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Medborgarperspektivet 

•  När sjukpenning nekas (2013:1) 

−  Korrekt beskrivning av villkoren? 

−  Omständigheter som motiverar avslag? 

−  Bemöts den försäkrades synpunkter? 

•  Pensionsinformation (2012:14, 2012:16) 

−  svårt område 

−  svårt hitta oberoende information 

−  extra fondförvaltare leder till högre kostnad 

 



Lagstiftning och tillämpning 

•  Arbetsskada (2011:15) 

−  skevheter i forskningen missgynnar kvinnoyrken 

−  2002 års bevisregel ej implementerad 

•  Graviditetspenning (2011:16, 2014:25) 

−  nytt yrkesinnehåll, ny forskning 

−  möjligheter till anpassning ej utredda 

−  ej tillräckligt individualiserade beslut 

−  inte alltid begripliga formuleringar 

•  Förvaltningsdomstolarna (2014:18)  

−  domstolarna beroende av Försäkringskassans grundbeslut 



När professionen styr:  
Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna 

  

FK omprövning 

Sthlm 
1-15 

Gbg m.fl. 16-31 

Förvaltningsrätt 

Förvaltningsrätt 

Kammarrätt 



Statsmakternas styrning 

•  Regionala skillnader (2010:6) 

− bakgrund till Försäkringskassans bildande: stigande 
sjuktal, stor regional spridning 

− sammanslagningen skapade bättre förutsättningar för 
styrning av utvecklingen 

•  Socialförsäkringsnämnder (2014:8) 

− allmänt reducerat lekmannainflytande 

− ingen effekt av den politiska sammansättningen i SFN 



Statsmakternas styrning, forts. 

  



Intern styrning 

•  Handläggarnas betydelse (2014:1) 

−  attityd till åtgärder och resultat har betydelse 

−  liten variation regionalt 

•  Föräldraansvar (2014:6) 

−  stor variation i bedömningen 

−  beslutsstöd skulle kunna minska variationen 

•  Förvaltningsdomstolarna (2014:18) 

−  stor variation mellan omprövningsenheterna 

−  stor variation mellan domstolarna 



Intern styrning, forts. 
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TEMATIK 

• Medborgarna i fokus 

• Legitimitet  

• Betydelsen av rättvisa procedurer 

• Erfarenheternas politiska betydelse 

• Myndigheternas prestationer 



MEDBORGARNA I POLITIKEN 

“The authoritative allocation of goods, services and values” 

• Inflödet: All makt utgår från folket 

• Utflödet: Implementering av politiska beslut, medborgarna 

är i allra högsta grad berörda parter 

• Medborgarnas stöd är centralt för vårt politiska systems 

överlevnad och för förvaltningens funktionalitet 



LEGITIMITET 

• Moralisk acceptans 

• Villighet att acceptera även mindre populära beslut 

• Empirisk indikator:  

– Förtroende 

• Andra potentiellt viktiga indikatorer:  

– Personliga erfarenheter  

– Prestationsbedömningar 

– Korruptionsuppfattningar 

 
 

 

 



PROCEDURAL RÄTTVISA 

Människor bryr sig om hur beslut fattas 

 

Rättvisan med vilken institutioner och myndigheter 

utövar makt är avgörande för viljan hos enskilda 

individer att acceptera beslut och regelverk som 

skapats och implementerats av dessa myndigheter.  

