enhetscheferna anser att 
det är svårt att fånga upp fel som berör handläggarnas hantering av individärenden. 
 

6.1.2 Det kulturella perspektivet 
 
Tjänstemannaansvaret är alltid individuellt. Eftersom alla aktiviteteter i 
ärendehanteringssystemet loggas förbinds felaktigheter som begås till den enskilde 
handläggaren. Men en övergång har initierats, vilket innebär att man fäster ett större fokus vid 
kollektivet i ärendehandläggningen. Oavsett detta vilar ansvaret på den enskilda 
handläggaren. Verksamhetsutvecklaren menar att man aldrig tillåts att skylla felaktigheter på 
ovisshet. 
 

”[...] tjänstemannaansvaret är alltid individuellt, och du kan aldrig som tjänsteman säga 
att det visste jag inte, för det är din skyldighet som statstjänsteman att veta vad ditt 
uppdrag går ut på” (Verksamhetsutvecklaren). 

 
Under tidsbegränsade perioder har det dock förekommit att handläggarna har tilldelats mandat 
att frångå väsentliga delar av handläggningen. Våren 2015 gavs tydliga instruktioner att 
handläggarna på kontor med hög arbetsbelastning under en fastställd tidsperiod enbart skulle 
prioritera utbetalningar för att hinna med. Det innebar att bedömningar inte utfördes enligt 
gällande föreskrifter och många kunder fick sjukpenning som de egentligen inte hade rätt till. 
Eftersom den höga arbetsbelastningen inneburit försvårande omständigheter för handläggarna 
att utöva en korrekt myndighetsutövning. Sådana beslut beaktas vid initieringen av ärenden 
beträffande tjänsteförseelser. 
 
Områdeschefen betonar att det förekommer olika kulturer på lokalkontoren som kan påverka 
försäkringstillämpningen, men även i vilken utsträckning som felaktigheter tillåts: 
 

”[...] jag tror att det finns olika kulturer som påverkar mer eller mindre, att man låter det 
gå ibland lite mer, medan andra tar tag i det” (Områdeschefen). 

 
Enhetscheferna förefaller antingen välja att uppmärksamma det som sker i organisationen och 
beivra olämpliga beteenden, eller välja att förbise förseelser och tjänstefel. Enhetschefernas 
förhållningssätt påverkar hur ofta felaktigheter uppdagas. De enhetschefer som har ett mer 
stringent förhållningssätt finner troligtvis brister i större utsträckning än andra. Det fordrar 
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mycket arbete och svåra samtal, vilket innebär incitament för att vänta med att ta till åtgärder. 
Detta kommer till uttryck i följande uttalande av Enhetschef D som ger intryck av att själv 
uppmärksamma färre fel, vilket innebär att felaktigheter i många fall förmår att lämnas 
obeaktade. Enhetschef D säger: 
 

”Men om jag ska rannsaka mig själv, jag vet inte hur många impulser jag har fått […] där 
man liksom säger: jag orkar inte nu, jag tar det sen. Och så glömmer man bort det och så 
blir det inget av det hela” (Enhetschef D). 

 

6.1.3 Det symboliska perspektivet 
 
Det finns, som flertalet av intervjupersonerna framhållit, inte några bedömningskriterier för 
vad som utgör en tjänsteförseelse. Arbetsplatsens värderingar skall dock inte styras av en 
subjektiv föreställning om vad som är rätt eller fel. Men då det inte finns något dokument som 
explicit redogör för vilka händelser som är att betrakta som tjänsteförseelser, händelser där det 
inte tydligt framgår att det är en förseelse, där blir ändå de egna värderingarna vägledande. 
Hanterandet av förseelser är därför beroende av om enhetschefen väljer att ha skygglappar 
och bortser från händelser eller om enhetschefen väljer att agera. Det krävs mod för att 
markera vid oegentligheter, både avseende händelser där tjänstemän åsidosätter sina 
skyldigheter i försäkringstillämpningen, men även vid händelser som anknyter till 
medarbetarskapet. Markeringen blir ett sätt att signalera vilket beteende som accepteras inom 
verksamheten, det är ett sätt att förebygga oegentligheter. 
 
Det framhålls att ansvarsutkrävandet är särskilt svårt när upplevelsen är att tjänstemannen 
gjort sitt yttersta i yrkesutövningen men att felaktigheter likväl förekommit. Enhetschefernas 
beslutsamhet är av betydelse för de eventuella åtgärder som förseelser leder till.   

 
”[…] det är många andra saker som pockar på uppmärksamheten. Och då handlar det om 
hur jag prioriterar. Så på ett sätt skulle man vilja ha mer funktioner som går in och stöttar 
upp mycket tidigare så att jag behöver göra mindre […] man orkar fan inte hålla på och 
jobba med det, för det tar massa tid från annat” (Enhetschef D). 

 

6.2 Utredning av ansvarsärende 

6.2.1 Det rationella perspektivet 
 
I utredningsprocessen är det tämligen enkelt att avgöra om inträffade händelser utgör en 
förseelse eller inte. Det går i regel direkt att avgöra om händelsen skall leda till en anmälan till 
PAN eftersom regelverket ligger till grund för vad som utreds. Det finns emellertid inga 
specifika bedömningskriterier för vad som kategoriseras som tjänsteförseelse respektive ringa 
eller grovt tjänstefel. Verksamhetsutvecklaren anser att de tjänstemän som inte förhåller sig 
till statstjänstemannarollen alltid begår en tjänsteförseelse. Enhetscheferna kan under 
utredningsprocessen få råd och stöd av Verksamhetsnära-HR. Finns behov av en mer 
djupgående utredning kan ytterligare kontrollenheter, såsom säkerhets- och 
dataanalysavdelningen bli inkopplade. Skulle ärendet vara för komplext kopplas även 
Verksamhetsutvecklaren in för att ge vägledning. Det finns formalia för utredning och 
beredning av ärenden som ska gå vidare till PAN. 
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6.2.2 Det kulturella perspektivet 
 
Det råder delade meningar när det gäller hur uppföljningen av handläggarnas arbete ska ske 
och hur man ska hantera förseelser som uppstår. Det anses att mindre förseelser ska få 
konsekvenser som står i relation till förseelsen. Förseelsens karaktär avgör således om 
enhetschefen väljer att gå vidare i ärendet och koppla in ytterligare kontrollenheter för 
analysering och utredning. Det anses däremot att det har att göra med enhetschefens attityd, 
vilken kan föranleda vissa skillnader i förfarandet och således påverkar hanteringen. Det finns 
enhetschefer som har en betydligt striktare inställning till gällande regelverk än andra, vilket 
har betydelse för utredningen och vilka åtgärder som sedan genomförs. Enhetschef D 
uttrycker: 

 
”Har du en enhetschef som är väldigt laglydig, går väldigt mycket på, är lite fyrkantig, 
om man säger så. Hittar den chefen säkert mer saker än vad jag göra som kanske har en 
lite mera flummig attityd till saker och ting. Så det tror jag att det kan påverka. Också 
med rättsäkerhet det skiljer nog en del. Också hur man hanterar det, vissa är nog mera 
samtalsbenägna till att ta en diskussion, medan andra kanske gå direkt till åtgärd” 
(Enhetschef D). 

