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Abstrakt 
Denna rapport är en studie över hur Elsäkerhetsverket kan förbättra sitt arbete med 

att mäta och följa upp sitt kvalitetsarbete avseende handläggningen enligt 

förvaltningslagen. Rapporten inleds med en genomgång av vad kvalitetsarbete inom 

offentlig sektor innebär och hur det skiljer sig från det privata näringslivet. 

Begreppen aktiviteter, prestationer och effekter definieras och skillnaden mellan 

dessa studeras. Därefter analyseras statistik gällande tillsynsverksamheten avseende 

så kallad indikationsstyrd tillsyn. Efter en nulägesanalys utförs en studie av de 

metoder som kan vara relevanta för uppföljning av verksamheten så att man 

verkligen mäter effekter, och inte som vanligt är, aktiviteter, vilka är kvantitativa 

storheter som inte i sig ger något svar på frågan om någon effekt uppnåtts. 

Fundamentala och instrumentella mål studeras för att sedan kunna användas i 

framtagandet av relevanta effekter. För att identifiera de effekter man önskar uppnå 

när det gäller handläggning av tillsynsärenden kan tillämpliga paragrafer i 

förvaltningslagen användas som fundamentala mål. Dessa ligger sedan till grund för 

effekterna. Rapporten belyser några av de svårigheter och utmaningar som finns när 

det gäller att använda sig av effekter i kvalitetsarbetet. En viktig slutsats är 

utmaningen att identifiera vilka delar av verksamheten som verksamheten kan 

påverka och vilka som är beroende av externa omständigheter. Rapporten avslutas 

med en diskussion om hur kvalitetsarbete skulle kunna utföras i framtiden.  
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1 Inledning 

En stor utmaning för myndigheter och andra aktörer som verkar inom den offentliga 

sektorn är att mäta och följa upp kvaliteten på sitt arbete för att därigenom kunna 

bedöma om verksamheten ger några önskvärda effekter. Effektbegreppet är centralt 

inom modernt kvalitetsarbete, även i offentlig sektor (Statskontoret, 2011, ss. 25-26). 

Denna rapport är en studie över hur en myndighet som verkar under regeringen, 

Elsäkerhetsverket, arbetar med kvalitet inom ett av sina verksamhetsområden.  

1.1 Presentation av författaren 

Jag som skrivit detta examensarbete arbetar som överinspektör på Elsäkerhetsverket. I 

mitt arbete ingår bland annat att övervaka och följa upp det tillsynsarbete av elektriska 

anläggningar och elinstallatörer som utförs inom myndigheten. Genom att genomföra 

mitt examensarbete som en del av mitt normala arbete hoppas jag att kunna bidra till 

arbetet med ett mer strukturerat kvalitetsarbete och en mer processeffektiv 

verksamhet. Jag tror också att den kunskap som jag har av de beslutsprocesser och det 

kvalitetsarbete som utförs idag kommer att bidra till ett examensarbete som blir 

värdefullt såväl för Elsäkerhetsverket som för andra verksamheter inom främst 

offentlig sektor.  

1.2 Problembeskrivning 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som har som huvudsakligt syfte att övervaka 

att ellagstiftningens regler om elsäkerhet och EMC upprätthålls. De beslut som fattas 

kan innebära mycket stora konsekvenser för den enskilde personen. Exempel på 

sådana beslut är avstängning av elektriska anläggningar och återkallande av 

elinstallatörsbehörigheter. Det är alltså oerhört viktigt att sådana beslut fattas på goda 

grunder och håller hög kvalitet  

Detta ställer krav på att myndigheten utför sitt arbete effektivt och rättssäkert. För 

att kunna bli så effektiva som lagstiftarna och i slutänden skattebetalarna kräver måste 

effekterna av arbetet mätas och följas upp.  

De kvantitativa effekterna är okomplicerade och enkla att mäta och analysera. 

Uppföljningen av antal ärenden och beslut är god och i det närmaste heltäckande. 

Den stora utmaningen är att kunna mäta kvaliteten på handläggningen, våra beslut 

och den myndighetsutövning som genomförs. Sedan flera år tillbaka finns det en 

uppfattning att det kvalitetsarbetet måste genomföras mer strukturerat och att vi måste 

hitta ett sätt att mäta, följa upp och analysera detta.  

Det finns två områden som omfattas: 

 

1. Bedömningar i sak – ellagstiftningen och dess underliggande föreskrifter 

2. Ärendehandläggningen som sådan – förvaltningslagen 

Dessa båda områden har olika karaktär med olika problem att hantera. Att penetrera 

bägge dessa områden skulle bli alltför omfattande för detta examensarbete och 

omfattas därför inte av denna rapport. Rapporten kommer att fokusera på område 2, 

handläggningen.  

Elsäkerhetsverket handlägger cirka 800 ärenden per år, fördelat på tre olika 

tillsynsformer. Om man väljer att fokusera på till exempel den tillsyn som sker efter 

att olyckor och tillbud anmälts, så kallad ”indikationsstyrd tillsyn” blir det cirka 300 

ärenden per år. Studien har omfattat enbart den indikationsstyrda 

tillsynsverksamheten, det vill säga den tillsyn som sker på indikation om att det finns 

elsäkerhetsmässiga brister.  
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1.3 Metod 

Detta arbete har genomförts genom litteraturstudier omfattande 

forskningspublikationer och utredningar om kvalitetsarbete och med fördjupning i de 

delar som omfattar kvalitetsarbete inom offentlig sektor. Utöver detta har statistik 

gällande vårt tillsynsarbete inom den indikationsstyrda tillsynen tagits fram och 

analyserats. Alla uppgifter är allmänna och offentliga handlingar och alla data som 

kan härledas till personnivå har anonymiserats. Det statistiska arbetet har utförts i 

SPSS
1
.  

1.4 Resultat 

Resultatet av detta arbete är den här rapporten som beskriver komplexiteten av att 

mäta kvalitet, kopplat till relevanta delar inom utbildningsprogrammet i besluts-, risk- 

och policyanalys och som kan fungera som vägledning om hur en mer processeffektiv 

och utvecklad verksamhet ska kunna bedrivas.  

1.5 Disposition av rapporten 

Denna rapport kommer att inledas med en genomgång av kvalitetsbegreppet och 

kvalitetsarbete inom offentlig sektor som sedan avgränsas till den verksamhet som 

bedrivs inom statliga förvaltningsmyndigheter inom säkerhetsområdet i allmänhet och 

Elsäkerhetsverket i synnerhet. Därefter kommer relevant statistik och en analys av 

denna att redovisas. Efter en genomgång av nuläget kommer analysen, samt de 

tidigare kapitlen att ligga till grund för en identifiering och en analys av 

kvalitetsaspekterna i handläggningsarbetet. Sist i rapporten redovisas ett förslag om 

hur ett kvalitetsarbete skulle kunna utföras i framtiden att presenteras. 

  

                                                           

1
 SPSS är ett datorprogram för statistisk analys.  

http://www-01.ibm.com/software/se/analytics/spss/ 

  

http://www-01.ibm.com/software/se/analytics/spss/
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2 Kvalitetsbegreppet 

Inom alla samhällsorganisationer, såväl som i privat sektor, blir det allt viktigare att 

kunna hålla en så hög produktivitet som möjligt. Aktieägare vill få tillbaka sitt 

investerade kapital med så hög avkastning som möjligt och skattebetalare vill få så bra 

samhällelig service som möjligt till så låga kostnader som möjligt. För att kunna 

uppnå detta krävs att man håller ordning på sin verksamhet, sina kostnader och sina 

mål. Man måste kunna mäta och utvärdera verksamheter för att sedan kunna förändra, 

förbättra eller i förekommande fall avveckla, sälja eller minska kostnader så att de som 

investerat i verksamheten kan få den avkastning som de förväntar sig, oavsett om de är 

aktieägare i ett privat bolag eller skattebetalare i en nationalstat. Förutsättningarna för 

den privata och den offentliga sektorn skiljer sig åt i många delar. 

En av de stora utmaningarna är att mäta och följa upp kvaliteten på verksamheten. 

Produktivitet i kvantitativa mått är relativt okomplicerat, åtminstone inom den 

näringsdrivna sektorn. Det finns enkla och tydliga mätetal och väl fungerande metoder 

att mäta dessa. Antalet producerade bilar i en bilindustri, antalet ton producerad 

pappersmassa i ett massabruk eller producerad mängd elenergi i ett kärnkraftverk är 

alla enkla att mäta och följa upp. Men hur mäter man kvaliteten på de producerade 

bilarna, pappersmassan eller elenergin? 

Inom offentlig sektor är antalet sjukvårdsplatser, antalet dödsolyckor inom vissa 

segment, eller kostnaden för utbetalt bistånd exempel på mätetal som är relativt enkla 

att mäta och följa upp. Men hur mäter man att det utbetalda biståndet för 

försörjningsstödet verkligen gör nytta? Det kanske finns bättre sätt att använda 

skattepengar, som hjälper den som mottar biståndet på ett bättre och mer 

kostnadseffektivt sätt. Hur mäter man om variationen i antalet dödsolyckor i trafiken 

över tid verkligen beror på de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som politiker och 

myndigheter beslutat om? Är det minskade antalet utnyttjade vårdplatserna inom ett 

landsting verkligen ett mått på att medborgarna blivit friskare?  

Offentlig sektor har till skillnad mot privat sektor inget direkt incitament att 

generera en avkastning i monetära medel till ägare eller investerare. Inom offentlig 

sektor är det ju ytterst medborgarna som är ägarna. Något vinstintresse finns inte och 

är inte heller tillämpbart, annat än som ett sätt att balansera den budget som 

verksamheten ingår i. Inom statsfinansen kan det ju finnas ett överskottsmål som 

naturligtvis inte ska användas för utdelning till någon ägare, utan som ett sätt att 

finansiera annan verksamhet, sänka skatten eller andra politiska åtgärder.  

Detta examensarbete kommer alltså att fokusera på hur man kan mäta och följa upp 

kvalitet inom den offentliga sektorn, där vinstintresset saknas. För att rama in och 

avgränsa arbetet kommer det att fokusera på verksamheten inom en viss myndighet, 

Elsäkerhetsverket. Dessutom kommer examensarbetet att avgränsas till den 

tillsynsverksamhet som bedrivs gentemot anläggningsinnehavare och elinstallatörer. 

Hur ska skattebetalare och medborgare veta att Elsäkerhetsverket uppfyller de 

kvalitetsmål som är uppställda? Hur ska samma skattebetalare veta om det ens finns 

några kvalitetsmål?  

2.1 Grundläggande definitioner 

Vad är skillnaden mellan begreppen produktivitet och kvalitet? 

2.1.1 Produktivitet 

Produktivitet är ett mått på hur värdet på produktionen står i relation till de resurser 

som tagits i anspråk för att åstadkomma det värdet. Det är alltså kvoten mellan värdet 

och resurserna som är den gängse definitionen på produktivitet (Edquist, 2013, s. 22). 

För produktion ute på den öppna marknaden är detta, på ett översiktligt plan, relativt 

okomplicerat. Värdet på produktionen sätts ytterst av marknaden. Om efterfrågan på 

en vara eller en tjänst är stor ökar värdet, om den minskar så minskar även värdet. 
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Resurserna är den samlade kostnad som krävts för att åstadkomma produktionen. 

Detta handlar om fasta kostnader såsom anläggningar, personal och marknadsföring, 

såväl som rörliga produktionskostnader såsom råvaror och bränsle. Om produktionen 

kräver stora resurser blir produktiviteten liten, och vice versa.  

Inom den offentliga sektorn som inte verkar på den öppna marknaden så finns inget 

av marknaden fastställt värde på produktionen. Finansieringen består ofta av anslag 

och administrativt bestämda avgifter. Värdet av produktionen beräknas därför ofta 

som värdet av kostnaderna, vilket ger en produktivitetstillväxt som är noll (Edquist & 

Hultkrantz, 2013, s. 136) . 

2.1.2 Kvalitet 

Inom de allra flesta sammanhang, privata såväl som inom arbetslivet, vill man ha 

kontroll på omständigheterna och vad man levererar ut för produkt till sina kunder. 

Det kan handla om maten man lagar till middag åt familjen, där maten är produkten 

och familjen kunden, till en kommersiell produkt som man säljer på en marknad. 

Kunden, vem det nu än är, är ofta intresserad av att den produkt denne köper eller på 

annat sätt får levererad till sig uppfyller vissa krav. Detta är ganska självklart i de 

flesta sammanhang. Vi vill att maten som vi äter ska vara god och välsmakande, att 

bilen ska fungera på det sätt vi vill, eller att det papper vi använder i 

kopieringsmaskinen inte trasslar eller ger dåliga utskrifter.  

Allt detta kan man sammanfatta genom att säga att vi ofta kräver en viss kvalitet på 

produkterna som vi använder. Detta gäller naturligtvis särskilt om vi betalat för 

produkten. I de fallen är kvalitet ofta en del av den kravspecifikation som vi ställer 

innan köpet. Vi förväntar oss att mjölken vi köper på affären inte är dålig eftersom vi 

betalat för den. Om vi fick den gratis vore det svårare att ställa kvalitetskrav som en 

motprestation.  

Kvalitet handlar alltså om att något, en produkt eller en tjänst, ska uppfylla de 

behov och de förväntningar som kunden har. Om inte dessa behov och/eller 

förväntningar uppfylls, är kvaliteten inte god nog och då får det ofta någon form av 

konsekvens, till exempel i form av reklamationer.   

När det gäller kvalitet inom offentlig sektor menar regeringen i sin proposition 

1996/97:124, Ändring i socialtjänstlagen, att det inte bara är medborgarnas behov som 

ska tas hänsyn till. Även personal-, lednings- och medborgarperspektiven är viktiga i 

identifieringen och bedömningen av kvalitetsbegreppet (Statskontoret, 2011, s. 26). 

Redan 1951 definierade Joseph. M. Juran kvalitet genom två stycken 

grundläggande definitioner (Juran, 1998). 