      (Tyler 2006) 

 



PROCESSERNAS TYNGD 

Beslutslegitimitet: besluten i sig uppfattas som rättvisa 

och opartiska, samt att implementeringen genomförs 

utgående från opartiska och rättvisa kriterier 

• Argument  

– Moraliskt rätt 

– Förtroendeskapande 

– Respekt för individen 

– Underlättar utvärdering av besluten 

 



RÄTTVISA PROCEDURER 

1. Bli hörd 

2. Opartiskhet 

3. Respekt 

4. Trovärdighet  



ERFARENHETERNAS BETYDELSE 

• Personliga erfarenheter från mötet med välfärdsstaten 

och myndighetsutövning kan få omfattande 

konsekvenser 

• Specifika:  

– Acceptansen av utfallet i specifika beslut 

• Indirekta politiska konsekvenser:  

– Politiskt förtroende  

– Nöjdhet med demokrati  

– Mellanmänskligt förtroende  

– Politiska sympatier 



INDIVIDUALISERING 

• Sverige är ett av världens mest individualiserade 

länder 

• Postmaterialister som förväntar sig inflytande och  

situationsanpassning 

• Hur står sig förväntningarna på procedural rättvisa i 

detta möte? 

• Är genomskinlighet och trovärdiga motiveringar 

nyckeln till framgång? 

 



MYNDIGHETSBEDÖMNING  
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MEDBORGAREN I MÖTET MED 

FÖRVALTNINGEN 

• Utan rättvisa procedurer står sig förvaltningen slätt 

• Negativa bedömningar slår tillbaka på det politiska 

systemet 

• En professionell förvaltning som lyssnar på 

medborgarna, behandlar dem likvärdigt och med respekt 

• Men hur tungt väger rättvisa procedurer när kraven på 

individanpassning stiger?  
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förvaltning 

Lena Marcusson 

 



Rättsligt grundad förutsebarhet 

• Klara och tydliga regler 

• Publicerade och tillgängliga regler 

• Lojal och korrekt tillämpning 



Rättssäkerhet? 

• Rättsligt grundad förutsebarhet 

• Likformig tillämpning 

• Korrekt bedömning 

• Individuell anpassning? 



Rättsordningen: uppbyggnad 

   Normhierarki 

 RF, EU  

EKMR 

Förvaltningslagen 

Myndighetsförordningen 

Myndighetsföreskrifter 



Generella krav 

• Konstitutionella 

krav 

• Värdegrund 

• Krav på god 

förvaltning 

• Förvaltningslag 

• Regeringens 

krav 

 

 

 

 



Materiell lagstiftning 

 

• Socialrätt 

• Skatterätt 

• Miljörätt 

• Politirätt 

• Utbildningsrätt 



 

 

 

 

Lagstiftningsstil  

Olika regeltyper 

• Rättigheter  

• Skyldigheter 

• Tillstånd, legitimation 

• Förbud 

• Förmåner, anställning, examination, 

statsbidrag, forskningsanslag 



Detaljerade eller oprecisa regler 

• Förutsebart 

• Svåranpassat 

• Strikt juridisk 

metod 

• Laglighetspröv-ni

ng  

• Rättsosäkert 

• Flexibelt 

• Ändamålsstyrt 

• Lämplighetspröv-

ning 

• Distanserad 

prövning? 



Betydelse för avnämarna 

• Medborgaren, 

brukaren, 

sökanden 

• Tillämparen 

 

• Domstolen 

  

• Förutsebarhet  

• Flexibilitet 

 

Anvisningar om 

alternativ 

Rättsliga ramar 

som möjliggör 

kontroll 

 

 



 

 

Förarbetenas betydelse 

 
Allsidig, opartisk utredning 

Tydliga politiska ställningstaganden 

Tydliga exempel och motiveringar utifrån 

ändamål 

Måttstockar för bedömning 

Påminnelse om saklighetskrav och 

proportionalitetsprincip 



Förarbetena försummas: stöd för 

tillämpare? 

 

• Normhierarkin 

• Generella rättssäkerhetskrav 

• Värdegrund 

• Juridisk metod 

• Professionellt förhållningssätt 



Kärnbudskap 

Lata lagstiftare leder till lealösa 

lagtillämpare 

35 
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Kärnbudskap 

Bra förarbeten – mångas ansvar 
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myndigheterna rättssäkerheten? 
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Hur påverkar statsmakternas 
styrning av myndigheterna 

rättssäkerheten? Tilfellet Nav 
 

Jacob Aars 



Plan 
• Hovedspørsmål: Hvordan har Nav-reformen 

påvirket brukernes rettssikkerhet? 

