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Förord 
Examensarbetet är ett projekt som syftar till att skapa en förbättring av nuläget i 

värdorganisationen. Arbetet har utförts på Försäkringskassans enhet sjuk- och 

aktivitetsersättning utland i Visby och resulterar i åtgärdsplaner utformade för 

informationsflödet på enheten och återkoppling från enhetens kunder.  Vi är tacksamma för 

all hjälp vi fått från medarbetare och framförallt handledare på Försäkringskassan, Fredrik 

Dahlby. Utan att blinka har han letat rätt på uppgifter vi efterfrågat eller som han ansett att vi 

behövt. Det har varit en ära och glädjefullt att få samarbeta med Er! 

Tack till Magnus Larsson, vår handledare från Högskolan på Gotland, som har stöttat oss 

under arbetet. Vi har bollat tankar och idéer med honom, vilket vi upplevt som mycket 

positivt och berikande. Vi vill också tacka Eva Sjöqvist som i den inledande fasen hjälpte oss 

att definiera vårt problem med talande bilder och mängder av råd kunde vi tillslut forma 

problemområdena till ett hanterbart stadium att arbeta vidare med. 

Avslutningsvis vill vi tacka opponentgrupperna som bidragit med värdefulla åsikter löpande 

under arbetets genomförande. Ytterligare ett stort tack till de två externa korrekturläsare som 

tagit del av det färdiga materialet och hjälpt oss att öka kvaliteten och förståelsen i rapporten. 

Rapporten är avsedd för dubbelsidig utskrift. 
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Sammanfattning 
Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland saknar ett systematiskt 

arbetssätt för sortering och arkivering av information vilket krävs för skapa återsökbarhet. 

Likaså hindras arbetet med ständiga förbättringar av att ingen återkoppling inkommer från 

kunderna, därav kan kundnöjdhet inte mätas och inga förbättringar ske. 

Information och kommunikation är två områden som är tätt sammankopplande. Enkelriktad 

kommunikation är information, både kommunikation och information kan förmedlas verbal 

eller skriftligt. Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang har vi fastställt att de två 

förbättringsområdena; informationsflödet på enheten och kommunikation med intressenterna, 

gäller information. Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma förbättringar på 

Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland ur ett medarbetarperspektiv. 

Arbetet har resulterat i att förbättringsområdena har analyserats och åtgärder har tagits fram 

för att förbättra nuläget.  

Åtgärdsplanerna innefattar teorier om hur implementeringen av åtgärderna ska genomföras 

för att lyckas. Åtgärdsplanen sammanfattas slutligen i en illustration som innefattar flera 

sammanlänkade teorier. Grunden i åtgärdsplanen är PDSA- modellen vilken delat in 

förändringsarbetet i de fyra faserna; planera, genomföra, studera och lär vilket belyser de 

”hårda” delarna, konkreta arbetsmoment, av förändringen. Ledningssystemet för 

informationssäkerhet (ISO 27000) baseras också på de fyra faserna och innefattar krav vilka 

ligger till grund för förbättringsarbetet. Utöver dessa modeller ingår Kotters (1996) åtta steg 

för en lyckad förändring vilken omfattar de ”mjuka” delarna såsom ledarskap och delaktighet.  

Resultatet visar att ett samarbete med de utländska myndigheterna skulle leda till att enheten 

på ett systematiskt sätt kan få återkoppling från kunderna, vilket medför möjligheter för 

ständiga förbättringar. Genom att skapa rutiner och öka dokumentationen för 

informationsflödet skulle arbetet förenklas för medarbetarna och mindre tid gå åt till att leta 

efter information. Likaså kommer arbetsbelastningen att minska då ansvar fördelas på 

medarbetarna och fokus kan istället läggas på ärendehanteringen. Det finns då möjlighet till 

att handläggningstiderna kommer att minska vilket också leder till ökad kundnöjdhet.  

Nyckelord 

Förbättringsarbete 

Försäkringskassan 

Förändringsledarskap 

Informationsflöde 

ISO 27000 

Kundnytta 

Kvalitet 
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Summary 
Försäkringskassan is a part of the Swedish social security system and the project took place in 

the unit of sickness- and activity compensation for people who lives abroad. 