 

6.2.3 Det symboliska perspektivet 
 
Det finns tjänsteförseelser där verksamheten i utredningskedet inte kan undvika att agera. Det 
är företrädesvis säkerhetsincidenter. 
 

”Vi får varje månad en rapport om säkerhetsinformation med översikt för 
säkerhetsincidenter [...] när de kommer fram till att en handläggare att gjort överträdelser 
då måste i princip chefen agera. Göra en handlingsplan eller ta ifrån personen 
handläggningen eller i vissa fall avskeda” (Specialisten). 

 
När sådana förseelser uppmärksammas gör närmaste chefen en första bedömning och utreder 
vad som har hänt. Syftet är att undersöka huruvida medarbetaren har varit inne i andra 
ärenden som man inte har rätt att gå in i, om det finns ett mönster. Under utredningen kan 
enhetschefen ta kontakt med Försäkringsjuridiska avdelningen för att få hjälp med att ta fram 
fler uppgifter. Under utredningen kontaktas ofta Verksamhetsutvecklaren för att ge stöd och 
hjälp. Vid tjänsteförseelser som inte avser otillåten informationssökning tas hänsyn till 
tjänstemannens utbildningsbakgrund, om det föreligger ett kompetensbehov och om 
tjänstemannen verkligen har givits rätt förutsättningar för att utföra arbetet på ett korrekt sätt. 
Flera intervjupersoner betonar att utredningsstadiet ska betraktas som ett lärande istället för en 
bestraffning. Genom lärandet förankras verksamhetens värderingar inom organisationen. Det 
anses finnas behov av att se över tidigare utbildning, vilket sedan efterföljs av insatser för 
kompetensutveckling. 
 

6.3 Beslut av ansvarsärende 

6.3.1 Det rationella perspektivet 
 
Det är den berörda enhetschefen som efter utredning avgör huruvida ett ärende direkt skall 
anmälas till PAN eller om andra åtgärder skall vidtas. För att utkräva ansvar när 
tjänsteförseelser inträffar finns en handlingstrappa att tillgå. Handlingstrappan framhävs vara 
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tydligt formulerad vilken initieras med ett upplysande samtal. Enhetschefen och 
tjänstemannen utbyter sin syn på det inträffade för att därefter gemensamt diskutera hur man 
ska gå vidare. Det upplysande samtalet anses vara en form av bestraffning vilket syftar till att 
hantera olämpliga beteenden som strider mot den professionella yrkesrollen. 
Ansvarsutkrävande som avser tjänsteförseelser hanteras i huvudsak av upplysande samtal. Det 
hävdas vara ovanligt att andra åtgärder tillämpas eftersom tjänsteförseelser sällan uppdagas.  
 
I det andra steget upprättas en handlingsplan där det tydligt framgår vilka utvecklingsområden 
och mål som ska uppnås. Handlingsplanen åtföljs vanligtvis också av regelbundna 
uppföljningar. Om medarbetarens beteende, trots den upprättade handlingsplanen, inte 
förändras enligt de mål-, förbättrings- eller utvecklingsområden som man kommit överens 
om, kan det som nästa åtgärd föranleda en erinran för medarbetaren, vilket är det sista steget i 
handlingstrappan. En erinran utdelas först när de två initiala stegen inte fått avsedd verkan. 
När handlingstrappans tre steg inte visats sig fungera, det vill säga om tjänstemannen inte 
uppvisar någon förbättring i tjänsteutövandet, skall det medföra en anmälan till PAN. 
 
Tjänstemän som begår tjänsteförseelser kan emellertid bestraffas genom andra påföljder. Det 
kan innebära en försämrad löneutveckling eller ingen löneutveckling alls. Har lönekriterierna 
inte uppfyllts eller om tjänstemannen inte visat någon utveckling skall det synas i 
lönerevisionen. Karriärsmässigt kan upprättade handlingsplaner också komma att begränsa 
medarbetaren i fråga om att klättra hierarkiskt eftersom en handlingsplan troligen får 
medarbetaren att framstå som en olämplig kandidat. Det finns inte några kontrollverktyg för 
att granska besluten som enhetscheferna tar för de tjänstförseelser som begås. Det anses inte 
finnas något behov av en sådan kontroll eftersom det aldrig föreligger några tveksamheter i 
enhetschefernas bedömningar.  
 

”Om en chef får reda på någonting som ingen annan får veta om, då vet vi ju ingenting 
[…] jag tror inte jag har varit med om någon gång när de har underlåtit att anmäla om 
man borde det. Däremot kanske de är lite för snabba för att anmäla” 
(Verksamhetsutvecklaren). 

 
Det råder dock delade meningar i denna fråga då Specialisten anser att enhetscheferna inte 
alltid har den försäkringskompetens som krävs för att kunna avgöra om en medarbetare har 
begått felaktigheter i handläggningen och således om en tjänsteförseelse begåtts eller inte. 

 
“När vi väl får sådana impulser pratar vi med chefen, vars ansvar är att gå vidare. Ett 
problem där kan också vara att det inte finns några krav på att de ska kunna försäkringen 
[...] det är problematiskt eftersom chefer inte vet om det är ett allvarligt fel eller inte” 
(Specialisten). 

 

6.3.2 Det kulturella perspektivet 
 
Trots att beslutsfattandet i handläggningen indirekt kan ske på teamnivå, förmedlar samtliga 
intervjupersoner att det är den enskilda handläggaren som är individuellt ansvarig för de 
beslut som fattas då handläggaren “äger” sina ärenden. Handläggare A menar att det kan 
upplevas som en skev ansvarsfördelning när en handläggare tar hjälp av sitt team för att 
komma fram till en lösning gällande ett ärende och sedan individuellt drabbas av 
ansvarsutkrävande. Den enskilda handläggaren har inte alltid förmågan att värdera om 
lösningen som teamet kommer fram till är den mest lämpliga. 
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“Men är det individen som drabbas av ansvarsutkrävandet, trots att man har löst ärendet i 
ett team med kollegor som säger olika […] Då blir det också kanske lite skevt” 
(Handläggare A). 

 
Enhetschef D framhåller att ett sådant motiv skulle kunna innebära en förmildrande 
omständighet när ett beslut om åtgärd för en tjänsteförseelse ska fattas. 
 

“Ja, och det skulle kunna vara en förmildrande omständighet. Om det är så att det här 
fattade vi beslut om i teamet, att det skulle vara okej. Men fine då har du gjort vad som är 
korrekt, utifrån vad ni har kommit fram till. Och då är det väl egentligen jag som chef 
som får stå till svars, skulle jag säga” (Enhetschef D). 

 
Enhetschef A beskrev en händelse då en medarbetare hade gömt undan ärendehandlingar i sin 
skrivbordslåda och felaktigt betalat ut sjukpenning under flera års tid till en kund. En förseelse 
som enhetschefen uppmärksammade och bedömde vara ett grövre fel i 
myndighetsutövningen. Händelsen ledde dock ändå inte till en anmälan till PAN. Istället 
valdes att tillämpa ett lokalt ansvarsutkrävande med samtal, flertalet handlingsplaner för att 
slutligen landa i en erinran. Eftersom handläggaren inom snar framtid skulle gå i 
ålderspension, skedde en överenskommelse om att medarbetaren skulle lämna sin tjänst ett år 
tidigare med ett avgångsvederlag.  
 