1. Kvalitet är de produktegenskaper som uppfyller kundens krav och därmed ger 

kundtillfredsställelse. Denna definition är intäktsorienterad. Detta förutsätter 

dock någon form av investering som i sin tur innebär kostnader. Dessa kostnader 

ska dock förhoppningsvis, på grund av de kvalitativa produktegenskaperna, bli 

lägre än inkomsterna och därmed producera en intäkt. I det sammanhanget ska 

man notera att de kostnader som kan krävas för att uppnå de önskade 

produktegenskaperna kan bli höga, i form av främst forsknings- och 

utvecklingskostnader.  

2. Med kvalitet menas även frånvaron av fel och brister som innebär att 

arbetsuppgifter måste göras om och om igen, eller som ger upphov till 

otillfredsställda kunder, reklamationer et cetera. Denna definition är 

kostnadsorienterad. Frånvaron av fel och brister innebär en lägre kostnad.  

Kvalitet är även definierat som ”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en 

företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” 

(Statskontoret, 2011, s. 25).  
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2.1.3 Partsbegreppet 

I många sammanhang används ofta begreppet kund som den som konsumerar den vara 

eller tjänst där kvalitetsbegreppet omfattas. I sammanhang där det förekommer 

myndighetsutövning är det i regel inte lämpligt att tala om kunder. En enskild person 

som får en parkeringsbot eller ett skattetillägg har ju fått detta mot sin uttryckliga vilja 

som följd av en myndighets maktutövande. Därför används istället ofta begreppet part 

som benämning på den som myndigheten riktar sin tillsyn mot. Se 7§ 

förvaltningslagen (SFS 1986:223).  

2.2 Varför ska man mäta kvalitet? 

Inom den icke vinstdrivande sektorn finns ingen aktör som kräver avkastning på 

slutprodukten på samma sätt som inom den vinstdrivande sektorn. Inom den icke-

vinstdrivande sektorn, som naturligtvis kan vara både privat, såväl som offentlig, finns 

däremot ett allmänt krav på att de investerade pengarna, som ju ofta är skattemedel, 

ska användas så effektivt som möjligt. Detta har fått ett allt större fokus och 

poängteras numera i såväl lagtext som i de allmänna riktlinjerna för värdegrund inom 

staten (Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), 2013, s. 25). Ett sätt att uppnå 

denna effektivitet är att sträva efter en hög kvalitet på de producerade tjänsterna. En 

viktig reglering som är av intresse för det här examensarbetet är förvaltningslagens 

regel i 7 § om att handläggning av ärenden ska ske så enkelt, snabbt och billigt som 

möjligt, utan att säkerheten eftersätts. Finns det något egenvärde i att mäta kvalitet när 

det gäller just handläggning av ärenden inom offentlig sektor? 

Eftersom handläggning inom offentlig sektor regleras i framförallt 

förvaltningslagen (SFS 1986:223) finns det ett antal tvingande regler som 

myndigheterna måste följa. Det finns långtgående rättigheter för medborgarna att 

kunna agera mot myndigheten så att samhällets krav på demokrati och rättssäkerhet 

uppfylls. Handläggningen ska vara förutsägbar, transparent och rättssäker, beslut ska 

kunna överklagas till en högre rättsinstans och så vidare. Om inte detta följs har vi 

framförallt ett demokratiproblem som inte rättsstaten kan acceptera. Utöver detta 

innebär en låg kvalitet på handläggningen att myndighetens resurser, som i slutändan 

är skattebetalarnas pengar, behöver läggas på att hantera överklaganden, 

rättsprocesser, informationsinsatser och annat som kostar både tid och pengar. Dessa 

resurser hade istället kunnat läggas på att fatta genomtänkta och rättssäkra beslut i 

sakfrågan.  

2.2.1 Indikatorer 

Ett sätt är att bedöma en viss kvalitetsnivå genom att definiera och följa upp en eller 

flera indikatorer i verksamheten. Att använda indikatorer, eller nyckeltal om man så 

vill, är ett vanligt sätt för företag och organisationer att följa upp hur kvalitetsnivån 

varierar över tid.  Ett exempel på en indikator inom polisens verksamhetsområde är 

kvoten mellan antalet ärenden redovisade till åklagare och antalet anmälda ärenden
2
. 

Ett värde som går mot ett innebär att alla anmälda ärenden redovisas till åklagare, som 

därmed kan väcka åtal. Innebär ett högt värde att polisarbetet håller en hög kvalitet, är 

det så enkelt? Antalet anmälningar kan ju variera över både tid, geografiskt område 

och verksamhet (Hand, 2004, s. 269). Under till exempel ett fotbollsderby förväntas 

antalet polisanmälningar bli högt. De flesta av de anmälningarna skrivs sannolikt av 

innan de går till åtal. Innebär det en dålig kvalitet på polisarbetet?  

Exemplet, samt (Hand, 2004, s. 252) visar på komplexiteten med indikatorer. De 

kan påverkas av omständigheter som inte är avsedda och som leder till ett felaktigt 

resultat. Vill polisen i ovanstående exempel få ett högt värde så skulle de ju kunna 

                                                           

2
 Sidan 11 på presentation visad under seminariet ”New Public Management - Erfarenheter och 

framtid” med Roland Almqvist på The Göteborg Public Management Seminar 2015-05-15. 
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manipulera indikatorvärdet genom att välja till exempel tidpunkt, plats och 

brottsrubricering för anmälningarna så att det förväntade värdet blir så högt som 

möjligt (Hand, 2004, s. 253). Detta ställer krav på att de indikatorer som används är 

väldefinierade och utsatta för tillsyn och övervakning (Hand, 2004, s. 255). 

Hur definieras då en indikator? Performance indicators, alltså nyckeltal i svensk 

översättning, definieras enligt (Fitz-Gibbon, 1990) på följande sätt. 

An item of information collected at regular intervals to track the performance of a 

system. 

 En indikator är alltså enligt (Hand, 2004, s. 252) ett värde på något som används i 

syfte att följa hur ett system eller en process fungerar. Det krävs i regel flera som 

sedan aggregeras för att åstadkomma någon sorts sammanfattande indikator (Hand, 

2004, s. 251). Processen för att ta fram dessa indikatorer så att de blir relevanta och 

jämförbara är oerhört viktig om slutresultatet ska bli användbart (Hand, 2004, s. 252). 

2.3 Kundernas behov enligt Kano-modellen 

Vilka behov har kunden när det kommer till kvalitet och uppfattningen om vad 

kvalitet är?  

Detta har studerats av bland annat den japanske professorn Noriaki Kano, som 

utvecklat en modell som visar just kundernas uppfattning om kvalitet. Den modellen 

är känd som Kanomodellen och innebär kortfattat följande (Sandholm, 2008, ss. 18-

19). 

En kund har tre stycken slags behov. Dessa är: 

 

1. Uttalade behov 

 

Behov som kunden anser vara viktiga och förväntar sig få uppfyllda. Uppfylls 

dessa kommer kunden att bli nöjd. Dessa behov återfinns i kravspecifikationer 

och kan vara både allmänna såväl som specifika för den enskilde kunden. 

Exempel på uttalade behov är önskan om en viss färg eller prestanda på 

produkten man avser köpa. 

 

2. Underförstådda behov (Basic needs) 

 

Behov som av olika skäl anses vara underförstådda och därmed inte 

nödvändiga att nämna eller ta med i några förfrågningar.  Dessa behov anses 

ofta som självklara och triviala och leder ofta till stort missnöje om de inte 

uppfylls. Om en kund till exempel avser att köpa en ny bil så förväntas den 

levereras med en ratt och fyra hjul.  

 

3. Omedvetna behov (performance needs) 

 

Behov som kunden inte är direkt medveten om, men som kan innebära en 

positiv överraskning om de uppfylls. Omedvetna behov används ofta av 

säljaren i syfte att få merförsäljning och lojala kunder. 

2.3.1 Kvalitetsuppfattning 

En kunds uppfattning om kvalitet kan, enligt (Sandholm, 2008, s. 19) sägas grunda sig 

på tre olika förhållanden. 

 

• Egenskaper som tillfredsställer vissa eller alla kundens behov.  

• Egenskaper som kunden inte känner till eller är bekanta med, men som kan 

upplevas som positiva. 

• Förekomst av brister och fel. 
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De två första förhållandena är vanliga i sammanhang där det finns en marknad som 

erbjuder varor och tjänster och där ett en vara utbyts mot ett monetärt värde. Om en 

kund tänker sig köpa till exempel en bil, så vill man i regeln ha vissa egenskaper hos 

bilen tillfredsställda. Den ska kanske ha en viss färg, en viss prestanda eller vara av ett 

visst fabrikat. I samband med att försäljaren erbjuder bilen kanske säljaren presenterar 

en eller flera andra egenskaper som kunden inte kände till, men som kunden kanske 

upplever som positiva.  

Om en vara eller en tjänst upplevs ha fel och brister anses den hålla en låg kvalitet. 

Kunden som ska köpa bilen är knappast intresserad av att köpa en bil som har tekniska 

brister. När kunden sedan fått alla fakta klart för sig kan hen göra en sammanfattad 

bedömning av den totala kvaliteten på varan, i detta fall en bil. 

Kvalitetsuppfattningen kan alltså sägas vara en slutsats baserat på de tre 

förhållandena som beskrivits ovan.  

Kanomodellen har blivit väl spridd och använd inom både forskning och 

produktion. Totalt har 147 stycken forskningsartiklar om Kanomodellen publicerats 

mellan 1984 och 2012 (Witell, Löfgren, & Dahlgaard, 2013, s. 2). Witell et al 

sammanfattar utvecklingen i tre steg sedan 1984 som Emergence, Exploration och 

Explosion. De menar att det nu är dags för ett fjärde steg, Explanation (Witell, 

Löfgren, & Dahlgaard, 2013, s. 2).    

2.4 Medborgarnas rättigheter 

Vad kan man då säga att medborgarna har för krav på uppfyllda behov i samband med 

produktivitet och kvalitet inom den offentliga sektorn? Medborgarnas rättigheter finns 

i första hand reglerade i den nationella och internationella lagstiftningen. Alla har rätt 

till sjukvård och barn- och äldreomsorg av god kvalitet. Förvaltningsmyndigheter får 

inte diskriminera eller på annat sätt åsidosätta alla medborgares likhet inför lagen. 

Beslut ska enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) vara fattat på saklig grund och 

vara rättssäkra, proportionella, transparanta och förutsägbar. 

Sverige har en lång tradition som ett land där korruption inom den offentliga 

sektorn är mycket sällsynt. Medborgarna kan, på goda grunder, förvänta sig att 

myndigheterna agerar rättssäkert och enligt en demokratisk värdegrund. Detta behov 

kan därför, enligt Kanomodellen närmast liknas vid ett underförstått behov. I många 

andra länder är detta däremot inte vid alls självklart. I fortsättningen av det här 

examensarbetet är utgångspunkten den svenska rättsordningen och omständigheterna 

som råder i Sverige. 

Finns det några uttalade behov som medborgarna vill ha uppfyllda? 

Myndighetsutövning verkar ju i hög grad vertikalt, i meningen att myndigheten 

förelägger eller beslutar om något som medborgaren måste följa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Principiell flödesbild över myndighetsbesluts verkan på medborgare. 

Myndighet 

Medborgare 

Beslut grundat på 
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Den lagstiftning som är aktuell i dessa beslutssammanhang handlar ofta om tvingande 

beslut. Den som får beslutet är skyldig att följa det. Men en fundamental del i den 

offentliga rätten är den enskildes rättighet att överklaga myndighetsbeslut och få dem 

prövade i en högre rättsinstans. Förvaltningslagen ger i 22 § en enskild part rätt att 

överklaga myndighetsbeslut (SFS 1986:223). Rätten att överklaga myndigheters beslut 

ska meddelas till den som beslutet angår i samband med att beslutet kommuniceras. 

Parten ska även få information om hur ett överklagande ska gå till, vem som det ska 

ställas till och så vidare. Detta finns reglerat i 21 § 2 st förvaltningslagen (SFS 

1986:223). I och med att samtliga myndigheter som utövar den typen av 

myndighetsutövning måste tillämpa förvaltningslagen, eller motsvarande regler i 

annan lagstiftning såsom polislag och kommunallag så anser jag att rätten att 

överklaga beslut gränsar mellan ett underförstått behov och ett uttalat behov enligt 

Kanomodellen.  

Ett myndighetsbeslut ska vara lättbegripligt, kortfattat, förutsägbart, transparent 

och entydigt. För att den enskilde medborgaren inte själv ska behöva sätta sig in i och 

driva frågor som rör hur myndigheter handlagt sina ärenden och kommit fram till sina 

beslut har Sverige sedan 1600-talet en särskild myndighet som övervakar detta, 

justitieombudsmannen, JO. En myndighet som inte sköter sin handläggning kan alltså 

dra på sig kritik från JO, vilket anses som mycket besvärande. 

2.5 Kvalitet i offentlig sektor kontra den öppna marknaden 

På den konkurrensutsatta marknaden, där kunderna betalar för en prestation, kommer 

brister i kvaliteten att innebära att kunderna väljer bort prestationen, vilket i sin tur 

kommer att tvinga producenten att antingen sänka priset eller förbättra kvaliteten i 

syfte att locka tillbaka kunderna. Alternativet är annars att låta sig utkonkurreras från 

marknaden.  

I sammanhang som rör offentlig sektor, stat, kommun eller landsting förekommer 

både konkurrensutsatt verksamhet som i praktiken har många likheter med det privata 

näringslivet såväl som myndighetsutövande verksamhet i klassisk mening. Genom 

reformer såsom det fria skol- och vårdvalet kan medborgare välja om de vill anlita en 

skola eller en vårdcentral på en öppen marknad. Högskolor, universitet och andra 

lärosäten finansieras delvis genom antalet studenter som valt just det lärosätet, vilket 

skapar en konkurrenssituation lärosätena emellan. De allra flesta kommuner har en 

struktur som innefattar flera kommunala bolag.  

När det gäller förvaltningsmyndigheter finns det däremot ofta ingen marknad i 

normal mening. Finns det något kundbehov när en myndighet meddelar ett beslut? I 

sådana fall handlar det om att en myndighet utövar makt mot en enskild medborgare. 