– Nav – en oversikt 

– Rettsikkerhet – om begrepet 

– Nav og ulike rettssikkerhetsprinsipper 

– Oppsummering 



Nav: Bakgrunn for reformen 

• «Kasteballproblemet» 
– Brukere sendt mellom ulike etater/kontorer som ikke 

koordinerer sine innsatser 
– «Wicked issues» 

• Høy andel av befolkningen på  
trygd   
– Ca. 30 % 

• Et aktivt storting 
– Trosset ekspertinnstillinger 
– Presset regjeringen 

42 



Reformdesign: Modellen 

• Én statlig Arbeids- og velferdsetat med 
oppgaver fra Aetat og trygdeetaten  

– Integrert forvaltning (Joined-up government) 

• Felles statlige og kommunale NAV-kontor i 
hver kommune 

– Statlig-kommunale  

partnerskap 

43 



Resultater 

• Flere i arbeid? 

– Færre går fra ytelser til arbeid eller  

 utdanning 

– Over tid bedres overgangsratene noe 

– Men fremdeles noe svakere enn før reformen 

– Reformen har hatt en mer positiv effekt i små kontorer enn i 
store kontorer 

• Mer tilfredse brukere? 

– Brukertilfredsheten falt frem til 2011, deretter en viss stigning 

• Mer effektiv forvaltning? 

– Kostnadseffektiviteten, dvs produktiviteten er blitt dårligere, 
sammenlignet med Aetat og Trygdeetat 

– Bedre for forvaltningsenhetene enn for NAV-kontorene 44 



Et overblikk over Nav 

• 2.8 mill brukere på landsbasis 
• Forvalter ca 380 milliarder kroner (2013) dvs 12.000 

kroner i sekundet 
• Administrerer mer enn 50 ulike stønader  
• 400.000 inngående saker i måneden 
• 30.000 telefonsamtaler om dagen  
• 1,8 millioner unike brukere besøker NAVs nettsider i 

måneden 
• 456 Nav-kontorer 
• Ca 19.000 ansatte totalt  

– Ca 5000 kommunalt ansatte  
– Ca 14000 statlig ansatte 

 



Rettsikkerhet: To hoveddimensjoner 

• Prosessuell rettssikkerhet 

– Rettsikkerhetsgarantier 

• Materiell rettssikkerhet 

– Rettigheter 

 



Rettssikkerhetsprinsipper (1) 

• Legalitetsprinsippet 

– Forutsigbarhet 

– Likebehandling 

– Forsvarlig saksbehandling 

– Upartiskhet 

• Offentlighetsprinsippet 

– Innsyn 

– Gjennomsiktighet 

 



Rettssikkerhetsprinsipper (2) 

• Partsdeltakelse 

– Uttalerett  

– Innsyn 

– Samhandling med brukeren 

• Overprøvingsmuligheter 

– Klage 

– Kontroll 



Legalitet 

• Fleksibilitet og effektivitet viktigere enn rettssikkerhet 
– Hensynet til brukere med sammensatte behov 
– Arbeidsfokuset 

• Men rettssikkerhet viktigere i reformens 
implementeringsfase 
– Opprettelse av regionale forvaltningsenheter 

• Regionale forskjeller i søknadsbehandling 
• Gammeldagse, inkompatible IKT-systemer hindrer effektiv 

saksbehandling 
• Saksbehandlerbytter svekker forutsigbarhet 
• Generalistmodellen truer kompetent og forsvarlig 

saksbehandling 
 



Offentlighet 

• Hybrid, kompleks organisasjon svekker 
transparens/gjennomsiktighet 

• Ingen direkte kontakt med saksbehandler 

• Sakspapirer som forsvinner i transport mellom 
lokale kontorer og forvaltningsenheter 