“Detta var för att det inte skulle gå upp till PAN […] Hen fick faktiskt bibehållen lön i ett 
år innan hen gick i ålderspension. Man gjorde liksom ett fint avslut” (Enhetschef A). 

 
Citatet ovan belyser att felaktigheterna som uppstår helst behandlas inom den egna 
verksamheten. Verksamheten som Enhetschef A företräder försöker i möjligaste mån undvika 
att anmäla tjänsteförseelser till PAN. När felaktigheter framträder framhålls det viktigt att 
sända signaler om vad som accepteras inom den lokala verksamheten. Betydelsen av att agera 
när det förekommer olämpliga beteenden som strider mot statstjänstemannarollen framhålls 
vara väsentlig. Men istället för att tillämpa den ansvarsutkrävande handlingstrappan kan 
enhetscheferna, när de upplever att medarbetare inte passar i yrkesrollen, föra samtal med 
medarbetaren om att det kan vara lämpligt att byta arbetsplats eller söka annan tjänst som är 
mer passande. Att medarbetaren söker en annan tjänst inom Försäkringskassan med en 
likvärdig yrkesroll är enligt Enhetschef A inte problematiskt. Det kan snarare vara positivt då 
medarbetaren kan besitta kvalitéer som är bättre lämpade för en annan typ av tjänst. 
 

6.3.3 Det symboliska perspektivet 
 
Intervjupersonerna framhåller att ansvarsutkrävande med beslut om påföljd är av betydelse för 
att erhålla extern legitimitet. Det är ett sätt att upprätthålla medborgarnas förtroende för 
myndigheten. Det framhävs vara av betydelse att man signalerar att man tar händelserna på 
allvar, att ansvar faktiskt utkrävs då tjänsteförseelser uppdagas. Men som Specialisten 
framhäver finns det uppfattning inom myndigheten att ansvarsutkrävande är betydelsefullt, 
men att det i praktiken inte används. 
 

“HR kommer säkert säga att det är jätteviktigt. Men då kan jag se att det inte är en sådan 
viktig fråga eftersom det är så sällan som det sker och sällan som det lyfts upp” 
(Specialisten). 
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Citatet ovan ger uttryck för att ansvarsutkrävande aktioner är sällsynta på myndigheten. Dock 
framgår det att alla enhetschefer inte har klart för sig vilka åtgärdssteg som innefattas i 
handlingstrappan. Somliga enhetschefer hävdar att handlingstrappan endast används någon 
enstaka gång per år, medan andra uttrycker att upprättandet sker mer sällan. Upprättandet av 
handlingsplaner sker ofta till följd av identifiering av ett utvecklingsområde snarare än till 
följd av tjänsteförseelser. Det framhålls av flertalet intervjupersoner att ansvarsutkrävande 
nästan uteslutande stannar vid utdelandet av erinran. Att åtgärdshanteringen når det sista 
steget i handlingstrappan är dock högst ovanlig, ingen av de intervjuade enhetscheferna har 
upprättat en anmälan om tjänsteförseelse till PAN, en åtgärd som skulle medföra att 
verksamheten extern framstod som ansvarsutkrävande. Istället för att successivt följa de tre 
stegen väljer enhetscheferna att upprätta handlingsplaner, som vid avsaknad av förbättringar 
följs av nya handlingsplaner. Det hävdas att samtal, översyn av tidigare utbildning, 
kompetensutveckling och förändrat arbetsinnehåll för tjänstemännen är av större betydelse än 
utdelandet av erinran. Hanteringen av tjänsteförseelser stannar i stort sett alltid inom 
verksamheten. 
 
Enhetschef A framhåller att det inte anses vara en tillfredsställande lösning att anmäla 
tjänsteförseelser till PAN. Istället hanteras förseelserna inom de egna lokalkontoren. 
Tjänsteförseelser anses vara oundvikliga, det handlar om den mänskliga faktorn och man 
bortser därför från att hantera felaktigheter som sker på lokal nivå så länge de inte upprepar 
sig alltför ofta. Det är först när de tenderar att bli systematiska som man sätter in insatser. För 
medarbetare som har självinsikt, som förstår att något har gått fel och som i nästa steg tar 
ansvar genom att berätta, finns det goda möjligheter att undvika bestraffning och istället lära 
av felen.  
 

“Det är viktigt för mig att bygga förtroende och kunna ha den här dialogen, och att alla 
förstår att vi löser detta på ett eller annat sätt vilket är en mycket trivsammare lösning” 
(Enhetschef A). 

 
Det framhålls, mer eller mindre explicit, att ansvarsutkrävande inom myndigheten främst är 
inriktat på resultat. Det är således mängden handlagda ärenden som det framför allt sker 
uppföljning kring. Det är den kvantitativa aspekten, inte den kvalitativa, som är avgörande vid 
lönerevisionen, enligt Handläggare A. Attesträtten framhålls vara en framträdande 
kontrollfunktion inom myndigheten vilken syftar till att förbättra handläggningen vid 
utbetalningar. Attesträtten följer då automatiska utbetalningar överstiger 40 000 kronor och 
manuella utbetalningar överstiger 20 000 kronor Men Enhetschef D hävdar att den enbart 
används för att utse en syndabock då felaktigheter uppmärksammas. 
 

“De här attesterna är väl i sak inte så jävla bra. Det enda som händer är att man har en 
syndabock, det vill säga chefen som har attesterat. Man kan ha 30 manuella utbetalningar 
per dag, jag kollar inte någonting, jag bara skriver under mitt namn. Skulle jag kolla det 
skulle det kanske ta två timmar, om man ska granska allting [...] och den tiden finns inte” 
(Enhetschef D). 



 

 - 31 - 

7 Analys 

7.1 Det rationella perspektivet 

7.1.1 Hierarkisk kontroll 
 
I det nuvarande kontrollsystemet är det framför allt enhetschefer och specialister som 
granskar tjänstemännens yrkesutövning, det finns även nationella kontroller som fångar upp 
felaktigheter. Att enhetscheferna kontrollerar tjänstemännen är något som förutsätts i det 
byråkratiska idealet (jämför Weber 1983). Kontrollerna enhetscheferna på lokal nivå utför 
sker främst genom granskning av ärendehandläggningen och genom resultatutvärderingar. 
Attesträtten är också en kontrollfunktion som åligger enhetscheferna. I de fall tjänsteförseelser 
uppmärksammas är det den närmsta enhetschefen som efter den initiala bedömningen av den 
inträffade händelsen som avgör om ärendet ska utredas vidare. Den utredning som 
enhetscheferna initierar avgör om händelsen utgör en förseelse eller inte. Ledningen har dock 
en stor tilltro till att tjänstemännen agerar rationellt och förenligt med yrkesrollen som 
statstjänsteman (jämför Weber 1983) vilket gör att de inte kontrollerar tjänstemännen fullt ut.  
 