Vid myndighetsutövning finns inte någon möjlighet för kunderna att avvisa en vara 

eller en tjänst genom att låta den konkurreras ut av marknaden. Vi kan som bekant inte 

vägra att betala skatt med hänvisning till att skattepengarna vi betalar inte ger oss 

effekter med tillräcklig kvalitet. Vi är skyldiga att betala skatt, följa myndighetsbeslut 

samt vara medborgare i vår hemkommun.   

På den öppna marknaden finns även en balans mellan kvalitet, 

produktionskostnader, pris och behov som inte har någon motsvarighet inom den 

offentliga sektorn. Om en tillverkare producerar en viss vara eller tjänst som håller 

mycket hög kvalitet men som på grund av produktionskostnaderna för att uppnå denna 

höga kvalitet får ett högt pris, finns en risk att kunderna kommer att välja bort denna 

vara eller tjänst eftersom de inte är beredda att betala för den höga kvaliteten om det 

finns en annan producent som kan erbjuda ett billigare vara eller tjänst som kanske 

inte håller samma höga kvalitet, men dock en kvalitet som kunderna kan acceptera.  

I den offentliga sektorn finns normalt inte någon öppen marknad som sätter pris på 

varan eller tjänsten. Om till exempel ett landsting håller en hög kvalitet på sin 

verksamhet, men som får som konsekvens att produktionskostnader i form av 

personal, anläggningar och liknande blir höga finns inget incitament för kunderna, det 
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vill säga de som bor i landstingsområdet, att välja en annan leverantör av vård och 

omsorg. Varför skulle man vilja göra det om det inte finns någon specificerad kostnad, 

förutom kanske landstingsskatten, som belastar kunden? När det gäller 

specialistsjukvård finns det i regel inte heller något alternativ, förutom i några 

storstäder. De boende inom landstinget, kunderna, upplever sannolikt inga negativa 

effekter av vården, förutom kanske en jämförelsevis hög landstingsskatt. Landstingen 

däremot, kan ju anse att den kvalitet som erhålls är för dyr i jämförelse med de 

faktiska kostnaderna. Ett vanligt sätt för landstingen att bedöma hur stora de 

kostnaderna är genom metoden Kostnad per patient, KPP (Sveriges kommuner och 

landsting, SKL, 2012, s. 10). KPP innebär att den vård som getts till en patient 

kostnadssätts och förs in i en nationell databas. Ur den databasen kan man sedan ta 

fram data om sjukvårdsproduktionen inom till exempel ett landsting. Med hjälp av 

befolknings- och invånarstatistik kan man sedan jämföra olika län och landsting för att 

se om produktionskostnaderna motsvarar de effekter man önskar uppnå. En slutsats är 

alltså att upplevelsen av kvalitet kan skifta mellan kunden och den som tillhandahåller 

tjänsten. Detta kan göra det svårt för den som tillhandahåller tjänsten att motivera 

eventuella effektiviseringsåtgärder.   

Statliga myndigheter har till skillnad från kommunala och landstingsstyrda 

myndigheter ingen central statistik eller metod för att mäta och följa upp 

kvalitetsarbetet. Det är i stor utsträckning upp till myndigheterna själva att göra. Vissa 

myndigheter såsom Skatteverket mäter kvalitet genom hur många ärenden som ändrats 

i högre rättsinstans, medan till exempel CSN gör stickprovskontroller av 

verksamheten.  Att det är på det viset beror sannolikt på att olika myndigheter bedriver 

vitt spridda verksamheter och har olika förutsättningar och behov (Statskontoret, 2011, 

s. 33). 

2.6 Individuella och kollektiva tjänster 

Inom den offentliga sektorn kan man enligt Atkinson (2005, s. 11) dela upp 

verksamhet inom offentlig sektor i två olika tjänster.  

 

1. Individuella tjänster 

 

2. Kollektiva tjänster 

Individuella tjänster är tjänster som vänder sig till enskilda konsumenter, medborgare 

eller hushåll. Exempel på sådana är sjukvård och utbildning. Kollektiva tjänster är 

verksamhetsområden som vänder sig till hela eller delar av befolkningen, såsom 

försvar eller polisväsendet. Vad som i detalj räknas som individuella respektive 

kollektiva tjänster finns listat i Manual on sources and methods of the compilation of 

COFOG statistics – Classification Of the Functions of Governement  (Eurostat, 2007, 

ss. 41-43). 

Problemet med att mäta värdet på individuella tjänster är enligt bland annat Edquist 

(2013, s. 26) att de inte utför någon marknadstransaktion. Inom den klassiskt 

offentliga sektorn är värdet för en vara eller en tjänst lika med kostnaden.  

När det gäller kollektiva tjänster är enligt bland annat Edquist (2013, s. 26) det 

stora problemet att definiera mått för de tjänster som utförs.  

Huruvida myndigheter för allmän säkerhet tillhör individuella eller kollektiva 

tjänster inte helt oomstritt. SNA, System of National Accounts i Storbritannien 

kategoriserar området public order and safety som ett kollektivt tjänster. Förklaringen 

till detta är att räddningstjänsten, eller motsvarande, visserligen bekämpar bränder som 

hör till vissa byggnader eller innehavare, men att resurserna som räddningstjänst eller 

polis eller liknande myndigheter ska vara allmänt tillgängliga och kunna sättas in var 

som helst (Atkinson, 2005, s. 146). Däremot anser Atkinson att utfallet som vissa av 

myndigheterna inom säkerhetssektorn har drag av individuella tjänster eftersom 

myndighetsutövningen omfattar enskilda personer, såsom att enskilda individer ställs 
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inför domstol eller får förelägganden om rättelse eller liknande (Atkinson, 2005, s. 

147). 

2.6.1 Vad innefattas i Elsäkerhetsverkets verksamhet? 

Elsäkerhetsverket är en teknisk förvaltningsmyndighet som bedriver tillsyn av 

elanläggningar och elinstallatörer. Dessa är samtliga antingen enskilda juridiska eller 

fysiska personer. Någon tillsynsverksamhet gentemot branscher, geografiska områden 

eller andra grupper av enskilda parter förekommer inte. Däremot kan 

informationsinsatser naturligtvis riktas mot större grupper. Men dessa omfattas inte av 

tillsynsbegreppet och tas därför inte upp i denna rapport. Tillsynsverksamheten kan i 

och för sig ge effekter som omfattar större grupper. Ofta är det dessutom meningen till 

exempel ett tillsynsprojekt. En effekt av ett tillsynsprojekt kan ju till exempel bli en 

revidering av en föreskrift eller ett underlag för en begäran om lagändring. Men i 

denna rapport avgränsas resonemanget till de enskilda tillsynsärendena. Dessa 

omfattar å ena sidan alltid enbart en enskild part, vilket innebär att verksamheten kan 

sägas innefatta individuella tjänster. Å andra sidan så går det att tolka myndighetens 

verksamhet enligt (Eurostat, 2007, ss. 42-43) och därmed säga att det tillhör kollektiva 

tjänster. Elsäkerhetsverkets tillsynsverksamhet ska ju definitivt vara allmängiltigt och 

kunna sättas in var som helst där det krävs. Om myndighetens tjänster ses som 

kollektivt, vilket som synes inte är orimligt, skulle ju trenden på olyckor orsakade av 

el över tid kunna vara ett mått på myndighetens effekter. Vad vore mer önskvärt än att 

inga personer skadades på grund av el?   

Slutsatsen när man studerar myndigheter som Elsäkerhetsverkets verksamheter är 

att det finns inslag av både individuella, som kollektiva tjänster, och att man därför 

måste ta hänsyn till bägge i det fortsatta resonemanget. 

2.7 Aktiviteter, prestationer och effekter 

Elsäkerhetsverkets verksamhet kan alltså sägas innefatta både individuella och 

kollektiva tjänster. Ett sätt att hantera kvalitetsbegreppet kan därför vara att använda 

begreppen aktiviteter, prestationer och effekter (Edquist, 2013, ss. 27-28). 

Vad är då skillnaden mellan dessa begrepp? 

2.7.1 Aktiviteter 

En aktivitet är något som en myndighet eller annan aktör inom den offentliga sektorn 

gör inom sitt verksamhetsområde. En aktivitet kan även definieras som den process 

som leder till frambringandet av den offentliga tjänsten (Arnek, 2014, s. 27). Exempel 

på aktiviteter kan vara utredning av brott, planering av en operation inom sjukvården 

eller genomförande av en utbildning. Aktiviteter kan vara både enkla och 

komplicerade att kvantifiera. Antalet expedierade ärenden på en myndighet är i regel 

mycket enkla att kvantifiera, de flesta myndigheter har någon form av diarium. 

Däremot kan till exempel antalet polispatruller som används för trafikövervakning, 

eller antalet handläggare som hanterar skatteärenden av ett visst slag vara desto 

svårare. För att kunna kvantifiera dessa krävs kunskap om ytterligare faktorer som i 

sig kan vara mycket komplexa. Vad räknas som trafikövervakning? Hur beräknar man 

om patrullen både utför trafikövervakning och bekämpar andra brott vid samma 

tidpunkt? 

Aktiviteter är grundläggande för att kunna identifiera prestationer och effekter i ett 

senare skede av kvalitetsarbetet. Dessutom kan räknande av aktiviteter vara 

nödvändigt i helt andra sammanhang, såsom att mäta kvantiteter eller volymer.  

2.7.2 Prestationer 

En prestation är något som den mottagande parten tar emot och drar nytta av, eller i 

förekommande fall upplever negativt. Exempel på prestationer är en genomförd 
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operation som är till nytta för patienten eller mängden undervisning som mottas av en 

elev (Edquist, 2013, s. 28). Enligt Eurostat (2001) definieras en prestation som en 

aktivitet där det sker en överföring mellan producent och konsument. Detta är 

tämligen enkelt att applicera på individuella tjänster, men betydligt svårare på de 

kollektiva eftersom de inte riktar sig till någon särskild konsument. Inom 

Elsäkerhetsverkets verksamhet, vars myndighetsutövning riktar sig till en enskild part 

skulle prestationen kunna vara att parten vidtar de rättelser som beslutet innefattar.  

Det gäller alltså att skilja på aktivitet och prestation. En aktivitet är något som 

myndigheten utför medan en prestation i detta sammanhang är något som ger en nytta, 

betingat av den kopplade aktiviteten. En lektion på en kommunal skola är en aktivitet. 

Däremot beror prestationen på hur många elever som närvarade för att ta emot 

undervisningen eller som får godkända betyg. En lektion helt utan elever innebär alltså 

en aktivitet, men ingen prestation (Edquist, 2013, ss. 27,60). Inom offentlig sektor 

avseende utbildning samt hälso- och sjukvård anser OECD
3
 att prestationsindikatorer 

är ett bättre sätt att mäta produktionsutveckling avseende volymer än det traditionella 

sättet genom användandet av produktionsfaktorer
4
 (Edquist, 2013, s. 59).  

Här ser vi även kopplingen mellan kvalitet och produktionsutveckling. Begreppen 

aktiviteter och prestationer är framtagna för produktionsutveckling. Men om man vill 

uppnå en produktionsutveckling med det resonemang som OECD framför så är alltså 

det bästa sättet att de prestationsindikatorer som används kvalitetsjusteras med 

relevanta mått på effekter (Edquist, 2013, ss. 59-60).    

Ett exempel där detta diskuteras är i Europeiska Unionens översättningsservice. 

Karlberg argumenterar för att man i samband med översättningsarbete måste skilja på 

produktion och arbetsbelastning och analysera så att den verkliga prestationen 

redovisas (Karlberg, 2015). 

It is suggested that public translation services which equate production with 

workload should instead start reporting actual output, as this would allow citizens to 

assess the value for taxpayer money rendered by these services. 

2.7.3 Effekter 

Det tredje begreppet är effekter. Det definieras som utfallet av den offentliga sektorns 

verksamhet (Edquist, 2013, s. 28). Om lektionen är aktiviteten, elevens mottagande av 

lektionen prestationen, är elevens eller elevernas ökade bildningsnivå effekten 

(Edquist, 2013, ss. 27,60).  

Effekter kan bero på många olika faktorer som ofta inte direkt kan härledas till en 

viss prestation eller aktivitet. Ett ökat utbildningsresultat beror till exempel 

naturligtvis inte enbart på elevnärvaro. Minskad dödlighet i lungcancer beror inte bara 

på sjukvårdens aktiviteter och prestationer utan kanske även på 

rökavvänjningskampanjer och högre skatt på tobak?  

Exempel på effekter för förvaltningsmyndigheter skulle kunna vara  

 

 Minskat antal döda och skadade av elolyckor 

 Färre antal farliga elprodukter ute på marknaden 

 Färre antal brister i elanläggningar 

Alla tre exempel är effekter som inte bara beror på aktiviteter och prestationer som 

myndigheten vare sig direkt eller indirekt kan påverka. Minskat antal dödade och 

skadade av elolyckor kan bero både på informationskampanjer, medieexponering, 

riktade tillsynsprojekt och andra aktiviteter, men även på faktorer som gynnsamt väder 

under campingsäsongen, ändrade rutiner hos tågoperatörer så att klättringsolyckor 

uteblivit eller att det byggts ovanligt lite under året. Färre antal upptäckta, farliga 

                                                           

3
 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development http://www.oecd.org/ 

4
 En definition av produktionsfaktorer är arbete, kapital och naturresurser (Ballvé, 1965, s. 31). 

http://www.oecd.org/
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elprodukter på marknaden kan bero på lyckad marknadskontroll, men lika gärna på att 

marknadskontrollen misslyckats och inte hittat de farliga produkterna. Färre brister i 

elanläggningar kan bero på en ökad medvetenhet hos innehavarna, baserat på 

information från myndigheten, men även på att innehavarna åtgärdat bristerna innan 

de fick något föreläggande.  

Effekter är inte enkla att definiera. Det är väldigt lätt att som myndighet gå vilse i 

begreppen och identifiera det man tror är effekter, men som förmodligen är 

prestationer eller kanske till och med aktiviteter.  