The unit doesn’t have a systematic way of managing and saving information. This is needed 

to simplify usage of information in order to perform correct ways of business. The work of 

constant improvements is complicated by the fact that no feedback is collected from the 

customers, and therefore customer satisfaction cannot be measured or improved.  

Information and communication are related to each other, one-way communication is 

information, which can be verbal or written. According to this discussion we have set both 

areas of improvements, flow of information and communication with the customers, to be 

information. The purpose of the project has been to accomplish improvements at the unit from 

the perspective of the co-workers. Today’s situation has been analysed and actions for 

improvement have been developed. 

The proposed actions include theories of how improvements are to be introduced to the unit to 

be successful. This is illustrated in a model proposed by the authors linking several theories. 

The cycle of Plan, Do, Study and Act is the foundation of the model and is complemented by 

ISO 27000. Parts, such as leadership, participation and Kotter’s eight state process are also 

included. 

The result shows that collaboration with the foreign authority would lead to a systematic 

collection of customer’s feedback, which could be transformed to constant improvements. 

Through creating routines and providing additional documentation for the flow of 

information, the work should be simpliefied. The work load should also be reduced since 

responsibility is shared among the co- workers and focus can be on the cases. Possibly the 

time for managing a case could be shortened which also would increase customer satisfaction.  

Keywords 
Customer satisfaction 

Flow of information 

Improvement 

ISO 27000 

Leading change 

Swedish social security system 

Quality 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den sista kursen i utbildningen är examensarbetet, som består av två sammanhörande kurser, 

förstudie och examensarbete. Examensarbetet tog sin start under vårterminen 2010 med en 

förstudie vars syfte var att finna potentiella förbättringsområden inom en 

organisation/verksamhet samt planera för ett genomförande av en förbättring inom området. 

Då vi skulle välja en organisation/verksamhet att samarbeta med kom vi i kontakt med 

Försäkringskassan i Visby. Vårt examensarbete har därmed utgått från en av 

Försäkringskassans tre enheter för sjuk- och aktivitetsersättning utland som har 25 

medarbetare varvid vår kontaktperson, Fredrik Dahlby, är chef. Dahlby var mycket 

intresserad av det arbete vi skulle utföra och har hjälpt oss under projektets gång. Resultatet 

blev sex förbättringsområden; datasystem, informationsflödet, plocka-pinnar-systemet 

(mätning av arbetsprestation), återkoppling från kunder, beslutsvägar och processkartor. Vår 

slutsats, som vi tillsammans med handledare fattade beslut om, var att examensarbetet skulle 

bestå av två förbättringsområden, informationsflödet och återkoppling från kunder 

(presenteras i avsnitt 1.2). Förstudien visade att medarbetarna är mycket nöjda med sin chef 

och generellt sätt är nöjda med sin arbetssituation.  

1.2 Problembeskrivning 
Under förstudien (Hammerin & Hedman, 2010) beslutades vilka förbättringsområden som 

skulle arbetas vidare med under examensarbetet. De två områden som examensarbetet 

kommer att fokusera på beskrivs nedan. 

1.2.1 Återkoppling från kunderna 

Den främsta intressenten är kunden som också är den som enheten för sjuk- och 

aktivitetsersättning utland verkar för. Kommunikation med kunden sker via e-post, brev och 

telefon. Personliga möten kan inte hållas som det görs med de svenska kunderna, detta på 

grund av att kunden är bosatt i ett annat land. I och med kundens härkomst kan språkliga 

hinder uppstå, även om enheten har många interna språkkompetenser. I dagsläget saknas 

systematisk insamling och mätning av kundens synpunkter dock önskar medarbetarna på 

enheten att de skulle uppskatta återkoppling från kunderna som då skulle ge enheten en 

möjlighet att förbättra sitt arbete. Vidare skulle systematiska datainsamlingar ge grund till 

mätningar, såsom nöjdkundindex som kan följas under åren. Det visar uppåt- och nedåtgående 

trender vilket kan härledas till medarbetarnas prestation eller andra faktorer som exempelvis 

lagförändringar.  