Vidare menar Simon, Smithburg och Thompson (1964)  att för att klargöra om ansvar utkrävs 
på ett effektivt sätt krävs även kontroller av överordnade enheter. Det finns dock inte något 
sådant kontrollverktyg på Försäkringskassan som granskar chefernas bedömningar av 
händelser. Eftersom det inte finns någon kontroll av enhetschefernas beslut i 
ärendehanteringen av tjänsteförseelser skulle verksamheten kunna komma att tjäna sina egna 
syften (jämför Weber 1983). Det beskrivs av intervjupersonerna vara tidskrävande att hantera 
tjänsteförseelser som uppmärksammas och eftersom det finns ett utrymme för enhetscheferna 
att underlåta att följa processen för åtgärdshantering, kan det föranleda att enhetscheferna 
väljer att förbise tjänsteförseelser. Enhetscheferna förutsätter istället att tjänstemännen själva 
signalerar när det sker felaktigheter i handläggningen vilket indikerar att de förlitar sig på 
tjänstemännens kompetens. Detta kan dock anses vara problematiskt, att förutsätta att 
tjänstemännen har en sådan självinsikt att man har förmågan att utläsa kvaliteten av sitt eget 
arbete eftersom att man inte kan förutsätta att tjänstemännen handlar på ett sätt som alltid är 
förenligt med organisationsmålen.  
 
Simon, Smithburg och Thompson (1964) framhåller även att överordnade behöver besitta en 
god kunskap för att kunna kontrollera tjänstemännens prestationer. Specialisten hävdar att 
enhetscheferna inte alltid har den försäkringskompetens som krävs för att kunna avgöra om en 
medarbetare har begått en tjänsteförseelse eller inte.  
 

“Ett problem där kan också vara att det inte finns några krav på att de ska kunna 
försäkringen [...] det är problematiskt eftersom chefer inte vet om det är ett allvarligt fel 
eller inte” (Specialisten). 

 
Ovanstående citat illustrerar att det i en utredningsprocess kan det förefalla problematiskt om 
enhetscheferna inte kan avgöra vad som är en tjänsteförseelse. Enhetscheferna förmedlar att 
det finns svårigheter att kontrollera tjänstemännens handläggning i individärenden, eftersom 
det är ett fåtal ärende per handläggare som årsvis granskas finns det således ett stort utrymme 
för tjänstemännen att frångå ett korrekt yrkesutövande utan att det uppmärksammas. Men det 
anses samtidigt att kontrollerna är tillräckliga. Om kunskapsnivån gällande försäkringen är 
begränsad skulle det kunna föranleda beslut som grundar sig likt Simons (1997) föreställning 
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om begränsad rationalitet (jämför Simon 1997). Det finns begränsningar hos beslutsfattarna 
vilket gör att de inte kan utvärdera mer än ett mycket begränsat antal alternativ och 
konsekvenser då de ska fatta beslut. Det handlar om begränsningar i tillgång till överblickbar 
information och förmåga att utvärdera och använda sig av informationen i 
ärendehandläggningen. Individerna inom organisationen kan visserligen ha intentionen att 
agera rationellt men rationaliteten i handlandet är ändå begränsat och behöver påverkas 
genom utbildningsinsatser för att utökas (jämför Simon 1997). Enhetscheferna framhåller att 
det också är vad de interna utbildningarna syftar till, vilka anses reglera tjänstemännens 
handlingsutrymme. Genom utbildning får de ramar att förhålla sig till för att handläggningen 
ska kunna ske på ett beprövat och godkänt sätt i en standardiserad form och på så sätt uppnå 
rationalitet, eller åtminstone ett försök till att kunna uppnå det i begränsad omfattning (jämför 
Simon 1997; Weber 1983). 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det föreligger en hierarkisk kontroll inom de två första 
skedena i ansvarshanteringen, i initieringen av ansvarsärende och i utredningen av 
ansvarsärende. Denna kontroll torde vara tillräcklig för att fånga upp felaktigheter och 
tjänsteförseelser. Men enhetschefernas beslutsfattande kan påverka hur förseelser hanteras, 
det är inte alltid som de besitter den information som behövs för att kunna fatta det mest 
lämpliga beslutet. Det finns dessutom inte någon överordnad kontroll som avser att bedöma 
om enhetschefernas hantering av ansvarsärenden vilket lämnar utrymme för godtyckliga 
bedömningar från enhetscheferna vid tjänsteförseelser. Det finns således ingen direkt 
konsekvenslogik genom ansvarskedjan. Men i detta perspektiv förutsetts att tjänstemännen 
har en begränsad rationalitet som kan påverkas genom utbildning då de har en intention att 
vara rationella (jämför Simon 1997). De får initialt en introduktionsutbildning och 
kompetensinsatser när brister i tjänstemännens yrkesutövande förekommer, i och med detta 
förutsätter ledningen att tjänstemännen är kapabla att utifrån det agera rationellt i 
yrkesutövningen. De antar att de inte gör avsiktliga fel eller fel genom försummelse i sin 
handläggning. Det visar att det finns en fortsatt tilltro till konsekvenslogik, men sambanden är 
mer indirekta. Ledningen erbjuder anpassade utbildningar för att göra det möjligt för 
handläggarna att agera så rationellt som möjligt utifrån deras egen förmåga. 
 

7.1.2 Förutsägbarhet 
 
De främsta anledningarna till att tjänstemännen granskas och kontrolleras framhävs vara ett 
säkerställande av rättsäker handläggning, men det syftar också till att skapa en 
samstämmighet i försäkringstillämpningen, vilket avser att få verksamheten att bedrivas på ett 
standardiserat och förutsägbart sätt (jämför Holmblad Brunsson 2002). Eftersom ett felaktigt 
handlande först kan hanteras då det har uppmärksammats är det av betydelse att oönskade 
beteenden uppdagas, således borde det vara angeläget att det finns rutiner för att den 
ansvarsutkrävande processen också ska ske på ett standardiserat och förutsägbart sätt. Genom 
att avvikande förhållningssätt uppmärksammas kan det också hanteras, vilket skulle kunna 
medföra att tjänstemännen utvecklas och att yrkesutövningen blir förenlig med 
Försäkringskassans uppdrag. En rutin som tycks ske på ett standardiserat sätt är 
incidentrapporteringen vilken utförs av enhetscheferna. Alla händelser som inträffar 
dokumenteras oavsett om det rör sig om felaktigheter eller andra brister inom verksamheten. 
 
Intervjupersonerna hävdar att hanteringen av tjänsteförseelser skiljer sig åt mellan de olika 
lokalkontoren. Den handlingstrappa som finns att tillgå skulle kunna innebära ett sätt att 
bringa förutsägbarhet till den ansvarsutkrävande processen, men på grund av olikheter i 
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hanteringen kan handlingstrappan ändå inte förefalla att vara ett tillfredsställande verktyg för 
att uppnå ett standardiserat förhållningssätt till ansvarsprocessen. Tillämpningen av 
handlingstrappan används inte så som det är tänkt och det är möjligtvis inte genomförbart att 
ansvarsutkrävandet sker på det sätt som förespråkas.  
 
Handlingstrappan, som avser att frambringa förutsägbarhet i ansvarsutkrävandet, används inte 
på ett tillfredsställande sätt. Det finns en svag konsekvenslogik i avseende förutsägbarhet i 
hanteringen av tjänsteförseelser i de olika skedena. Eftersom det inte finns några 
bedömningskriterier för enhetscheferna att tillgå vid den initiala bedömningen om en händelse 
är en tjänsteförseelse, eller kontroller av enhetschefernas bedömningar i efterhand, kan 
konstateras att ansvarsutkrävandet inte sker på ett förutsägbart sätt. 
 