Ett exempel på de olika begreppen aktiviteter, prestationer och effekter samverkat 

är i artikeln The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job 

performance in enterprise social media environments (Kwahk & Park, 2016) där 

författarna har studerat hur olika aktiviteter inom sociala medier haft påverkan på 

prestationer inom arbetet och vilka effekter det har gett. Ett annat exempel är artikeln 

The Effect of Pre-reading Activities on the Reading Comprehension Performance of 

Ilami High School Students (Azizifar, Gowhary, & Jamalinesari, 2015) där författarna 

har studerat förändringar i ungdomars prestationer när de deltog i olika läsaktiviteter.   

2.8 Kvalitetsförändringar över tid 

Eurostat är ett av den europeiska unionens generaldirektorat och har ansvar för att 

sammanställa statistik åt de olika medlemsländerna och EU centralt. De 

sammanställde 2001 en handbok,”Handbook on price and volume measures in 

national accounts”. Den handlar primärt om hur de olika medlemsländerna ska kunna 

mäta volymer och priser i sina nationella räkenskaper. Det man ska komma ihåg när 

det gäller Eurostats handbok är dess primära approach är pris- och volymmätning. 

Kvalitet kommer in som en del av volymmätningen och är i sig inget mål i sig i deras 

handbok. Eurostat talar dessutom enbart om mätning av kvalitetsförändringar över tid.  

2.8.1 Tre typer av metoder för att mäta kvalitetsförändringar enligt 
Eurostat 

För kvalitetsförändringar över tid för varor och tjänster som inte kan prissättas på en 

marknad finns det enligt Eurostat tre olika typer av metoder som kan användas 

(Eurostat, 2001, s. 34), (Edquist, 2013, s. 29). 

 

1. Direkta kvalitetsmätningar av verksamheten. Detta genomförs normalt med 

kvantitativa mätningar såsom enkäter eller insamlande av statistik. Risken 

med denna metod är att det kan uppstå någon bias så att resultatet inte blir 

statistiskt relevant. Det finns även en risk att utfallet inte är jämförbart över 

tid.  

 

2. Kvalitetsmätning av verksamhetens produktionsfaktorer genom att mäta 

kvalitetsförändringar i dessa. Detta förutsätter att en förbättring av 

produktionsfaktorn i fråga ger en positiv effekt.  

 

3. Skattningar av effekter. Denna metod innebär att man undersöker de 

konstaterade effekter man uppnått och jämför dem med varandra. 

Eurostat använder i sin handbok en generell klassning benämnd A, B och C. A innebär 

att metoden är acceptabel, B är acceptabel i de fall som A inte är tillämpbar medan C 

innebär att metoden inte är acceptabel (Eurostat, 2001, ss. 4, 30-31,34-35). Denna 

klassning används för alla typer av metoder i handboken och är alltså inte specifik för 

just kvalitetsförändringar.  

För att kunna använda Eurostats typer av metoder så måste man börja med att skilja 

på ingångsparametrar, aktiviteter och utfall. Detta definierar (Eurostat, 2001, s. 32) på 

följande sätt. En ingångsparameter är till exempel antalet inspektörer anställda på 
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myndigheten, medan aktiviteter är till exempel antalet öppnade tillsynsärenden. 

Utfallet av en verksamhet är till exempel antalet förelägganden.   

För att en metod för individuella tjänster ska uppfylla kriterierna för en A- eller B-

metod krävs att metoden hanterar någon form av utfall av verksamheten. Metoder som 

enbart hanterar ingångsparametrar klassas som en C-metod (Eurostat, 2001, s. 34). För 

att en metod ska uppfylla kraven för att vara en A-metod krävs enligt (Eurostat, 2001, 

s. 33) att utfallen uppfyller följande kriteria: 

o Utfallen ska enbart omfatta alla de tjänster som är relevanta.  

o De ska viktas till kostnaden för respektive utfall 

o De ska definieras så detaljerat som möjligt. 

o De ska vara kvalitetsjusterade. 

Det första och tredje kriteriet är tämligen okontroversiella. Det kräver en analys av 

vilket eller vilka utfall som är relevanta samt en noggrann definition. Det andra 

kriteriet är något mer komplicerat och kräver att myndigheten kan definiera kostnaden. 

Detta är ofta svårt. Hur mycket kostar ett föreläggande eller ett beviljat drifttillstånd?  

Det fjärde kriteriet, kravet på kvalitetsjustering, har visat sig vara mycket svårt att 

genomföra i praktiken. Det är dels praktiskt, tekniskt svårt att genomföra. Dels har det 

visat sig finnas en bristande enhetlighet EU-länderna emellan. EU har därför 

uppmanat medlemsländerna att inte genomföra kvalitetsjusteringar enligt (Eurostat, 

2001) (Arnek, 2014, s. 22).  

För myndigheter liknande Elsäkerhetsverket, som är en myndighet vars 

tillsynsverksamhet innefattar individuella tjänster såväl som kollektiva så skulle 

tänkbara utfall kunna vara till exempel antal avslutade ärenden, antal skedda 

elolyckor, antalet beviljade drifttillstånd eller längd på handläggningstid.  

Hur väl passar de typer av modeller som (Eurostat, 2001) presenterar med 

resonemanget om indikatorer enligt avsnitt 2.2.1? Ett utfall skulle kunna liknas vid en 

prestation enligt definitionen i avsnitt 2.7.2 och utgöra en indikator som är intressant 

för jämförelse av kvalitetsförändringar. Enligt Eurostats resonemang så är däremot en 

ingångsparameter inte lämplig som indikator eftersom typen av metod för att bedöma 

kvalitetsförändringar inte uppfyller kraven. Ingångsparametrar är i detta sammanhang 

rena volymmått, alltså en aktivitet enligt definitionen i avsnitt 2.7.1. Min uppfattning 

är alltså att det går att använda Eurostats modeller kombinerat med användandet av 

indikatorer om man särskiljer aktiviteter från prestationer enligt resonemanget i avsnitt 

2.7.  

Eurostats handbok från 2001 har på senare tid kommenterats i bland annat artikeln 

Measuring output quality for multisource statistics in official statistics: Some 

directions (Agafitei et al (2015)). De menar att metoden att mäta indata och jämföra 

det med utdatat inte är tillämpbart utan förespråkar att direktmätning av prestationer är 

att föredra.  

Det går även att problematisera om indikatorer överhuvudtaget är ett bra sätt att 

mäta kvalitet, även om de uppfyller kraven i Eurostats modell. Det finns en klar risk 

med att indikatorer blir ett mål i sig och något som snarare hämmar en god 

kvalitetsutveckling. Om en verksamhet har en indikator som används mer på grund av 

lättheten att mäta, snarare än relevansen, så kan effekten bli den motsatta av den 

önskade. Ett exempel på sådana indikatorer är när en myndighet använder utetid, alltså 

den tid som inspektören befinner sig ute på inspektion, som indikator. Utetiden är 

enkel att mäta, men säger ingenting om kvaliteten på ärendet. Om ärendet är 

komplicerat och kräver mycket handläggning efter besöket så minskar utetiden, vilket 

kan ge som resultat att den enskilde inspektören sköter handläggningen i hemmet eller 

på något annat ställe utanför kontoret i syfte att kunna räkna handläggningen som 

utetid. Ett annat hypotetiskt exempel är spikfabriken som mätte sitt produktionsmål i 

spikarnas vikt och nådde sitt mål genom att tillverka en enda jättestor spik (Hand, 

2004, s. 253). 
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Ett annat problem med att använda indikatorer utan att i förväg ha genomfört en 

analys över vilka som ska tillämpas, genom till exempel Eurostats modell, är att 

verksamhetens ledning definierar en eller flera indikatorer enbart eftersom de är enkla 

att mäta, för att sedan, medvetet eller omedvetet ignorera andra parametrar. Detta finns 

beskrivet som The McNamara
5
 fallacy som kan sammanfattas på följande sätt. 

The first step is to measure whatever can be easily measured. This is OK as far as it 

goes. The second step is to disregard that which can't be easily measured or to give it 

an arbitrary quantitative value. This is artificial and misleading. The third step is to 

presume that what can't be measured easily really isn't important. This is blindness. 

The fourth step is to say that what can't be easily measured really doesn't exist. This 

is suicide (Hand, 2004, s. 254).  

 

 

 

  

                                                           

5
 Uppkallad efter Robert McNamara, försvarsminister i USA 1961-1968. 



 

15 
 

3 Kvalitetsaspekter på handläggning 

I detta kapitel följer ett resonemang om kvalitetsaspekterna för handläggning enligt 

förvaltningslagen, baserat på de modeller och metoder som redovisats tidigare. Som 

tidigare har nämnts ska myndighetsutövning genomföras så lättbegripligt, kortfattat, 

förutsägbart, transparent och entydigt som möjligt. Detta fastslås bland annat i skriften 

Värdegrunden i staten (Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), 2013, s. 10), 

där de grundläggande värderingar som ska gälla allmänt inom statsförvaltningen 

fastslås. Medborgare och andra som vistas i Sverige ska kunna lita på rättsstaten och 

myndigheterna, känna förtroende och rättssäkerhet vid myndighetsutövningen.  

3.1 Kano-modellen och förvaltningslagen 

1. Uttalade behov 

 

Behov som kunden anser vara viktiga och förväntar sig få uppfyllda. Uppfylls 

dessa kommer kunden att bli nöjd. Dessa behov återfinns i kravspecifikationer 

och kan vara både allmänna såväl som specifika för den enskilde kunden. 

Exempel på uttalade behov är önskan om en viss färg eller prestanda på 

produkten man avser köpa. 

De uttalade behov som en kund, i myndighetsutövning ofta kallad part, har kan av 

naturliga skäl inte visualiseras i en kravspecifikation. Myndighetsutövning mot en 

enskild har ju till sin natur formen av att samhället utövar makt mot en enskild. Den 

enskilde är skyldig att följa beslutet, men kan skydda sig mot felaktiga beslut eller 

bristfällig handläggning genom att överklaga till en högre rättsinstans och där få sin 

sak prövad. De uttalade behoven uttrycks, enligt min mening, snarare i ett krav på att 

myndigheten förväntas följa de regelverk som samhället beslutat om, att myndigheten 

uppträder rättssäkert, transparent och förutsägbart.  

I det moderna samhället, där allmänheten har helt andra möjligheter att ha insyn i 

offentlig verksamhet och kunna ta del av allmänna handlingar så är myndigheters 

serviceskyldighet ett av de uttalade behoven som blivit viktigast för allmänheten. I 

serviceskyldigheten ingår att hålla en begriplig och lättförstådd nivå på hur man 

skriver i handlingar, såväl som att kommunicera och leverera ut handlingar 

skyndsamt.  

I många sammanhang motsvarar handläggningstiden ett uttalat behov. Vid till 

exempel handläggning av bygglovsärenden eller andra former av tillståndsprövning 

har parten ofta ett uttalat behov av snabb handläggning. I vissa fall, till exempel 

handläggning av asylärenden, är snabb handläggning helt avgörande för partens, men 

även samhällets tillfredsställelse.  

 

2. Underförstådda behov 

 

Behov som av olika skäl anses vara underförstådda och därmed inte 

nödvändiga att nämna eller ta med i några förfrågningar.  Dessa behov anses 

ofta som självklara och triviala och leder ofta till stort missnöje om de inte 

uppfylls. Om en kund till exempel avser att köpa en ny bil förväntas den 

levereras med en ratt och fyra hjul.  

De underförstådda behoven gränsar ofta till de uttalade behoven när det gäller 

myndighetsutövning. Som medborgare är det ju svårt att ställa explicita krav på en 

myndighet i ett tillsynssammanhang. De flesta medborgare har ju en liten kunskap om 

myndigheters regelverk och inget annat intresse än att följa det som på demokratisk 

väg fastställts.  Sverige har en lång tradition av en statsförvaltning som har en mycket 

låg grad av korruption. Detta har inneburit att en handläggning fri från korruption, 

såsom till exempel jäv, närmast fått formen av ett underförstått behov, trots att till 

exempel jäv finns reglerat i lagstiftningen. Dock måste man vara på sin vakt så att de 
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underförstådda behoven inte hamnar i skymundan vilket kan innebära att korruption 

och liknande kan få fäste.  

 

3. Omedvetna behov 

 

Behov som parten inte är direkt medveten om, men som kan innebära en 

positiv överraskning om de uppfylls. Omedvetna behov används ofta av 

säljaren i syfte att få merförsäljning och lojala kunder.  

Att en part har omedvetna behov gentemot en myndighet är förmodligen ganska 

osannolikt. Däremot skulle man kunna tänka sig att myndigheten uppvisar något som 

skulle kunna liknas vid omedvetna behov gentemot parten. Det finns många exempel 

på myndigheter som framstått som byråkratiska, fyrkantiga och svåra att ha att göra 

med. Det senaste exemplet är sannolikt det arbete som Skatteverket gjorde för några år 

sedan där de kunde konstatera att kunderna, skattebetalarna hade en mycket negativ 

bild av myndigheten (Skatteverket, 2013). 

Skatteverket framstod som gammalmodiga, stelbenta och byråkratiska. De 

upplevdes inte ge någon service till allmänheten om hur de skulle leva upp till 

skattereglerna, utan framstod mest som något som kunde liknas vid forna tiders 

skattefogdar. När sedan Skatteverket genomförde ett mycket stort arbete med att 

förbättra både sin serviceverksamhet, men framförallt sin inställning till 

skattebetalarna så att de mer framstod som kunder, visade det sig att den positiva 

hävstången blev större än förväntat, både för Skatteverket som myndighet, men 

framförallt för skattebetalarna. 

Eftersom myndighetsutövning med tvingande åtgärder sammantaget innebär att 

partens behov gentemot myndigheten är ett krav på att myndigheten förväntas följa de 

regelverk som samhället beslutat om, att myndigheten uppträder rättssäkert, 

transparent och förutsägbart är därför min slutsats att det för myndigheters 

kvalitetsarbete är rimligt att betrakta de uttalade och underförstådda behoven i en och 

samma kontext. Omedvetna behov anser jag att vi kan bortse från i dessa 

sammanhang. 