Partsdeltakelse 
• Kompleks, fragmentert organisasjon skaper 

behov for «brukerarbeid»  Krav til 
kompetanse hos brukerne 

• Saksbehandlerbytter skaper liten kontinuitet i 
samhandlingen mellom bruker og forvaltning 
 Ustabile relasjoner 

 



Overprøving 

• Høyt antall klager til Nav 

• Mange klager til Trygderetten 
– 2874 klager behandlet i 2013 

– 24 % fikk medhold 

– Store variasjoner mellom dommere 

• Skjerpede krav til internkontroll i kommunene 

• Forsterket tilsyn med kommunene 

• Sterkt og aktivt fokus fra Riksrevisjonen 
– Flere åpne høringer i Stortinget 



Oppsummering 

• Rettsikkerhet ikke blant de viktigste målene for 
Nav-reformen. 

• Hensynet til flertjenestebrukere på bekostning av 
rettssikkerheten til brukere med enklere behov? 

• Store, gjennomgripende reformer  
Høye omstillingskostnader 
Stor oppmerksomhet mot «indremedisinske», organisatoriske 

forhold 
Hensynet til brukeren skyves i bakgrunnen? 

• Komplekse forvaltningsløsninger  
Høye krav til brukerne  
Favoriserer ressurssterke brukere? 

• Integrert forvaltning og rettssikkerhet vanskelige å forene? 



Kärnbudskap 
 

• Hänsynen till brukare med flera olika slags 
ärenden går före rättssäkerheten för brukare 
med enstaka ärenden.  

 

• Komplexa förvaltningslösningar ställer högre 
krav på medborgarna och gynnar de  
resursstarka.  
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Förtroendemannainflytande är och har varit ett viktigt inslag i de 
allmänna försäkringskassornas verksamhet. När de tidigare 
allmänna sjukkassorna ombildades till allmänna försäkringskassor 
1962 skapades pensionsdelegationer och försäkringsnämnder. 
Dessa delegationer och nämnder hade till uppgift att fatta beslut i 
enskilda försäkringsärenden.  
 

Den 1 januari 1987 ersattes pensionsdelegationerna och 
försäkringsnämnderna med en enhetlig 
förtroendemannaorganisation, de nuvarande 
socialförsäkringsnämnderna. 
  

Ur Riksförsäkringsverkets vägledning 2001:12 

 



En överdriven betoning av de förtroendevaldas roll som innehavare 
av kännedom om lokala och regionala förhållanden kan enligt 
utredaren även innebära att sådan information tillförs vid 
beslutstillfället och inte som en del av utredningen.  

 

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv finns det därmed en risk för att 
ovidkommande subjektiva faktorer förs in vid bedömningen av 
frågor som bör bedömas utifrån strikt förvaltningsmässiga och 
försäkringsmässiga kriterier. 

 

Promemoria från socialdepartementet 14/2 2007 

Avveckling av Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder m.m. 

 



Kärnbudskap 

Vart tog lekmannainflytandet vägen?  
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Hur kan myndigheterna styra för att uppnå en 
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Riktiga beslut eller snabb och billig hantering – 

en balansgång som kan gå fel 
 

Kärnbudskap 
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Är automatiserat 

beslutsfattande rättssäkert? 
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Vad är beslutsfattande? 

 

Vad är automation? 

 

Vad är rättssäkert? 



 

 

Vad är rättsligt beslutsfattande? 

 

 

 

 

Rättsliga beslut är beslut som fattas med stöd av rättsregler 



Vad är automation? 



 Otto Lilienthal (1841-1896) with a small ving flapping sail 
1894. Lilienthal completed some 2000 flights. He died 
when one of his constructions collapsed.  A severe blow 
against the art of flying. 

A Broader Perspective – why is there such things as Law? 

Beutel 1957 – Vilket är det underliggande problemet? 