7.2 Det kulturella perspektivet 

7.2.1 Individualism eller kollektivism 
 
Respondenterna framhåller en enhetlig bild av att ansvar alltid utkrävs individuellt inom 
myndigheten. Varje handläggare “äger” sina ärenden och är därför individuellt ansvariga för 
besluten. När en oegentlighet i myndighetsutövningen uppdagas kan verksamheten genom 
ärendehanteringssystemet förbinda felaktigheter i ett ärende till den enskilde handläggaren 
som fattat beslutet. Verksamhetsutvecklaren framhåller att utförda felaktigheter aldrig kan 
skyllas på ovisshet. Utbildningen tjänstemännen initialt erhåller stämmer överens med 
Gelfand, Lim och Ravers (2004) beskrivning för hur en individualistisk verksamhet fungerar. 
Att varje individ erhåller en specifik arbetsbeskrivning som de ska förhålla sig till och 
resultatet utvärderas i och med det individuellt. 
 
På Försäkringskassan sker arbetet mestadels utifrån individualistiska föreställningar, men det 
finns också inslag av kollektivistiska tankesätt. Samtliga intervjupersoner illustrerar att en 
övergång har initierats, vilket innebär att ett större fokus har fästs vid kollektivet i 
ärendehandläggningen.  
 
Den individualistiska föreställningen talar för att det är den enskildes agerande som är orsaken 
till de felaktigheter som begås, man tillåts inte skylla sina felaktigheter på någon annan eller 
på ovisshet. Det kulturella perspektivet talar för att ett sådant förhållningssätt hade kunnat 
frambringa ett större ansvarstagande hos tjänstemännen. Normen är således ett individuellt 
ansvarstagande, men eftersom arbetssättet inom verksamheten går mot mer teambaserade 
samarbeten sker inte ett formellt ansvarsutkrävande. Istället tillämpas en lämplighetslogik där 
det inleds en procedur med ett individuellt lärande i form av kompetensutveckling. Detta kan 
enligt en lämplighetslogik ses som ett mer ändamålsenligt sätt att hantera ansvarsfrågan. 
 

7.2.2 Avvikelseacceptans 
 
Det kan förekomma kulturella skillnader mellan de olika lokalkontoren (jämför Gelfand, Lim 
& Raver 2004), skillnader som mer eller mindre påverkar i vilken utsträckning enhetscheferna 
tillåter felaktigheter i yrkesutövningen. Vad gäller acceptansen för felaktiga beteenden eller 
tjänsteförseelser som är mer diffusa i sin karaktär framhålls olika grader av acceptans. Det 
föreligger skillnader i hanteringen tjänsteförseelser inom verksamheten. Anledningarna kan 
vara tidsbrist, bristande ork eller att enhetscheferna väljer att förbise oegentligheter.  
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“Det krävs ju också att jag är på och, i sak, krävs det också att jag orkar. Om jag är trött 
en vecka så, nä jag väntar med detta, jag tar det nästa vecka [...] och så går tiden” 
(Enhetschef D). 

 
Som ovanstående citat ger uttryck för är det avgörande för i vilken utsträckning som cheferna 
tar ansvar för att ta reda på hur det ser ut i verksamheten.  
 
Alla oegentligheter oavsett om det handlar om tjänsteförseelser eller andra brister inom 
verksamheten ska incidentrapporteras, vilket överensstämmer med det som Gelfand, Lim och 
Ravers (2004) beskrivning av det strama kulturella systemet. Incidentrapportering sker ofta 
när oegentligheter uppmärksammas. Detta hanteras sedan främst genom samtal och 
kompetensutvecklande insatser. Istället för att följa handlingstrappans steg väljer 
enhetscheferna att utkräva ansvar genom dialog mellan enhetschef och tjänsteman när 
felaktigheter uppmärksammats. Då resultatet visat att det förekommer nyanserade arbetssätt 
med fokus på kollektivet kan det antas att acceptansen för avvikelser också påverkas. 
 

7.3 Det symboliska perspektivet 

7.3.1 Symboliskt handlande 
 
Värderingarna inom organisationen är betydelsefulla för vilka handlingar eller icke-
handlingar som sker då tjänsteförseelser uppmärksammas. Eftersom det inte finns några 
bedömningskriterier för vad som utgör en tjänsteförseelse kan enhetschefernas uppfattningar 
och värderingar bli avgörande för vilka händelser som uppfattas som tjänsteförseelser, men 
också för vilka åtgärder som vidtas (jämför Bolman 2012). Den handlingstrappa som finns att 
tillgå vid ansvarsutkrävande används förhållandevis lite. Då handlingstrappans används, 
någon enstaka gång per år, är det företrädesvis med upprättandet av handlingsplaner vilket 
föranleds av identifiering av utvecklingsområden, snarare än till följd av tjänsteförseelser. 
Handlingsplaner efterföljs ofta av upprättandet av nya handlingsplaner istället för att gå vidare 
till det tredje steget i handlingstrappan. Att händelser föranleder en erinran är ytterst sällsynt. 
Händelser föranleder även sällan en anmälan till PAN, det ses inte som en tillfredsställande 
lösning. Man ser i första hand över huruvida tjänstemannen har givits rätt förutsättningar för 
att arbeta på ett korrekt sätt. Det är följaktligen en inlärningsprocess som eftersträvas istället 
för en bestraffning.  
 

“Det är mer en lärande organisation än en straffande organisation” (Enhetschef A). 
 
Anvarsutkrävande blir därigenom ett sätt skapa en uppsättning värderingar inom de olika 
lokalkontoren, vilket skapar en identitet (jämför Bolman 2012). Ansvarsutkrävande genom 
kompetensinsatser skapar struktur och ordning på arbetsplatsen, men den interna hanteringen 
föranleder ingen extern legitimitet. 
 
Det symboliska handlandet påvisar en lämplighetslogik eftersom enhetscheferna agerar enligt 
organisationens sociala regler och normer. Enhetscheferna föredrar att tillämpa andra sätt än 
handlingstrappan att utkräva ansvar på eftersom att man har funnit det mer ändamålsenligt att 
vara en lärande organisation istället för en bestraffande. Den enda bestraffningsformen som 
gör sig gällande är försämrad löneutveckling för tjänstemännen. Det ansvarsutkrävande som 
främst sker inom lokalkontoren blir då i form av en översyn av tidigare utbildning, 
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kompetensutveckling och förändrat arbetsinnehåll. Det symboliska handlandet blir således 
framträdande i hela ansvarsprocessen. 
 

7.3.2 Externt värderingsskapande 
 
Ansvarsutkrävande anses vara av betydelse för myndighetens öppenhet och transparens. Det 
externa värderingsskapandet skall ge verksamheten en legitimitet gentemot dess omgivning. 
Det finns en föreställning om att ansvarsutkrävande är betydelsefullt externt men att det i 
praktiken inte tillämpas. 
 

“[…] att det inte är en sådan viktig fråga eftersom det är så sällan som det sker och sällan 
som det lyfts upp” (Specialisten). 