3.2 Eurostats typer av metoder 

För förvaltningsmyndigheter liknande Elsäkerhetsverket, Skatteverket, 

Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan som i tillsynssammanhang åtminstone 

delvis utövar individuella tjänster skulle metoderna i  (Eurostat, 2001, s. 34) som 

hanterar utfall och prestationer åtminstone principiellt kunna vara tillämpbara. Viktigt 

i sammanhanget är att Eurostats typer av metoder hanterar priser och volymer, och 

inte kvalitet som sådan. Metoderna måste anpassas i sitt sammanhang till den icke-

vinstdrivande sektorn och ses som en ”non-market output” (Eurostat, 2001, s. 31).  

Sedan måste myndigheten kunna identifiera utfallen och undvika att använda 

ingångsparametrar i bedömningen. Den tredje typen av metod, att jämföra effekter, 

bygger ju på att prestationer identifierats.   

3.3 Slutsats 

De indikatorer som används, och de utfall som tillämpas bör studeras om de verkligen 

lever upp till Kanos modell som den beskrivs i detta kapitel. Det är lätt att falla in i 

tankegångar som innebär att man mäter det som är enkelt att mäta, vilket dessutom 

ofta är ingångsparametrar, och nöjer sig med det. Att enbart mäta utetid, antal 

tillsynsbesök, antalet utförda lektioner, eller antalet utförda nykterhetskontroller är alla 

exempel på mätning av aktiviteter. Det finns ingen koppling så länge man inte 

använder någon metod som innebär att man även mäter prestationen eller effekten.  
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4 Elsäkerhetsverkets kvalitetsarbete inom 
tillsynsverksamheten 

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som verkar under regeringen. Uppdraget är 

framförallt att övervaka att ellagstiftningen avseende elsäkerhet och EMC, så kallad 

elektromagnetisk kompatibilitet, upprätthålls så att anläggningar är säkra för person 

och egendom. I uppdraget ingår även att hantera behörighetsärenden för elinstallatörer 

samt utöva marknadskontroll av elektriska produkter.  

Verket har sitt huvudkontor i Kristinehamn, samt regionkontor placerade i 

Stockholm, Umeå och Hässleholm. Det här examensarbetet kommer att fokusera på 

den tillsyn av elanläggningar som utövas nationellt av de fyra regionkontoren.  

Kvalitetsaspekterna i ärendehandläggningen kan delas in i två grupper: 

 

1. Bedömningar i sak – ellagstiftningen och dess underliggande föreskrifter 

2. Ärendehandläggningen som sådan – förvaltningslagen 

Bedömningar i sak genomförs av varje inspektör individuellt och ska grunda sig på 

dennes bedömning i det enskilda fallet. Det ligger i sakens natur att den bedömningen 

har ett subjektivt inslag som kan vara mer eller mindre stort.  

Ärendehandläggningen som sådan regleras i förvaltningslagen och har en mycket 

mindre subjektiv del. De regler som sätts upp och ska efterlevas är till största delen 

entydiga och lättolkade. Detta examensarbete kommer att fokusera på 

ärendehandläggningsdelen. 

För tillsynsverksamheten finns idag inga uttalade kvalitativa krav, annat än de 

outtalade om att lagstiftningen ska följas. Det har gjorts vissa ansatser att mäta kvalitet 

i ärendehandläggningen, bestående av en kontroll av att vissa handlingstyper och data 

finns med i ärendet.  

4.1 Statistik 

Ur ärendehanteringssystemet kan statistik gällande tillsynsverksamheten hämtas. Det 

nuvarande systemet, platina, har statistik från 2009 och fram till idag. Ur platina har 

hämtats samtliga indikationsstyrda tillsynsärenden som finns registrerade. Dessa har 

laddats upp i SPSS där körningar och analyser genomförts.  

Tabell 1. De olika myndighetsbeslut som fattats 2009-2015 

 Antal 

Procent 

total 

Procent 

ackumulerat 

Valid Avskrivning 144 8,7 9,6 

Beslut utan krav på 

åtgärder 
1090 65,9 82,0 

Föreläggande 259 15,7 99,2 

Föreläggande med vite 8 0,5 99,7 

Användningsförbud 4 0,2 100,0 

Total 1505 91,0  

okänt  148 9,0  

Total 1653 100,0  

 

Tabell 1 ovan visar statistik över de olika beslut som fattats under tiden 2009 – april 

2015. Totalt har fattats 1653 stycken beslut varav 1505 stycken har en notering i 

platina om vilken typ av beslut som avses. I 9 procent av besluten är det alltså okänt 
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vilket beslut som fattats. Anledningen till den relativt höga siffran är sannolikt 

inkörningsproblem under 2009 och 2010. Beslutstypen ”Beslut utan krav på åtgärder”, 

det vill säga att ärendet varit gynnande för parten, är dominerande med 65,9 procent. 

Tabell 2. Handläggningstiden för tillsynsärendena 2009 – 2015.  

 

N Antal totalt 1653 

  

Medelvärde 129,73 

Medianvärde 69 

Standardavvikelse 173,502 

Skevhet 2,914 

  

Minimum 0 

Maximum 1410 

 

Tabell 2 visar handläggningstiden för avslutade ärenden under 2009-2015. Av de 1653 

ärenden som avslutats så är medelvärdet för handläggningstiden 129,73 dagar. 

Medianvärdet på 69 dagar och skewnessfaktorn på 2,914 ger att tyngdpunkten när det 

gäller handläggningstider är korta tider. Detta visas i Figur 2 nedan. 

 

 

 

Figur 2. Histogram över handläggningstiden för avslutade ärenden 2009 – 2015. 
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Tabell 3. Handläggningstider för avslutade ärenden 2009 – 2015 med 

handläggningstid 0-10 dagar. 

 

Handläggningstid 
(dagar) 

Antal 

ärenden 

Procent 

av alla 

ärenden 

Procent 

ackumulerat 

Valid 0 62 3,8 3,8 

1 44 2,7 6,4 

2 21 1,3 7,7 

3 25 1,5 9,2 

4 24 1,5 10,6 

5 16 1,0 11,6 

6 22 1,3 12,9 

7 17 1,0 14,0 

8 22 1,3 15,3 

9 9 0,5 15,8 

10 5 0,3 16,2 

 

 I tabell 3 ser man att 16,2 procent av alla avslutade ärenden har en handläggningstid 

som är tio dagar eller kortare.  

 

Finns något samband mellan handläggningstid och de olika beslut som fattats? 

 

Figur 3 nedan visar hur de olika besluten fördelat sig över tid med avseende på 

handläggningstiden. 

Figur 3. De olika beslutstyperna fördelade över handläggningstiden. 
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Som synes är det ett markant antal fler ärenden med handläggningstider upp till cirka 

300-400 dagar. Därefter klingar antalet ärenden ut. I tabell 4 nedan finns en 

sammanfattning av värdena som visas i figur 3. 

 

Tabell 4. Handläggningstider per beslutstyp
6
 

 

Beslut 1 Medelvärde N Std. avvikelse  Medianvärde Maximum 

Avskrivning 227,99 144 305,06 86,50 1410 

Beslut utan krav på åtgärder 102,71 1090 143,26 53,33 1318 

Föreläggande 169,60 259 163,28 121,00 910 

Föreläggande med vite 226,63 8 192,93 163,50 610 

Användningsförbud 174,50 4 47,78 187,50 217 

Samtliga beslutstyper 127,06 1505 173,88 63,94 1410 

 

Tabell 4 visar bland annat medelvärde och medianvärde. Att medianvärdet generellt är 

lägre än medelvärdet, förutom för användningsförbud, visar att det finns en 

tyngdpunkt på handläggningstider som är kortare än medelvärdet. Detta bekräftas 

även av diagrammet, figur 3.  

Den beslutstyp som helt dominerar är beslut utan krav på åtgärder, det vill säga ett 

tillsynsärende där brister i elanläggningen prövats och det visat sig inte finnas några 

brister som måste åtgärdas. Avskrivning är en beslutstyp där handläggaren av olika 

anledningar valt att inte pröva ärendet mot lagstiftningen. Den ärendetypen väljs oftast 

när tillsynsärendet öppnats av misstag, eller om det ärendet inte går att pröva eftersom 

den inte omfattas av ellagstiftningen.  

För beslut utan krav på åtgärder är alltså medianvärdet för handläggningstiden 

cirka 53 dagar och medelvärdet cirka 103 dagar med en standardavvikelse på cirka 

143 dagar, vilket visar på en stor spridning av ärendena.  

Det går även att studera hur de olika beslutstyperna ligger i förhållande till antalet 

dagar för handläggning mer detaljerat. 

  

                                                           

6
 Gruppen okända beslut är inte med i denna tabell 



 

21 
 

Tabell 5. Handläggningstider per beslutstyp upp till 10 dagar  

 

 

Beslut 1 

Total Avskrivning 

Beslut utan krav 

på åtgärder Föreläggande 

Handläggningstid 0 4 50 4 58 

1 4 37 2 43 

2 3 17 0 20 

3 0 23 1 24 

4 2 19 2 23 

5 2 12 0 14 

6 1 17 2 20 

7 2 13 1 16 

8 1 19 1 21 

9 1 8 0 9 

10 1 3 0 4 

Total 21 218 13 252 

 

I tabell 5 ser man att 50 stycken ärenden av typ beslut utan krav på åtgärder har en 

handläggningstid under 1 arbetsdag. Detta motsvarar 4,6 % av alla ärenden med den 

beslutstypen. 218 stycken ärenden avgjordes med en handläggningstid mindre än 10 

arbetsdagar, vilket motsvarar 20 % av alla ärenden med samma beslutstyp. 

Beslutstyperna Föreläggande med vite samt Användningsförbud finns inte med i tabell 

5 eftersom inga sådana typer av beslut normalt fattas vid ärenden med så korta 

handläggningstider.  

Vad säger det om kvaliteten på handläggningen? Detta återkommer jag till i avsnitt 

4.4. 

4.2 Tillsynsärendet 

All tillsyn som Elsäkerhetsverket utövar sker i form av enskilda ärenden. Dessa 

noteras i verkets gemensamma ärendehanteringssystem, platina. Ingen 

ärendehantering ska normalt ske utanför det systemet. Alla dokument läggs upp 

digitalt. Det förekommer inga pappersakter.  

Elsäkerhetsverket utövar tillsyn både som planerad tillsyn, i form av projekt eller 

för att få en lägesbild av elanläggningars status, och som så kallad indikationsstyrd 

tillsyn. Indikationsstyrd tillsyn sker på någon form av intern eller extern indikation, 

såsom till exempel tillbud, olyckor, anmälningar eller liknande.  

Enligt den arbetsmetodik som tillämpas så ska ett tillsynsärendes arbetsgång se ut 

på följande sätt i kronologisk ordning
7
: 

 

1. Ärendet initieras i ärendehanteringssystemet av den enskilde handläggaren.  

2. Kommunicering till parten sker om att tillsynsärende är öppnat och att ett 

inspektionsbesök kommer att utföras. Kommuniceringsdokumentet diarieförs. 

                                                           

7
 Observera att arbetsgången är något förenklad. Bland annat har inte partens eventuella 

överklagande till instanser högre än förvaltningsrätt tagits med.  
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3. Teknisk inspektion genomförs om det är tillämpligt. Annars begärs handlingar 

in.  

4. Anteckningar från inspektioner etc. samt i övrigt upprättade handlingar 

kommuniceras till parten.  

5. Ärendet prövas enligt gällande lagstiftning 

6. Beslut fattas. Detta kommuniceras till parten. Ärenden som innebär beslut som 

är gynnande för parten avslutas. Beslut som inte är gynnande för parten 

fortsätter vara öppet. 

7. Part ges möjlighet att överklaga (Gäller beslut som inte är gynnande för 

parten). 

a. Part överklagar och Elsäkerhetsverket bestrider överklagandet 

a. Ärendet lämnas till Förvaltningsrätt 

b. Dom faller 

i. Överklagan avvisas. Part tvingas åtgärda brister. 

Ärendet avslutas när bristerna är åtgärdade.  

ii. Överklagan bifalles. Elsäkerhetsverket omprövar 

beslutet. Ärendet avslutas. 

b. Part överklagar, Elsäkerhetsverket bifaller överklagandet och 

omprövar beslutet. Därmed avslutas ärendet. 

c. Part överklagar inte. Denne tvingas åtgärda bristerna. Ärendet avslutas 

när bristerna är åtgärdade.  

4.3 Kvalitetsarbetet idag 

När det gäller tillsynsverksamheten av anläggningar och elinstallatörer har vissa 

ansatser att ta reda på kvalitetsnivån utförts under se senaste åren. Dessa ansatser har 

främst haft som syfte att få de olika handläggarna att lära sig 

ärendehanteringsverktyget, men även för att kunna pröva om dessa metoder är 

tillämpbara och effektiva. Det har till exempel prövats att mäta antalet handlingar i 

ärendena.  

Detta sker på följande sätt: 

1. Det initierade ärendet datumstämplas. Sker automatiskt i samband med att 

ärendet öppnas. 

2. Efter att kommunicering om att ärendet är öppnat ska handläggaren bocka i en 

ruta i ärendehanteringssystemet. Detta sker manuellt.  

3. Efter att anteckningar, PM och övriga handlingar upprättats ska handläggaren 

bocka i en ruta i ärendehanteringssystemet. Detta sker manuellt.   

4. Efter att beslut fattats ska handläggaren bocka i en ruta i 

ärendehanteringssystemet. Detta sker manuellt och för alla beslutstyper.   

5. När ärendet ska avslutas, efter gynnande beslut eller efter att förelagda brister 

åtgärdats, skickas det till registraturen som sedan avslutar ärendet och ger det 

en datumstämpel. Detta sker automatiskt i samband med att ärendet avslutas.  

I övrigt görs en kontroll av om vissa uppgifter förts in korrekt av handläggaren i 

ärendehanteringssystemet. Dessa uppgifter är tillsynstyper
8
, beslut, beslutsdatum samt 

organisationsnummer. Denna kontroll sker automatiskt, men inmatningen av 

uppgifterna sker manuellt av handläggaren. Det som handläggaren matat in i systemet 

enligt ovan kan sedan tas ut genom olika körningar och sedan analyseras manuellt. 