Inbyggda lösningar 

 Exempel 

Vägtullar, alkolås, 
Straffmätning, 
Upphovsrättsskydd 
(DRM), övervakning 
av individer, av 
traffik, betalsystem 

skatter, pensioner, 
etc. 

Besluten byter karraktär 

Mångfacetterad utveckling 



Inbyggda lösningar 

 

 

Proaktivt i stället för reaktivt 
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 Inskrivningsärenden (2011 ca 670.000 ärenden) 

hanteras av lantmäteriet (under Socialdepartementet), 

betalningsförelägganden m.m. (2011 ca 1.170.000 

ärenden) hanteras av kronofogdemyndigheten (under 

Finansdepartementet), bouppteckningsärenden (årligen 

ca 100.000 ärenden) administreras av skatteverket 

(under Finansdepartementet). Dessa ärenden handlades 

tidigare av tingsrätterna och att lära sig hantera dem var 

en del av notarieutbildningen. Många av dessa ärenden 

sköts numera av icke rättsutbildad personal och 

tingsrätterna har avlastats nära två miljoner ärenden 

årligen. 

 

Besluten tappar en del av sin juridiska identitet, och betraktas inte 

längre som speciellt avancerade. 



 Fotbojan - en miljardbesparing  

 2007: Den samlade kostnadsminskningen för fotboja 
jämfört med fängelse närmar sig en miljard kronor.  

 

 Även proaktivt: 

 

 Lag (1988:688) om kontaktförbud  

   

 ”Om det kan antas att ett kontaktförbud enligt 
1 § inte är tillräckligt, får förbudet utvidgas till 
att avse förbud att uppehålla sig i närheten av 
en annan persons bostad eller arbetsplats 
eller annat ställe där den personen brukar 
vistas (utvidgat kontaktförbud) 

 

 ”[e]tt beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud 
ska förenas med villkor om elektronisk 
övervakning, om det inte finns särskilda skäl 
mot det.” 

Exempel verkställighet av beslut 



Hur? 

Tekniskt 

system 

Mottagare 

Aktör 

Situation 

   Uppsättning 

instruktioner 

 

översätts till 

Påverkan T 

Påverkan L 

 

Tillämpnings- 

bestämmelser 

 

styr 

   kompletteras av 

Myndighet 

 

styr 

Påverkan M 

Lag 



Sammanfattningsvis 

 Automatisering av juridiska beslut (i delar 

eller helhet) är en utveckling som pågått 

en längre tid. Förändringarna sker gradvis 

och det är inte troligt att något rättsområde 

förblir opåverkat.  

Automatisering innebär i vissa fall att det traditionella behovet av juridik 

försvinner.   



För och nackdelar 

NORM 

POLICY 

PRINCIP 

REGEL 

STANDARD 

Förordning 

Teknisk lösning 

Programvara 

HÖG generalitet 

TID 



För- och nackdelar 
    

Generell reglering 

  

Detaljerad reglering 

  

  

Fördelar 

 Flexibilitet i förhållande till olikheter i 

fallen och ändrade förhållanden 

  

 Anpassning till ändrade värderingar 

och ny information t.ex. om risker och 

medel att undvika dem 

  

 Regleringen kan anpassas till 

regionala och lokala skillnader 

  

 Ställer större krav på domares och 

andra lagtillämpares arbete och 

motivation 

  

 Möjliggör reglering trots bristfälligt 

faktaunderlag och kamouflerar 

politiska tvister genom allmänna 

formuleringar 

  

  

  

 

 Maximerar regleringens 

styrningsprecision 

  

 Lagtillämparens uppgift blir lättare, 

mera mekanisk 

  

 Regleringens förutsebarhet och 

enhetlighet är större, speciellt för 

regleringens målgrupper 

  

 En klar arbetsfördelning mellan 

lagstiftaren och lagtillämparen (läran om 

maktens tredelning) 

  