 
Det är emellertid av betydelse för förtroendet att det externt framstår som att åtgärder vidtas 
när förseelser förekommer (jämför Bolman 2012). Det är ett sätt att anpassa sig gentemot den 
yttre omgivningen (jämför Schein 1990). Den externa legitimiteten uppnås emellertid inte om 
det inte sker några anmälningar till PAN. Det är först när det upprättas en formell anmälan om 
tjänsteförseelse som media och allmänheten kan få kännedom om felaktigheterna och dess 
eventuella åtgärder. Flertalet intervjupersoner framhåller att ansvarsutkrävande är av 
betydelse för att erhålla extern legitimitet (jämför March & Olsen 1989; Bolman 2012). Det är 
ett sätt att upprätthålla medborgarnas förtroende för myndigheten. Det framhävs vara 
betydelsefullt att man signalerar att man tar händelserna på allvar, att ansvar faktiskt utkrävs 
då tjänsteförseelser uppdagas. Men av resultatet framgår att det företrädesvis är 
upprätthållandet av de interna värderingarna som är av betydelse, inte det externa 
värderingskapandet (jämför Schein 1990). Eftersom det är så få ärenden som leder till en 
anmälan till PAN kan det inte anses finnas en lämplighetslogik i hanterandet. Det finns 
således inget externt värderingsskapande i ansvarsprocessen, vilket gör att den symboliska 
kraften i agerandet med handlingstrappa, attesträtt och anmälningar till PAN är svag. 
 

7.4 Sammanfattning av analys 
 
Ur det rationella perspektivet är det möjligt att förstå det som pågår som ett skifte i sättet att 
hantera ansvarsutkrävandet. Det rationella perspektivet är fortsatt starkt men i en ny 
utformning. Detta är en nödvändig anpassning till den ökande komplexiteten och till att de 
allvarliga kvalitetsbristerna åtgärdas, men inte genom hierarkisk kontroll. Det är en 
ändamålsenlig process, men som ännu inte fullföljts tillräckligt för att ett reellt och 
ändamålsenligt ansvarsutkrävande ska göra sig gällande. Ur kulturell synpunkt är det också 
möjligt att förstå betoningen på kollektivet för att stärka samarbetet inom verksamheten och 
på så sätt reduceras en internkonkurrens som annars kan känneteckna myndighetsutövning i 
ärendehanteringen. Verksamheten har funnit andra mer ändamålsenliga sätt att utkräva 
ansvar. Det är verksamhetsbefrämjande att se på ansvarsutkrävande som en fråga om 
förbättrat lärande istället för som en fråga om att dela ut straff. De bestraffningar som faktiskt 
sker tar sig uttryck i en försämrad löneutveckling. Om tjänstemannen gjort sig skyldig till 
tjänsteförseelser begränsas denne också att klättra hierarkiskt inom organisationen. Ur det 
symboliska perspektivet kan det fortsatta användandet av de synliga procedurerna för 
ansvarsfrågor; handlingsplaner, attestförordningar och PAN ses som motiverade. Dock 
förefaller den externa symboliska kraften i dessa ibland vara för svag då frågan om 
ansvarsutkrävandet har förfuskats återkommer. Helhetsintrycket är dock att 
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ansvarsutkrävandet ur de tre perspektiven hanteras på ett ändamålsenligt sätt, dock i något för 
svag form. 
 
Det är följaktligen uppfattningen att lärandet är mer ändamålsenlig än bestraffningen som styr 
tillämpandet av ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan. 
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8 Diskussion 
 
Studiens resultat överensstämmer delvis med kritiken i tidigare forskning att den statliga 
förvaltningen inte upprätthåller processer för ansvarsutkrävande (Ahlenius 2005), vilket leder 
till minskat individuellt ansvarsutkrävande. De kontrollmekanismer som infördes i samband 
med NPM-reformerna skulle bidra till ett ökat ansvarsutkrävande genom att det skulle bli 
enklare att finna brister och därmed ställa enskilda individer till svars (Barberis 1998; 
Svensson 2012). Trots att flertalet kontrollmekanismer implementerats tillämpas de 
företrädesvis för att granska resultat och prestation i avseende mängden handlagda ärenden. 
Det innebär att kvalitetsbrister inte hanteras med ansvarsutkrävande sanktioner. 
Verksamheten har tvingats anpassa sig till den ökade komplexiteten som den statliga 
förvaltningen i högre grad utsätts för. Resultatet kan därmed relateras till tidigare 
forskningsresultat då kontrollmekanismerna har kritiserats för att de endast beaktar resultat 
(Anderson 2009).  
 
Det föreligger en viss konsekvenslogik i hanteringen av tjänsteförseelser, det finns fragment 
av sådant beslutsfattande, men eftersom kontrollmekanismerna främst inriktar sig på resultat 
och då företrädesvis på kvantitativa aspekter är det svårt att utifrån sådana kontroller motivera 
initierande av ansvarsärenden utifrån denna logik. I denna fallstudie indikeras att minskningen 
av ansvarsutkrävandet är chimär. Den ger uttryck för mer ändamålsenliga former för 
ansvarsutkrävande. Det har skett en övergång från att kontrollera och bestraffa till att 
stimulera med kompetensinsatser. Genom att professionsrollen ständigt utvecklas har det 
medfört att de traditionella formerna för ansvarsutkrävande avvecklats till förmån för nya. 
Men intentionen är ändå densamma, att få tjänstemännen att bete sig mer tillbörligt i 
tjänsteutövningen och att frambringa ett mer etiskt korrekt förhållningssätt (Dubnick 2005).  
 
Fallstudien har tydliggjort att myndigheten präglas av både kollektivistiska och 
individualistiska idéer. Men i den ansvarsutkrävande processen är det 
personansvarighetslinjen (Lundquist 1998) med individualistiska föreställningar som är 
rådande. Ansvarsutkrävandet sker alltid individuellt genom en lämplighetslogik, där endogent 
utvecklade normer gör att verksamheterna bemöter förseelser med utbildning och åtgärder 
som avser lärande, istället för bestraffning. I enlighet med Clark (2005) råder en föreställning 
om att felaktigheter sällan grundas i ett avsiktligt uppsåt att göra fel, det handlar snarare om 
att tjänstemannen inte givits rätt förutsättningar gällande kompetens eller arbetssituation. Ett 
sådant förfarande anses enligt en lämplighetslogik förhindra och förebygga oegentligheter 
inom organisationen samt tillgodose verksamhetens intressen. 
 
Myndigheten hanterar således ansvarsfrågan främst som ett medel för verksamhetsutveckling 
och kompetensinsatser för tjänstemännen, inte för att demonstrera handlingskraft vare sig 
reellt eller symboliskt. Myndigheten framhåller öppenhet och transparens som ytterst 
betydande, men väljer likväl att inte hantera förseelser med handlingstrappan och anmälningar 
till PAN, åtgärder som skulle göra den symboliska kraften tydligare. För att den statliga 
förvaltningen skall kunna uppnå extern legitimitet och samtidigt vara transparent krävs att 
myndigheten åskådliggör de felaktigheter som förekommer, men också de åtgärder som 
vidtas. En ökad transparens var dessutom avsikten då gransknings- och kontrollmekanismerna 
infördes (Dubnick 2005). Denna öppenhet kan emellertid inte fungera om myndigheten väljer 
att hantera förseelserna på det egna lokalkontoret. Ett sådant förfarande kan ifrågasätta 
myndighetens externa legitimitet då ansvarsutkrävandet förfuskas, på så sätt framstår det som 
ett hyckleri i ansvarsfrågan. 
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9 Slutsatser 
 
Avsikten med studien var att utforma en teoretisk förklaring till det minskade 
ansvarsutkrävandet inom den statliga förvaltningen. Genom att studera Försäkringskassans 
hantering av ansvarsutkrävande vid tjänsteförseelser har studien tydliggjort att minskningen 
företrädesvis är chimär vilket ger stöd för den andra kategorin av förklaringar. Myndigheten 
följer en konsekvenslogik avseende att med begränsad rationalitet hantera tjänsteförseelser 
med kompetensutveckling. Hanteringen följer således även en lämplighetslogik. 
 