4.4 Analys av nuläget 

De allra flesta av de uppgifter som används för att ta reda på kvalitetsnivån matas in 

manuellt av handläggaren. Det är uppgifter som i sig är enkla att förstå och mäta. De 

                                                           

8
 Tillsynstyperna är indikationsstyrd tillsyn och planstyrd tillsyn. Planstyrd tillsyn har i sin tur 

undertyperna tematisk tillsyn och lägesbildstillsyn. 
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räknas av systemet och går att plocka ut genom rapportkörningar. Det är dock fråga 

om en mätning av aktiviteter. För att en sådan metod ska inte ska vara en C-metod, 

alltså en metod som inte är acceptabel eller lämplig så måste aktiviteten stämmas av 

och relateras med motsvarande prestation (Eurostat, 2001, ss. 34-35). 

4.4.1 Handläggningstiden 

Tidsspannet mellan då ärendet öppnas och då det avslutas ger en indikator som vi kan 

kalla för handläggningstid. Hur kan handläggningstiden relateras till kvalitet?  

För det första, har parten något uttalat behov avseende handläggningstid?  

I myndighetsutövningssammanhang har parten, när det gäller enbart 

handläggningstiden, som sådan knappast några andra behov i det avseendet annat än 

att hen vill att ärendet ska avgöras så snabbt som möjligt. Ur myndighetens perspektiv 

är handläggningstiden mer viktig. Det finns dels en lagstiftning, förvaltningslagen, 

som ställer krav på att ärenden ska handläggas utan onödigt dröjsmål. Men det finns 

förmodligen även ett internt krav, mål eller liknande om att ärendehandläggningen ska 

vara så processeffektiv som möjligt. I processeffektivitetsbegreppet är 

handläggningstid en viktig indikator. Utöver detta finns ett allmänt medborgarkrav om 

att skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. 

Är kort handläggningstid alltid lika med hög kvalitet? Kan man alltså säga att 

handläggningstiden kan mätas på en skala där kort tid innebär hög kvalitet och lång tid 

lägre kvalitet enligt figur 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Principdiagram över ett hypotetisk samband kvalitet och handläggningstid där 

lång handläggningstid innebär låg kvalitet. 

Svaret är att det inte är så enkelt. Om man ser på de handläggningskrav som 

förvaltningslagen ställer så innebär de med nödvändighet att det krävs en viss 

handläggningstid för att kunna uppfylla de kraven.  

Ett tillsynsärende ska till att börja med initieras så att parten blir medveten om att 

denne är utsatt för ett tillsynsärende och får möjlighet att planera för tillsynsbesök och 

så vidare. Detta kräver en viss tidsåtgång från det att ärendet öppnats till dess att 

initieringen genomförts, eventuella tillsynsbesök bokats och grundläggande 

information hämtats in. Efter detta ska eventuella tillsynsbesök genomföras, 

handlingar, utredning och annan information inhämtas. Detta kräver med 

nödvändighet en viss tid. När allt sedan sammanställts ska alla upprättade handlingar 

kommuniceras till parten för yttrande, något som parten måste få god tid på sig att 

göra. Först därefter kan myndighetsbeslutet fattas. Om beslutet sedan innebär 

föreläggande om rättelse kan tiden som parten får på sig för detta variera mycket. Det 

är inte ovanligt att tiden för rättelse uppgår till lika lång tid som den övriga 

handläggningstiden tillsammans.  

För det första skulle alltså en mycket kort handläggningstid snarare innebära att 

handläggningskraven enligt förvaltningslagen inte uppfyllts. Detta är ett lagbrott som 

naturligtvis även bör anses vara en kvalitetsbrist. En alltför kort handläggningstid 

skulle, ur förvaltningsperspektivet, tyda på att handläggaren använt en för kort tid för 

initiering, kommunicering och/eller tid för överklagande. En mycket kort 

Kvalitet 

Tid 
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handläggningstid kan innebära att kvaliteten på själva beslutet blir lågt. Att pröva 

gentemot lagstiftningen i tekniskt och juridiskt komplicerade frågor kräver tid. Men 

den saktekniska delen bortser vi från i denna studie.  

Blir kvaliteten därmed högre ju längre handläggningstiden blir? Nej, även detta är 

enligt min mening en felaktig slutsats. De tider som krävs för initiering, inspektioner, 

utredningar, kommunicering och beslut är olika till karaktären. Att tidssätta utredning 

och beslut låter sig knappast göras på ett generellt plan. Dessa moment kan tidsmässigt 

variera mycket från fall till fall. En elolycka med dödsfall eller svåra personskador 

som inneburit polis- och vårdinsatser kan bli oerhört komplicerade att utreda. Det är 

inte ovanligt att utredningstiden för sådana ärenden uppgår till flera år, särskilt om det 

rör sig om arbetsplatsolyckor. Ett exempel på ett sådant ärende är en arbetsplatsolycka 

utanför Luleå 2010, där slutgiltig dom i målet föll först 2013 (Elsäkerhetsverket, 

2010). Dock är det naturligtvis viktigt att även tiden för utredningar och beslut inte 

blir onödigt långa. Det finns en tydlig risk, och verkliga exempel, där vi kritiserats av 

JO för oskäligt lång handläggningstid. Särskilt då det i ärendet inte går att se att några 

framsteg skett i utredningen.  

För att avgöra hur handläggningstiden för ärendet påverkar kvaliteten kan man 

inledningsvis konstatera att tidpunkten då ett ärende öppnas respektive avslutas är att 

betrakta som en ingångsparameter. För att en ingångsparameter ska kunna användas 

som ett mätetal för kvalitet så måste aktiviteten ställas i relation med någon form av 

prestation. Som vi tidigare sett går det alltså inte att direkt relatera en viss längd på 

handläggningstiden med en viss kvalitetsnivå. Om aktiviteten inneburit en prestation, 

till exempel en utredning om en dödsolycka, skulle man kunna tänka sig att relatera 

handläggningstiden i just det ärendet till prestationen och därigenom få en 

uppskattning om kvalitetsnivån. Denna nivå går däremot inte att jämföra med andra 

ärenden av liknande art. Om två liknande olyckor där handläggningstiden för olycka 

nummer 1 är dubbelt så lång som den för olycka nummer 2 så går det inte att direkt 

dra slutsatsen att prestationen för olycka nummer 2 håller en högre kvalitet. Det kan 

finnas en mängd anledningar till att handläggningstiden blivit längre, anledningar som 

kanske varit en förutsättning för att uppnå en acceptabel nivå på prestationen, eller få 

en prestation överhuvudtaget. 

Det man kan konstatera är att om handläggningstiden är väldigt kort, så går det att 

dra slutsatsen att de mätbara tider som förvaltningslagen ställer upp inte hållits. Detta 

innebär i sin tur att det måste uppnås en minsta handläggningstid innan man kan sägas 

ha uppnått en acceptabel kvalitet i handläggningen. När det gäller lång 

handläggningstid så går det dock inte att säga att detta generellt ger en sämre kvalitet. 

För att kunna dra den slutsatsen måste man särskilja de moment som har ett tidsspann 

som går att fastställa och relatera till prestationen, till exempel tid för initiering och 

kommunicering, från de moment som inte går att relatera, till exempel tid för 

utredning och beslut. Se figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Principdiagram över ett hypotetisk samband mellan kvalitet och 

handläggningstid där kort handläggningstid innebär låg kvalitet. 

Är då handläggningstiderna för utredning och beslut ointressanta eller inte tillämpbara 

alls i kvalitetshänseende?  
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Nej, inte alls. Utrednings- och beslutstiden kan i allra högsta grad inverka på 

kvaliteten. Men för att kunna mäta detta krävs den första eller den tredje metoden 

enligt (Eurostat, 2001) som redovisas i avsnitt 2.8.1. Den första metoden, direkta 

mätningar av prestationerna, utförs vanligtvis genom att parterna får redovisa sin 

upplevelse av de olika uppgifterna i ärendet, där handläggningstiden kan vara en del. 

Detta är naturligtvis fullt genomförbart. Den tredje metoden, att jämföra effekterna 

mellan olika ärenden, är svårare att tillämpa.  

4.4.1.1 Sammanfattande slutsats, handläggningstid 

När det gäller handläggningstiden är den alltså inte någon tillämpbar kvalitetsindikator 

om inte det är möjligt att skilja ut och enbart ta hänsyn till de moment i 

handläggningen som handläggaren själv kan påverka. Rent tekniskt är detta 

naturligtvis möjligt. Det går att tidsstämpla när en initiering eller kommunicering sker. 

Det går även att bedöma hur lång en sådan tidsrymd bör vara. Huruvida det är 

tillämpbart ur andra aspekter återkommer jag till längre fram i studien. 

4.4.2 Förekomsten av de olika handlingarna i ärendet 

För att ett ärende ska hålla en acceptabel kvalitet ur förvaltningssynpunkt ska parten 

haft möjlighet att ta del av och förstå innebörden av alla relevanta handlingar. Parten 

ska ha kunnat följa ärendet. Handläggningen ska vara förutsägbar och transparent 

(Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), 2013). 

I nuläget upprättar handläggaren de olika handlingarna och diarieför dessa i 

samband med att de expedieras. I och med att de diarieförs kommer de att tidsstämplas 

och läggas in i vårt diarium.  

Det man direkt kan konstatera är att det är aktiviteter som matas in i systemet. För 

att kunna mäta kvalitet krävs att aktiviteterna relateras med motsvarande prestationer. 

Vad är det för prestationer som kan komma i fråga i dessa fall? Aktiviteten är ju att till 

exempel en kommunicering av ett antal handlingar expedierat och gått iväg till parten.  

Jämför det tidigare exemplet med undervisningen i skolklassen. En lektion som hålls 

för en tom skolsal innebär en genomförd aktivitet. Det är dock ingen prestation 

eftersom det inte finns några elever som tar emot informationen. Detta är applicerbart 

även i detta fall. För att handläggningen avseende hanteringen av handlingar ska vara 

intressant att mäta ur ett kvalitetsperspektiv krävs att aktiviteten, expedieringen, 

kopplas till en prestation.  

Prestationen är i detta fall rimligen att parten mottagit och förstått innebörden av 

handlingen. Hur detta ska ske rent teknisk finns det olika lösningar på. Ett enkelt sätt 

är att det till handlingen som expedieras alltid skickas med ett följedokument som ska 

återkopplas till handläggaren. Om inget sådant dokument kommer i retur har ingen 

prestation uppnåtts. En förenklad variant av detta är att skicka handlingar som 

rekommenderat brev med mottagningsbevis. Då tvingas mottagaren skriva under att 

hen tagit del av handlingen. Posten ombesörjer sedan att mottagningsbeviset skickas 

till handläggaren. Nackdelen med den metoden är att man inte får någon kvittens på 

annat än att mottagaren hämtat ut handlingen på posten. Om hen överhuvudtaget läst 

handlingen, än mindre förstått innebörden, vet handläggaren inte.  

Ett utvecklat sätt att lösa detta vore att ha ett följebrev som innehåller följdfrågor 

som mottagaren måste besvara. Andra former av återkoppling är förstås också 

möjliga. Det viktiga ur ett kvalitetsbedömningsperspektiv är att återkopplingen sker på 

ett sätt att det tydligt framgår att det uppnåtts en prestation som går att jämföra med 

motsvarande prestation i andra ärenden.  

Sammanfattningsvis är enbart aktiviteter inte tillämpbara att använda som 

kvalitetsindikatorer. Att enbart mäta att vissa handlingar expedierats, eller något 

motsvarande, är inte tillräckligt. Det krävs att handläggaren får en återkoppling så att 

det finns en prestation att relatera aktiviteten till. Denna återkoppling måste vara 

normerad på ett sätt att prestationen går att jämföra mellan olika ärenden. 
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4.4.3 Sammanfattning av nuläget 

Nulägesanalysen kan visa att de ansatser till kvalitetsmätning som genomförts hittills 

inte räcker till för att kunna mäta kvaliteten på handläggningen och i slutändan kunna 

identifiera mätbara effekter. Det som gjorts hittills är baserade på mätning av 

aktiviteter, vilket är en metod som inte är tillämpbar för de individuella tjänster som 

handläggning av tillsynsärenden omfattar. 
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5 Hur skulle kvalitet kunna mätas i framtiden? 

Myndigheter har ett krav på sig att vara effektiva med sina resurser, både personella 

och finansiella. Handläggning ska ske effektivt, snabbt och billigt. Det finns numera 

också ofta ett mer eller mindre utvecklat arbete med strukturförbättringar, LEAN och 

allmänt förbättringsarbete inom myndigheterna. Effektivitet och förbättrad kvalitet 

vad gäller handläggning är definitivt en stor del i det arbetet.  

5.1 Ett förslag på strukturerad kvalitetsuppföljning  

I detta avsnitt följer ett resonemang kring hur ett genomförande av en strukturerad 

mätning och uppföljning av kvaliteten i Elsäkerhetsverkets ärendehandläggning kan 

göras. 

5.1.1 Direktmätning av prestationer  

Direktmätning, i likhet med typ av metod 1 enligt avsnitt 2.8.1 innebär ett 

genomförande av en direktmätning av prestationerna som verksamheten levererar. 

Detta kan göras antingen genom att myndigheten själv försöker mäta prestationen, 

eller att den som mottar prestationen får bedöma huruvida den uppfyller partens 

behov. Eftersom det, enligt min mening, är svårt för den som utför prestationen att 

själv bedöma om den uppfyller partens krav utan att det blir problem med bias, jäv 

eller liknande, är metoden att låta parten bedöma detta att föredra.  

Ett exempel på en metod för att genomföra detta är enligt (Eurostat, 2001, s. 34) att 

låta parten fylla i någon form av uppföljande enkät, och sedan analysera det genom att 

jämföra enkätsvaret med det enskilda ärendet. Detta är mycket vanligt i många 

sammanhang. När du till exempel servat din bil, genomfört en utbildning eller varit på 

restaurang så kommer ofta en uppföljande enkät att besvara. Hanteringen av sådana 

uppföljningsenkäter eller liknande kan upphandlas av ett externt företag eller 

genomföras inom den egna organisationen. Det finns ett antal utmaningar om man 

väljer att utföra detta internt: 

 

1. Graden av deltagande är sannolikt ganska låg. Det krävs resurser för att 

förmå parten att deltaga i uppföljningen.  