 Svarar mot många lagtekniska ideal: 

regleringens entydighet, lättfattlighet 

(rättsäkerhet) 

  

  

  

  



  

Nackdelar 

  

 

 Regleringens styrningsförmåga och 

exakthet minskar 

  

 Risk för stora variationer i 

tillämpningen 

  

 De som är föremål för regleringen 

har svårt att uppskatta rättsläget 

  

 Möjliggör brokighet i tillämpningen 

och en passiv implementering 

  

 Maktfördelningen mellan lagstiftare 

– lagtillämpare blir diffus 

  

 

 Verklighetens komplexitet leder till ett 

behov av många regelverk 

  

 Det uppstår lätt luckor och gråa zoner 

som regleringen hade bort täcka 

  

 Omfattande regelverk gör det svårt att 

lära känna och tillägna sig dem 

  

 Då omständigheterna snabbt förändras är 

man också tvungen att ofta ändra 

lagstiftningen (annars riskerar man 

föråldrade regler och stelhet) 

  

 En detaljerad reglering kan i specifika fall 

leda till oskäliga resultat. Då är man 

tvungen att söka olika sätt att kringgå 

bestämmelserna 

  

    

Generell reglering 

  

Detaljerad reglering 

  

För- och nackdelar 



Rättssäkerhet är inte ett isolerat begrepp 

Rättsligt beslutsfattandet måste också uppfattas som legitimt vilket 

innebär att det måste uppfylla krav på 

kulturell,  

politisk, 

funktionell och   

social rationalitet. 

 
Det finns därtill andra rättsliga krav som måste tillgodoses. 

Vad är rättssäkert? 



Kontextuellt  (etiskt, moraliskt, religiöst) 

acceptabla 

I överensstämmelse med det allmänna 

rättsmedvetandet. 

I takt med samhällets utveckling 

Begripliga avseende skäl, syfte och (krav 

på transparens) 

Specifika 

Traditionella 

 

 

 

 

 

Kulturell rationalitet: 

Beslut måste vara 

L

E

G

I

T

I

M

I

T

E

T 



 

 

Politisk rationalitet: 

Beslut ska vara 

Grundlagsenliga 

Informativa, beskrivande, och 

policystödjande 

Pedagogiska 

Påverkbara över tid 

Flexibla 

Relevanta avseende syfte 

Utan sidoeffekter 

Effektiva avseende snabbhet och 

kostnader 

Verkställbara 

 

Anpassningsbara 

Funktionell rationalitet: 

Beslut ska vara 

L

E

G

I

T

I

M

I

T

E

T 



 

 

 

 

 

Rättslig rationalitet: 

Beslut ska vara 

Rättvisa 

 

Objektiva 

Återspegla likhet inför lagen 

Vara förutsägbara ( och inte retroaktiva) 

Generella 

Lagenliga 

L

E

G

I

T

I

M

I

T

E

T 



Krav på 

politisk 

rationalitet 

Krav på 

rättslig 

rationalitet 

Krav på kulturell 

rationalitet 

Legitimitet 

Krav på funktionell rationalitet 

Beslut/ 

system 



 FRAMTIDEN? 

 

Risker: Teknokrati, Transparens, Manipulation, Fel i 

beslut, Systemkollaps utan backup 
 

Juridik handlar ytterst om att hantera samhälleliga funktioner och problem. 

 

 Traditionell juridisk problemlösning är inte alltid effektiv och får konkurrens 

av tekniska och vetenskapliga metoder, som många gånger är effektivare, 

billigare, enhetligare och mer förutsägbara. 

Gränsen sätts inte av vad som är rättssäkert utan av vad som uppfattas 

som legitima lösningar. 

Från att främst varit ett redskap för att hantera problem kommer juridiken 

alltmer handla om hur system som ska ta hand om problem ska och bör 

utvecklas.   



Tack för idag! 

För vidare kontakter: www.inspsf.se 