Studiens teoretiska bidrag ligger framför allt i den teoretiska förklaringen att det minskade 
ansvarsutkrävandet inom myndigheten är till följd av den andra kategorin av förklaringar 
vilken anger att ansvarsutkrävandet sker på ett mer ändamålsenligt sätt. För att få 
tjänstemännen att bete sig tillbörligt enligt statstjänstemannarollen erhålls de utbildningar 
vilket medför ett antagande om att de agerar rationellt i yrkesutövningen. När tjänsteförseelser 
hanteras tillämpas en lämplighetslogik som framhåller att det är mer ändamålsenligt med 
utbildning, förändring av arbetsinnehåll eller byte av yrkesroll. De bestraffningar som 
tillämpas är försämrad löneutveckling och begränsade möjligheter att klättra karriärsmässigt. 
Ansvarsutkrävandet skiljer sig således från den traditionella avsikten där en aktör har rätten 
att utkräva ansvar och bestraffa en annan aktör (Behn 2001) för att istället ta sig uttryck 
genom verksamhetsbefrämjande insatser. 
    
Studiens praktiska bidrag utgörs i synnerhet av en praktisk förståelse för hur tjänsteförseelser 
hanteras inom Försäkringskassan. Det lärande som Ahlenius (2005) kritiserar har blivit ett sätt 
för myndigheten att uppnå verksamhetsutveckling. Det innebär emellertid som Ahlenius 
(2005) framhåller att det inte bringas klarhet i ansvarsfrågan. Myndigheten erhåller 
följaktligen ingen extern legitimitet genom sin hantering inom det egna lokalkontoret vilket 
medför en svag symbolisk funktion. Detta skulle kunna uppnås genom den externa 
tillsynsmyndighet som JO (1998) tidigare efterfrågat. Det skulle också medföra ökad 
transparens och extern legitimitet vilket verksamheten eftersträvar. 
 
Fallstudiens resultat för hur ansvarsutkrävande hanteras får anses gälla inom den kontext där 
fallstudien genomförts. Det går således inte att dra några generella slutsatser för 
ansvarsutkrävandets praktiska tillämpning inom den statliga förvaltningen. En 
rekommendation för fortsatt forskning avser följaktligen ytterligare fallstudier inom statliga 
myndigheter för att tydliggöra om förklaringen till det minskade ansvarsutkrävandet endast 
kan sökas i att myndigheten funnit ett mer kvalificerat sätt att hantera tjänsteförseelser. Detta 
för att skapa en mer utförlig forskningsbild och en fördjupad teoretisk förklaring av hur 
ansvar utkrävs.     
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11 Bilagor 

11.1  Intervjupersoner 
 
Ledningsgrupp 
Enhetschef A, Sjuhärad 
Enhetschef B, Göteborg Nord 
Enhetschef C, Väst 1 
Enhetschef D, Göteborg Nord 
Områdeschef, Sjuhärad 

HR- staben 
Verksamhetsutvecklare HR (Arbetsrätt och lönebildning), Personalansvarsnämndens kansli.  

Kontrollfunktion 
Specialist, Göteborg Syd 

Tjänstemän 
Handläggare A, Göteborg Syd 
Handläggare B, Sjuhärad 
Handläggare C, Sjuhärad 
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11.2  Intervjuguide 
 

Enhetschef 

Inledande frågor 
 
 Kan du beskriva din yrkesroll som Enhetschef på Försäkringskassan? 
 Hur ska myndighetsutövning fungera enligt dig? 

 
Tema 1 – Rationellt perspektiv 
 
 Hur sker ansvarsutkrävande för tjänsteförseelser på Försäkringskassan? 
 Har du varit involverad in någon händelse som föranledde en anmälan till PAN? 
 Kan du beskriva händelseförloppet från upptäckt av förseelse till eventuell anmälan? 
 Om tjänsteförseelser som inte leder till en anmälan eller PAN väljer att inte utfärda 

disciplinåtgärder, påverkar detta ändå tjänstemannens arbete inom myndigheten? 
 Finns det rätt förutsättningar som enhetschef att utöva tillsyn av tjänstemännens 

myndighetsutövning?   
 På vilket sätt ser man till att tjänstemannen förhåller sig till sin yrkesroll? 
 Vilka svårigheter upplever du med att utkräva ansvar av dina medarbetare då de 

handlar på ett sätt som inte är förenligt med Försäkringskassan uppdrag? 

Tema 2 – Kulturellt perspektiv 
 
 Vilken tolerans finns för avvikelser från regler och normer? 
 Hur vanligt är det att felaktigheter uppmärksammats, och hur förberedd är du på att 

hantera ansvarsutkrävande situationer?  
 På vilket sätt begränsas tjänstemannen? Finns det en stor individuell frihet i 

utövandet? 
 Finns det några bedömningskriterier för att klargöra om en händelse är en 

tjänsteförseelse? 
 Sker ansvarsutkrävande individuellt och/eller sker gruppbaserade utvärderingar? 
 Vilket ansvar har du för vad dina medarbetare presterar och felaktigheter som begås? 

Tema 3 – Symboliskt perspektiv 
 
 Är ansvarsutkrävande viktigt för att upprätthålla värderingarna inom myndigheten? 
 Hur får tjänstemännen klarhet i vilka myndighetens värderingar är?  
 Används ansvarsutkrävandet som bestraffning eller för att tydliggöra regelverket? 
 Upplever du att du och dina kollegor har en samsyn vad gäller ansvarsutkrävande? 
 Finns det krav från centralt håll om att utkräva ansvar för tjänsteförseelser?  
 Hur påverkas medborgarenas förtroende för myndigheten om det inte utkrävs ansvar 

för de tjänsteförseelser som begås? 
 Är det viktigt att felaktigheter och dess åtgärder synliggörs?  
 Finns det enligt dig ett fungerande ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan?  
 Har du något att tillägga? 
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Specialist 

Inledande frågor 
 
 Kan du beskriva din yrkesroll som Specialist på Försäkringskassan? 
 Vad betyder myndighetsutövning för dig? 

 
Tema 1 – Rationellt perspektiv 
 
 Hur sker ansvarsutkrävande på Försäkringskassan? 
 Kan du beskriva vilka kvalitetsverktyg som finns för att säkerställa att handläggningen 

sker på ett korrekt sätt. 
 Vad kan din roll innebära i ansvarsutkrävande situationer? 
 Hur upplever du att ansvarsutkrävande hanteras på Försäkringskassan? 
 Upplever du att det finns svårigheter med att utkräva ansvar på Försäkringskassan? 