2. Beroende på resultatet av tillsynsärendet kan parten ha en förutfattad 

uppfattning om myndigheten och handläggaren, vilken kan prägla svaret.  

3. I en verksamhet som trots allt omfattar relativt få ärenden så finns det en 

risk att svaren inte ger en sammantaget korrekt statistisk bild. Varje ärende 

får för stort genomslag i den samlade populationen. Även om man 

teoretiskt kan följa upp samtliga ärenden så är den samlade populationen 

ändå för liten för att kunna ge en statistisk relevant bild. Ett exempel på 

detta är om ett tillsynsprojekt som innebär 10-15 procent av den totala 

populationen av tillsynsärenden, där valet av anläggningstyper eller 

metoder är kontroversiellt ger en respons som innebär att de tillfrågade, av 

någon anledning som kanske inte har med handläggningskvaliteten att 

göra, får en negativ, eller positiv bild av projektet som sedan avspeglar sig 

i enkätsvaren. Då får det ett genomslag som inte avspeglar den totala 

uppfattningen.   

Om man istället väljer att låta ett externt företag genomföra uppföljningen kan man 

eventuellt undvika några av de problem som listades här ovan. Den insats som 

Elsäkerhetsverket måste göra inskränker sig då till att formulera en kravspecifikation 

eller liknande som underlag för frågor till uppföljningen, samt att analysera 

uppföljningen. Denna rapport kommer inte att fördjupa sig ytterligare i denna metod. 
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5.1.2 Intern uppföljning av handläggningstiden 

Genom att identifiera och enbart ta hänsyn till de tider som handläggaren själv kan 

påverka skulle ett relevant mått på handläggningstid kunna tas fram. Om 

handläggningstiden då jämförs med handläggningstiden inkluderat de moment som 

har en definierad minsta handläggningstid och den visar sig vara för kort, det vill säga 

att handläggaren inte genomfört något av de moment som har en minsta löptid, kan det 

vara en indikator på att kvaliteten har brister. Däremot är det svårt att dra slutsatser om 

kvaliteten när handläggningstiden är lång. Det gäller åtminstone för de ärenden där det 

går att fastställa att det krävs en viss utredningstid.  

Ett enkelt sätt att följa upp det är att någon internt, förslagsvis handläggarens 

närmaste chef, kontrollerar längden på handläggningstiden efter varje avslutat ärende. 

Om den visar sig understiga den minsta tid som krävs för de normerade momenten 

initiering, kommunicering och eventuellt överklagande så bör den som utför 

kontrollen kunna dra slutsatsen att handläggningen har brister.  

För att kunna göra detta krävs att myndigheten identifierar och fastställer de 

löptider som ska gälla för momenten som inte innefattas av själva utrednings- och 

prövningsdelarna. Därefter bör någon form av rapport genereras, så att den som ska 

genomföra uppföljningen, vilket inte bör vara handläggaren själv, på ett enkelt sätt kan 

bedöma om handläggningstiden motsvarar prestationen i ärendet.  

5.1.3 Att använda effekter 

Att identifiera och fokusera på effekterna av sin verksamhet är ett sätt för myndigheter 

att utföra ett kvalitetsarbete.  

Hur ska man definiera de önskvärda effekterna av sin verksamhet? Detta är den 

stora utmaningen för många myndigheter och aktörer inom offentlig sektor. För en 

myndighet som Elsäkerhetsverket, som har både kollektiva och individuella tjänster 

blir det en särskild utmaning. För kollektiva tjänster tenderar effekterna att bli breda 

och allmängiltiga. En vanlig önskvärd effekt är till exempel att antalet olyckor och 

tillbud orsakade av el ska minska. Att ett minskat antal olyckor är en effekt och inte 

någon prestation eller aktivitet kan man enkelt konstatera. Däremot blir det svårare när 

man ska sätta den effekten i ett mätbart sammanhang. Beror effekten enbart på den 

egna verksamheten? Antalet olyckor relaterade till el är relativt få och det är svårt att 

dra några slutsatser ur tillgänglig statistik. Att antalet elolyckor minskar över tiden är 

ju naturligtvis bra, men hur vet man att det inte beror på helt andra faktorer än 

myndighetens verksamhet?  

Oberoende av vilka effekter man vill uppnå så krävs en strukturerad beslutsprocess 

så att så relevanta och användbara effekter som möjligt uppnås. Utan att genomföra 

det arbetet på ett strukturerat och systematiskt sätt så kommer resultatet att bli 

undermåligt och oanvändbart. En strukturerad beslutsprocess är viktig inte minst 

eftersom vi människor är generellt sett intuitiva i vårt sätt att fatta beslut. Vi är dåliga 

på att använda oss av analytiska metoder när det gäller beslutsfattande (Clemen & 

Reilly, 2014, s. 7). Många tror även att beslutsanalys handlar om att på något sätt mata 

in data i något system, som sedan processar data och levererar ett korrekt beslut. I 

slutändan måste beslutet fattas av en beslutsfattare. Beslutsanalysen kan bara leverera 

ett så strukturerat och välgrundat underlag som möjligt. Meningen är att detta underlag 

ska ge beslutsfattaren all nödvändig information. I den färdiga beslutanalysen ska även 

mer subjektiva aspekter såsom personliga värderingar, organisationens värdegrund, 

risker, och policies ingå (Clemen & Reilly, 2014, s. 7). Det slutgiltiga beslutet måste 

dock beslutsfattaren ta själv.  

5.2 Handläggningens effekter 

Vilka effekter går att identifiera när det gäller handläggningen av tillsynsärenden inom 

myndigheter som Elsäkerhetsverket? Som tidigare nämnts är en effekt i detta 

sammanhang definierat som utfallet av den offentliga sektorns verksamhet. Se avsnitt 
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2.7.3. Ett sätt att identifiera verksamhetens effekter är att först identifiera och 

analysera de mål som myndigheten ställt upp.  

5.2.1 Verksamhetens mål 

För att på ett analytiskt sätt definiera och framförallt analysera verksamhetens mål kan 

valda delar av metoden PrOACT, som presenterats av vetenskapsmännen John S 

Hammond, Ralph L Keeney och Howard Raiffa och som presenteras i boken Smart 

Choises – A practical guide to making better decisions (Hammond, Keeney, & Raiffa, 

1999) tillämpas. Det finns även andra metoder som är uppbyggda på liknande sätt.  

PrOACT innebär att beslutsproblem hanteras i totalt åtta steg, varav fem steg ingår 

i metodnamnet, bestående av Problem, Objectives, Alternatives, Consequenses och 

Tradeoffs. De tre återstående stegen är osäkerheter, risktolerans och länkade beslut. 

Titeln på metoden är som ni ser en akronym på de fetmarkerade bokstäverna i varje 

steg (Hammond, Keeney, & Raiffa, 1999, s. 5). 

Målen, objectives på engelska, används i PrOACT som ett andra steg i en 

beslutsprocess. 

5.2.2 Fundamentala och instrumentella mål 

Mål delas ofta upp i två olika typer: 

 Fundamentala mål  

 Instrumentella mål  

Fundamentala mål är mål som har ett eget syfte i sig själv medan instrumentella mål är 

mål som ska leda till ett fundamentalt mål. Ett fiktivt exempel på detta är om jag vill 

köpa en ny bil. Då vill jag ha bil som tar sig fram bra på vintervägar, vilket är ett 

fundamentalt mål. För att nå dit är ett av mina mål att bilen ska vara fyrhjulsdriven. 

Fyrhjulsdriften är då ett instrumentellt mål som enbart har som syfte att nå mitt 

fundamentala mål (Clemen & Reilly, 2014, ss. 49-50). 

Fundamentala mål delas upp i hierarkier, medan instrumentella mål organiseras i 

nätverk (Clemen & Reilly, 2014, s. 50). Överst i en hierarki ligger ett grundläggande, 

allmängiltigt mål medan de underliggande nivåerna innehåller andra fundamentala 

delmål som är viktiga i sig, men även för att uppnå det generella målet. 

I nätverk med instrumentella mål ligger ett eller flera fundamentala mål överst. De 

instrumentella målen ligger sedan länkade mellan varandra och till de fundamentala 

målet eller målen. De har inget eget syfte utan är viktiga enbart för att uppnå det 

fundamentala målet. Det finns till exempel ingen mening med att reglera antalet 

handlingar i ärendet om det inte finns något mål om att uppnå det fundamentala målet, 

att uppfylla förvaltningslagens krav på handläggning. 

Hur skiljer man fundamentala mål från instrumentella? Ett enkelt sätt är att ställa 

kontrollfrågan varför just detta mål är viktigt? Om svaret är att det är viktigt för att 

kunna åstadkomma något annat mål, så är målet ett instrumentellt mål. Om man sedan 

fortsätter ställa samma fråga om det nästkommande målet, och svaret blir detsamma, 

så är även det ett instrumentellt mål, och så vidare. Till slut kommer man fram till ett 

svar där det inte är meningsfullt att ställa ytterligare fråga om varför. Att uppfylla 

förvaltningslagens krav på handläggning är ett mål som står för sig själv, alltså ett 

fundamentalt mål, medan de övriga är mål som har som syfte att uppnå det 

fundamentala målet, alltså instrumentella mål.  

Varför är det viktigt i beslutsprocessen att skilja på instrumentella och 

fundamentala mål?  

Instrumentella mål är viktiga för att förstå beslutsproblemet och för att hjälpa till 

att hitta de olika alternativ som beslutet sedan ska fattas kring, medan fundamentala 

mål är de mål som ska användas för att till exempel identifiera effekter. Det är därför 

viktigt att identifiera och enbart använda de fundamentala målen när olika 

beslutsalternativ ska jämföras (Hammond, Keeney, & Raiffa, 1999, s. 40).  
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5.3 Härledning av effekter gällande ärendehandläggning enligt 
förvaltningslagen 

Ur de fundamentala målen kan vi sedan identifiera önskvärda effekter av, i detta fall, 

handläggningen av tillsynsärenden. Ett fundamentalt mål är att uppfylla kraven i 

förvaltningslagen (SFS 1986:223) med avseende på handläggning. Detta är enkelt att 

inse. Elsäkerhetsverket är skyldig att följa lagstiftningen, men förmodligen också 

angelägen att åstadkomma och upprätthålla en bra relation med medborgarna för att 

framstå som en bra och modern myndighet. Vad finns det för effekter som kan 

härledas ur de mål som i sin tur härstammar från förvaltningslagens regler? Jag vill 

poängtera att det är myndighetens ledning som beslutar om vilka mål och effekter som 

ska tillämpas. De mål och effekter som redovisas i denna rapport ska ses som 

exempel, presenterade i syfte att ge vägledning. 

I detta avsnitt ska jag att ge exempel på effekter som kan härledas ur 

förvaltningslagens regler om tillämpliga regler skulle definieras som fundamentala 

mål för handläggningen.   

5.3.1 Enkelt, snabbt och billigt 

I förvaltningslagens 7 § finns en portalregel om allmänna krav på handläggningen av 

ärenden. 

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen skall 

myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från 

andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka 

sig lättbegripligt. Även på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde 

att ha med den att göra. 

Denna inledande paragraf reglerar att handläggningen ska ske processeffektivt utan 

onödig byråkrati samt att myndigheten ska genomföra sin handläggning så att den blir 

så lättbegriplig för den enskilde som möjligt.  

Den önskade effekten kan enkelt härledas direkt ur paragraftexten som att ärendet 

ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 

Effekten blir alltså så enkel, snabb och billigt handläggning som möjligt utan att 

säkerheten eftersätts  

Kan effekten användas?  

För att åstadkomma den effekten krävs att handläggningstid, kostnader och 

enkelhet kan mätas, vilket är en grannlaga uppgift. Handläggningstiden och 

komplexiteten med den har vi redan gått igenom. Kort handläggningstid behöver inte 

nödvändigtvis betyda god kvalitet och vice versa. Se avsnitt 4.4.1.   

Kostnaden för ett ärendes handläggning är i en myndighet starkt beroende av den 

tid som handläggaren lagt ner och vars lönekostnader allokerats till ärendet. 

Ytterligare kostnader såsom resor och liknande är i och för sig enkla att mäta, men 

sällan en parameter som påverkar kostnaden annat än marginellt. Handläggningstiden 

och kostnaden är alltså intimt sammankopplade till varandra. Lång handläggningstid 

ger högre kostnader och vice versa. En något grov, men till stor del rättvisande slutsats 

är alltså att anse att kort handläggningstid och därmed låga kostnader medverkar till 

att uppnå målet att uppfylla 7 § i förvaltningslagen. 

När det gäller enkelhet krävs en avvägning av hur mycket den enskilde 

handläggaren kan förenkla sin handläggning genom att till exempel använda e-post 

istället för ordinarie post vid kommunicering, använda ett digitaliserat 

ärendehanteringssystem istället för ett pappersdiarium et cetera utan att säkerheten 

eftersätts. Inom Elsäkerhetsverket finns fastställda och kvalitetssäkrade rutiner om 

många av de delmoment som ingår i handläggningen. Att bedöma enkelhet blir därför 

en fråga om att se hur mycket handläggaren avviker från de fastställda rutinerna.   
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Nedan följer några tillämpliga delar ur förvaltningslagen där effekterna går att 

definiera. 

5.3.2 Jäv 

Jäv innebär att handläggaren har ett eget intresse av att handläggningen och beslutet 

går i någon viss, för hen önskad riktning.  

11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig 

1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller 

någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta 

eller skada för honom själv eller någon närstående, 

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 

någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning 

av en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet 

och han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga 

handläggningen av ett ärende som rör saken, 

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 

12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som 

inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en 

omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. 

Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans 

ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i 

prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och 

någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. 

Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det 

beslut varigenom myndigheten avgör ärendet. 

Jävighetsproblematiken är väsentlig vid handläggning av ärenden. Frånvaro av jäv och 

korruption är att betrakta som ett fundamentalt mål inom Elsäkerhetsverkets 

verksamhet. Det är viktigt att det inför varje ärende prövas om det finns någon 

jävighet att ta hänsyn till. Den önskade effekten är att parten får en handläggning som 

är objektiv och rättssäker, utan jäv i någon form.  