 
Tema 2 – Kulturellt perspektiv 
 
 Vilken tolerans finns för avvikelser från regler och normer? 
 Hur vanligt är det att fel uppmärksammas? 
 Anser du att tjänstemännen begränsas eller finns det en stor individuell frihet för 

tjänstemännen i sin yrkesutövning? 
 Sker ansvarsutkrävande individuellt och/eller sker gruppbaserade utvärderingar? 

 
Tema 3 – Symboliskt perspektiv  
 
 Anser du att tjänstemännen upprätthåller de värderingar som finns inom 

Försäkringskassan? Vilken roll har cheferna i detta? 
 Finns det krav från centralt håll om att utkräva ansvar för tjänsteförseelser?  
 Finns det enligt dig ett fungerande ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan? 
 Upplever du att tjänsteförseelser påverkar tjänstemännens fortsatta arbetssituation 

inom myndigheten?  
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Handläggare 
Inledande frågor 
 
 Kan du beskriva din yrkesroll? 
 Hur ska myndighetsutövning fungera enligt dig? 

 
Tema 1 – Rationellt perspektiv 
 
 Hur sker ansvarsutkrävande för tjänsteförseelser på Försäkringskassan?  
 Känner du till någon händelse som har föranlett en påföljd? 
 Tror du att tjänstemannens arbete påverkas inom myndigheten om felaktigheter begås?  
 Upplever du att du blir kontrollerad i ditt arbete? Tycker du att det är rimligt eller 

skulle du vilja se mer/mindre kontroll? 
 

Tema 2 – Kulturellt perspektiv  
 
 Vilken tolerans finns för avvikelser från regler och normer? 
 Hur vanligt är det att felaktigheter uppmärksammats, och hur tar man som handläggare 

ansvar för felaktigheterna? 
 Finns det en stor individuell frihet i utövandet och vilka begränsningar finns? 
 Finns det en arbetsbeskrivning, och utvärderas du utifrån den? 
 Har ni gruppbaserade mål, och utvärderas ni utifrån dessa? 

 
Tema 3 – Symboliskt perspektiv 
 
 Vilka värderingar finns inom myndigheten? Är ansvarsutkrävande viktigt för att 

upprätthålla dem?  
 Hur påverkas medborgarnas förtroende för myndigheten om det inte utkrävs ansvar för 

de tjänsteförseelser som begås? 
 Är det viktigt att felaktigheter och dess åtgärder synliggörs? 
 Finns det enligt dig ett fungerande ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan?  
 Har du något att tillägga? 
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Verksamhetsutvecklare HR 
Inledande frågor 
 
 Kan du beskriva din yrkesroll? 

 
Tema 1 – Rationellt perspektiv 
 
 Vilka kontrollfunktioner finns för att upptäcka tjänsteförseelser? 
 Hur sker ansvarsutkrävande för tjänsteförseelser på Försäkringskassan? 
 När en situation uppstår, hur går du tillväga? 
 Har du varit involverad in någon händelse som föranledde en anmälan till PAN? 
 Kan du beskriva händelseförloppet från upptäckt av förseelse till eventuell anmälan? 
 Om tjänsteförseelser inte leder till en anmälan eller att PAN väljer att inte utfärda 

disciplinåtgärder, hur vägleder ni chefen om påföljder?  
 Upplever du att ansvarsutkrävandet är förenligt med Försäkringskassan uppdrag? 
 Vilket ansvar har cheferna för tjänstemännens felaktigheter? 

 
Tema 2 – Kulturellt perspektiv  
 
 Hur vanligt är det att felaktigheter uppmärksammas, och hur vanligt är det att du 

involveras? 
 Vilka svårigheter upplever du att chefer kan ha i ansvarsutkrävande situationer? 
 Vilka svårigheter upplever du utifrån din roll? 
 Finns det olikheter för hur de olika enhetscheferna hanterar tjänsteförseelser? 
 Vilken tolerans finns för avvikelser från regler och normer? 
 På vilket sätt begränsas tjänstemannen? Finns det en stor individuell frihet i 

utövandet? 
 Sker ansvarsutkrävande individuellt eller gruppvis? 

 
Tema 3 – Symboliskt perspektiv 
 
 Används ansvarsutkrävandet som bestraffning eller för att tydliggöra regelverket? 
 Finns det några bedömningskriterier för att klargöra om en händelse är en 

tjänsteförseelse?  
 Finns det rätt förutsättningar för enhetscheferna att utöva tillsyn av tjänstemännens 

myndighetsutövning?   
 Finns det enligt dig ett fungerande ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan?  
 Hur påverkas medborgarenas förtroende för myndigheten om det inte utkrävs ansvar 

för de tjänsteförseelser som begås? 
 Är det viktigt att felaktigheter och dess åtgärder synliggörs? 
 Vilka påstötningar finns från centralt håll som påverkar er stödfunktion? 
 Har du något att tillägga? 
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Områdeschef 
Inledande frågor 
 
 Kan du beskriva din yrkesroll?     

 
Tema 1 – Rationellt perspektiv 
 
 Vilka kontrollfunktioner finns för att upptäcka tjänsteförseelser? 
 Hur sker ansvarsutkrävande för tjänsteförseelser på Försäkringskassan? 
 När en situation uppstår, hur går du tillväga?  
 Har du varit involverad in någon händelse som föranledde en anmälan till PAN? 
 Kan du beskriva händelseförloppet från upptäckt av förseelse till eventuell anmälan? 
 Om tjänsteförseelser inte leder till en anmälan eller att PAN väljer att inte utfärda 

disciplinåtgärder, hur vägleder ni chefen om påföljder? 
 Upplever du att ansvarsutkrävandet är förenligt med Försäkringskassan uppdrag? 
 Vilket ansvar har cheferna för tjänstemännens felaktigheter? Utkräver du något ansvar 

om enhetscheferna inte fullföljer sitt uppdrag? 
 
Tema 2 – Kulturellt perspektiv  
 
 Vilka svårigheter upplever du att chefer kan ha i ansvarsutkrävande situationer? 
 Vilka svårigheter upplever du utifrån din roll? 
 Hur vanligt är det att felaktigheter uppmärksammas, och hur vanligt är det att du 

involveras? 
 Finns det olikheter för hur de olika enhetscheferna hanterar tjänsteförseelser? 
 Vilken tolerans finns för avvikelser från regler och normer?   
 På vilket sätt begränsas tjänstemannen? Finns det en stor individuell frihet i 

utövandet? 
 Sker ansvarsutkrävande individuellt eller gruppvis? 

 
Tema 3 – Symboliskt perspektiv 
 
 Används ansvarsutkrävandet som bestraffning eller för att tydliggöra regelverket? 
 Finns det några bedömningskriterier för att klargöra om en händelse är en 

tjänsteförseelse?  
 Finns det rätt förutsättningar för enhetscheferna att utöva tillsyn av tjänstemännens 

myndighetsutövning?   
 Finns det enligt dig ett fungerande ansvarsutkrävande inom Försäkringskassan?  
 Hur påverkas medborgarenas förtroende för myndigheten om det inte utkrävs ansvar 

för de tjänsteförseelser som begås?    
 Är det viktigt att felaktigheter och dess åtgärder synliggörs? 
 Vilka påstötningar finns från centralt håll som påverkar ansvarsutkrävandet på de 

lokala kontoren? 
 Har du något att tillägga? 

 

11.3  Tabeller och figurer 
Figur 1: Teoretiskt analysverktyg 
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