5.3.3 Anteckning av uppgifter samt parters rätt att få del av uppgifter 

Parten i ett ärende har rätt att få ta del av handlingar och uppgifter som är av betydelse 

i ärendet. Myndigheten är skyldig att inför ett beslut kommunicera alla uppgifter som 

är underlag för prövningen. En grundläggande rättsprincip inom offentlig rätt är att 

handläggningen ska vara transparent och förutsebar, den så kallade 

offentlighetsprincipen som grundar sig i 2 kap 1 § tryckfrihetsförordningen 

(1949:105)
9
.  

15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som 

kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet 

avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

16 § En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts 

ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av 

                                                           

9
 Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 

medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 



 

32 
 

uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap 3 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:434). 

17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan 

part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än 

honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om 

ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett 

1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om 

åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga, 

2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, 

betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är 

fråga om prövning i högre instans efter överklagande, 

3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet 

i ärendet, eller 

4. om avgörandet inte kan uppskjutas. 

Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, 

genom delgivning eller på något annat sätt. 

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:434). 

Alla uppgifter som inte inkommer som handlingar och som är av betydelse för ärendet 

ska antecknas som en så kallad tjänsteanteckning. Tjänsteanteckningar ska diarieföras 

senast i samband med att de expedieras.  

Innan ett tillsynsärende slutligen prövas ska parten alltid få möjlighet att ta del av 

alla uppgifter genom så kallad kommunicering. Detta är en mycket viktig del av 

handläggningen.  

Kommunicering vid tillsynsärenden sker normalt alltid skriftligt och vid samtliga 

tillsynsärenden. När det gäller undantagen i 1-4 så är det i praktiken bara punkt 1 och 

4 som tillämpas. Vid tillsynsärenden som ger ett för parten gynnande beslut 

förekommer det att kommunicering sker i samband med beslutet.  När det gäller punkt 

4 kan det uppstå situationer där beslut om till exempel omedelbar rättelse vid akut 

personfara måste fattas. Dessa beslut fattas i regel på plats. Om parten är närvarande 

får denne en muntlig kommunicering som sedan kompletteras med en skriftlig i 

efterhand.  

Effekten är en transparent och förutsägbar handläggning enligt 

offentlighetsprincipens mening. Detta kan bedömas genom att kontrollera de 

diarieförda handlingarna gentemot partens uppfattning om vilka handlingar hen har 

tagit del av, samt om innehållet i dessa handlingar överensstämmer med hens 

uppfattning om ärendet. I samband med att kommunicering sker så skickas redan idag 

ett följebrev ut till parten där dennes rättigheter enligt förvaltningslagen redovisas och 

där instruktioner om hur eventuella yttranden på de kommunicerade dokumenten 

finns. Det ligger ju i partens intresse att yttra sig om eventuella sakfel i underlaget, 

vilket parterna i de allra flesta fallen är noga med att göra.  

5.3.4 Motivering, underrättelse om, samt överklagande av beslut 

Alla beslut som fattas av myndigheter ska, med vissa undantag kunna motiveras. 

Myndighetsbeslut som inte är gynnande för parten ska normalt kunna överklagas. 

Myndigheten ska dessutom ge vägledning om partens rättigheter att överklaga och hur 

det ska genomföras.  

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende skall innehålla de skäl som 

har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

Skälen får dock utelämnas helt eller delvis 
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1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är 

uppenbart obehövligt att upplysa om skälen, 

2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, 

betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart, 

3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas 

personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande, 

4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller 

5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen 

och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande. 

Har skälen utelämnats, bör myndigheten på begäran av den som är part om möjligt 

upplysa honom om dem i efterhand. 

21 § En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det 

beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning 

mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart 

obehövligt. 

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han 

kan överklaga det. Han skall då också underrättas om sådana avvikande meningar 

som avses i 19 § eller som har antecknats enligt särskilda bestämmelser. 

22 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom 

emot och beslutet kan överklagas. 

22 a § Beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte 

beslut i anställningsärenden och beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5. 

Om överklagande har skett med stöd av första stycket krävs prövningstillstånd vid 

överklagande till kammarrätten. Lag (2006:306). 

23 § Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut 

som överklagas och den ändring i beslutet som han begär. 

Skrivelsen ges in till den myndighet som har meddelat beslutet. Den skall ha kommit 

in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden 

är en part som företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt 

eller kammarrätt, skall överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den 

dag då beslutet meddelades. 

Tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter som avses i 8 kap. 

regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. 

Har beslutet gett till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det 

sista föreskrivna tillkännagivandet. Lag (2009:798). 

24 § Den myndighet som har meddelat det överklagade beslutet prövar om 

skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för 

sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. 

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att myndigheten har lämnat 

klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar. 

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in 

till den myndighet som skall pröva överklagandet. I ett sådant fall skall denna 

myndighet vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat beslutet 

och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre 

instansen. 

25 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat 

beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet 

som skall pröva överklagandet. 

Grundregeln är att alla beslut i tillsynsärenden ska motiveras. Detta gäller även beslut 

som är gynnande för parten. För beslut som är gynnande för parten blir dock ofta 

motiveringen kortfattad. 
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Elsäkerhetsverket bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt 

brev, genom delgivning eller på något annat sätt. Underrättelsen ska dock alltid ske 

skriftligt, om parten begär det. Denna paragraf tillämpas också när någon annan som 

får överklaga beslutet begär att få ta del av det. 

Alla underrättelser om beslut sker skriftligt genom ett av handläggaren underskrivet 

beslut som skickas med i första hand ordinarie post. Överklagandehänvisning bifogas 

alltid, i de fall beslutet inte varit gynnande för parten. Ett beslut som inte är gynnande 

för parten ska normalt skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis. I 

varje tillsynsärende ska det tydligt framgå om beslutet går att överklaga. Att 

Elsäkerhetsverket fattar för parten inte gynnande beslut som inte går att överklaga är 

sällsynt. Samtliga uppgifter om hur beslut ska överklagas finns dokumenterade i den 

överklagandehänvisning som alltid ska bifogas beslutet. Elsäkerhetsverket tar emot 

överklagandet och prövar sedan om överklagandet innebär en omprövning av beslutet. 

Om så inte är fallet så yttrar sig myndigheten om så krävs, innan överklagandet, 

tillsammans med yttrandet skickas till förvaltningsrätten. Denna handläggning ska 

normalt ske inom en arbetsvecka från det att överklagandet mottagits. I 

överklagandehänvisningen framgår det att parten ska ställa överklagande till 

förvaltningsrätten, men skicka handlingarna till Elsäkerhetsverket.  

Effekten är återigen en för parten transparent, rättssäker och förutsägbar 

handläggning enligt offentlighetsprincipen. Detta går att mäta genom att kontrollera 

att beslut fattats skriftligt enligt lagstiftningens regler, att överklagandehänvisningar 

bifogats, att överklagandetider upprätthållits och så vidare. Samtliga moment i 20-25 

§§ dokumenteras i diarieförda handlingar.  

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den effekt man önskar uppnå från 11 § och framåt i 

förvaltningslagen är en transparent, förutsägbar och rättssäker handläggning enligt de 

grundläggande rättsprinciperna offentlighetsprincipen och legalitetsprincipen
10

. Detta 

är möjligt att uppnå genom att mäta och kontrollera de handlingar som diarieförts och 

de handläggningstider som omfattas i tillämpliga paragrafer. Detta är i allt väsentligt 

en teknisk fråga som med fördel kan utföras som en del i myndighetens 

egenkontrollarbete. Vissa delar av arbetet går till och med att automatisera, såsom 

kontroll av vissa handlingstyper, tidsstämplingar etc. Dessa handlingar, 

handläggningstider etc. som är tillämpliga är i sig att betrakta som instrumentella mål, 

som har som syfte att leda fram till det fundamentala målet en transparent, 

förutsägbar och rättssäker handläggning.  

  

                                                           

10
 Grundläggande rättsprincip som bygger på 1 kap 1 § 3 st regeringsformen (1974:152). ”Den 

offentliga makten lyder under lagarna.”  
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6 Sammanfattande diskussion 

Myndigheter har numera i princip samma krav på kostnads- och processeffektivitet 

som privata aktörer på den öppna marknaden. I och med att det inte finns någon vara 

eller tjänst som kan prissättas kan inte de verktyg och regulatorer som verkar på den 

öppna marknaden tillämpas. Många myndigheter liknande Elsäkerhetsverket har 

dessutom verksamheter där det finns inslag av både individuella, såväl som kollektiva 

tjänster. Eftersom verksamheterna skiljer sig åt så kommer sannolikt effekterna att 

vara olika beroende på typen av tjänster. Det är stor skillnad bara på att identifiera till 

exempel försvarsmaktens respektive arbetsförmedlingens effekter. Detta ställer krav 

på andra tillvägagångssätt för att mäta och följa upp kvalitetsarbetet.  

Ett tillvägagångssätt är att använda någon metod som mäter de prestationer som 

utförts. Detta kan sedan användas som ett underlag till att identifiera önskvärda 

effekter av verksamheten. Istället för att mäta antalet lektionstimmar inom skolan kan 

man mäta deltagandet på lektionerna, vilket är en prestation, och sedan analysera hur 

deltagandet inneburit att de uppnått en högre grad av lärande, vilket är effekten. Inom 

myndighetssfären kan motsvarande ansats vara att gå från att mäta aktiviteter såsom 

utetid, antal avslutade ärenden eller antalet diarieförda dokument i ärendet, till att mäta 

hur parten faktiskt upplevde den aktivitet som genomförts, och om detta fått någon 

effekt som pekar mot de mål som myndigheten ställt upp.  

Det finns några svårigheter och utmaningar när det gäller att använda sig av 

effekter i sitt kvalitetsarbete. Effekter är svåra att identifiera och definiera om inte 

verksamheten har tydliga, fundamentala mål. Sedan är det viktigt att hålla isär 

begreppen aktivitet, prestationer och effekter. Det är lätt att göra misstaget att tala om 

effekter, när man egentligen avser prestationer eller till och med aktiviteter.  

För det andra är det viktigt att man i arbetet med att identifiera och besluta om 

vilka effekter som ska användas har ordning på vad som verksamheten kan påverka 

och vad som är beroende av externa omständigheter. De effekter man vill använda ska 

ju kunna påverkas av verksamheten. Om Elsäkerhetsverket till exempel väljer en 

effekt som bygger på det fundamentala målet Inga dödsfall på grund av så kallade 

klättringsolyckor, alltså att människor klättar upp på lok eller vagnar och kommer i 

kontakt med kontaktledningen så måste Elsäkerhetsverkets verksamhet kunna påverka 

det målet. Detta ställer krav på att beslutsprocessen för att ta fram önskvärda effekter 

för verksamheten är genomtänkt och strukturerad 

För att identifiera de effekter man önskar uppnå när det gäller handläggning av 

tillsynsärenden kan tillämpliga paragrafer i förvaltningslagen användas som de 

fundamentala mål som sedan ligger till grund för effekterna. Detta är genomförbart 

eftersom förvaltningslagen är relativt kortfattad och användarvänlig. Den är dessutom 

relativt statisk till sin natur, det är ju en lag. Den är dessutom gällande för alla 

förvaltningsmyndigheter, med några undantag, under staten. Myndigheter såsom 

polismyndigheten, försvarsmakten och tullverket kan under vissa förutsättningar 

frångå delar av förvaltningslagen. Det är med andra ord möjligt att genomföra 

benchmarking myndigheter emellan, samt göra jämförelser över tid.  Tekniska 

hjälpmedel för att underlätta informationsinsamlandet och processandet av dessa är 

fullt möjligt att använda. De är dessutom ofta redan i myndighetens ägo, såsom 

ärendehanteringssystem och kalkylprogram.  

Detta examensarbete har fokuserat på handläggning av indikationsstyrda ärenden, 

det vill säga ärenden som initierats på grund av någon form av händelse, anmälan, 

olycka eller tillbud. Det finns dock inga omständigheter som förhindrar att även den 

övriga tillsynsverksamheten, eller för den delen marknadskontrollen av elektriska 

produkter kan omfattas. Eftersom den planerade tillsynsverksamheten bygger på 

väldefinierade direktiv så är det snarare enklare att i den verksamheten ta fram 

önskvärda effekter och sedan jämföra dem över tid.  

I början av det här examensarbetet ställdes den retoriska frågan om hur 

skattebetalare och medborgare ska kunna veta att Elsäkerhetsverket uppfyller de 
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kvalitetsmål som är uppställda. Detta är en oerhört relevant och viktig fråga, särskilt 

som när vi lever i en tid med sociala medier och andra former av snabba 

informationsflöden innebär ett helt annat engagemang hos medborgarna. Information 

om mål, uppföljning och resultat är därför oerhört viktigt. En aldrig så bra effekt är ju 

tämligen meningslös om det inte kommer medborgarna till godo. Med ”att komma 

medborgarna till godo” menar jag i det här avseendet att medborgarna kan dra nytta av 

det och inte nödvändigtvis att det finns publicerat i någon sorts media. Om en önskad 

effekt är till exempel att antalet dödsolyckor minskar kommer det ju medborgarna till 

godo genom minskat lidande för anhöriga, lägre sjukvårdskostnader et cetera även om 

de inte är medvetna om att effekten är uppnådd. Man kan kanske, rent filosofiskt, 

fundera om det i de fallen ens kan räknas som en effekt.  

6.1 Slutord – metoderna ger bara underlaget 

Det slutliga beslutet om vilka mål och effekter som ska användas för att bedöma 

verksamhetens kvalitet och på vilket sätt de ska jämföras med varandra är alltid upp 

till verksamhetens ledning. Metoderna som beskrivs i den här uppsatsen kan bara 

hjälpa till med att ta fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I slutändan är det 

alltid en människa som måste fatta beslutet.  

 

Eller som Benjamin Franklin uttryckte det: 

I cannot, for want of sufficient premises, advise you what to determine, but if you 

please, I will tell you how.
11

 

  

                                                           

11
 Citat ur Benjamin Franklins brev till Joseph Priestley 19/9 1772. 

http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=19&page=299a 

http://franklinpapers.org/franklin/framedVolumes.jsp?vol=19&page=299a
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