1.2.2 Informationsflödet 

Det är en stor mängd information som flödar genom myndigheten Försäkringskassan och 

likaså genom enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland. Vid intervjuer med 

medarbetarna på enheten framkommer att samtliga tillfrågade upplevde problem med dagens 

flöde (Hammerin & Hedman, 2010). Problemet består i att det är svårt att återfinna rätt 

information och att det är tidskrävande att söka den. Kortfattat kan sägas att det är för mycket 

information i för många olika forum. De olika forumen består av:  



 14 

 Försäkringskassans intranät (hädanefter FIA) 

 Försäkringskassan regelbok 

 Enhetens databaskatalog 

 E-post från enhetschefen  

 Fysiska och webbaserade utbildningar 

 Olika mötesformer 

 

Med de många olika forumen medföljer att information sparas på olika forum allt eftersom de 

skapas, det bidrar till att medarbetarna tycker att det är krångligt och tidskrävande att finna det 

som eftersöks. Olika system för att spara och sortera information uppfinns av medarbetarna 

för att förenkla för sig själva, till exempel kan viktig information skrivas ut och sparas i en 

pärm. Nackdelen med att medarbetarna har olika system är att ingen vet om information i 

pärmen är aktuell eller om uppdateringar har tillkommit.  

I nuläget finns inte ett system för informationsflödet utan flera olika, dessa presenteras i 

avsnitt 5.1. Mängden information kombinerat med de många olika forumen kan leda till att 

medarbetarna missar viktig information, vilket i sin tur kan leda till kvalitetsbrister. 

1.3 Syfte 
Projektet examensarbete i kvalitetstekniks syfte är att åstadkomma förbättringar på 

Försäkringskassans enhet sjuk- och aktivitetsersättning utland. Genom att utvärdera de 

angripna förbättringsområdena ska åtgärdsplaner samt förslag på genomförande tas fram. 

Projektet förväntas skapa effektiviseringar inom enheten. Effektivisering av 

informationssystemet kan bidra till tidsbesparingar då medarbetarna inte måste leta efter 

information samt minskade kvalitetsbristkostnader eftersom beslut alltid fattas på korrekt och 

uppdaterad fakta. För enheten ska också ett system utarbetas som innefattar återkoppling från 

kunderna, systematisk insamling och bearbetning av data för att möjliggöra förbättringar inom 

den egna organisationen.  

1.4 Mål 
Inom ramen för kursen Examensarbete i kvalitetsteknik 15 hp ska en projektrapport levereras. 

Den ska innehålla tillämpning av teorier på de utvalda förbättringsområdena liksom analys av 

desamma. Förslag till genomförande ska finnas presenterat i projektrapporten likväl som den 

förväntade effekten av genomförandet. Ett av målen är att involvera medarbetarna och ta del 

av deras kompetens inom områdena som kommer att studeras för att examensarbetet ska 

kunna leverera väl utvecklade åtgärdsplaner. Resultatet kommer att vara en beskrivning över 

hur en förändring skulle kunna effektivisera arbetet på enheten.  

Det övergripande målet är att sammanställa data för att analysera hur förbättring inom 

områdena som nämns nedan skulle kunna genomföras, följas upp och säkerställas hos enheten 

för sjuk- och aktivitetsersättning utland på ett systematiskt sätt.  

 Informationsflödet ska analyseras för att skapa ett effektivare flöde där informationen är 

lätt att återfinna för medarbetarna. En systematisk metod för införande och uppföljning 

ska överlämnas. 
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 Återkoppling från kunderna ska analyseras genom att se över hur samarbetet mellan 

enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland och den finländska myndigheten. Data 

ska systematiskt insamlas och utvärderas för att enheten ska få återkoppling och möjlighet 

till ständiga förbättringar. En systematisk metod för införande och uppföljning ska 

överlämnas. 

1.5 Avgränsningar 
Projektet är avgränsat till att endast omfatta enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland 

där Fredrik Dahlby är enhetschef dock åtgärdsplanerna inte begränsade till Dahlbys 

befogenheter för beslutande. Vi har valt att inrikta oss på medarbetarnas perspektiv för att 

underlätta för dem. I nuläget är informationsflödet tidskrävande och för att effektivisera 

enhetens dagliga arbete har vi valt att fokusera från deras perspektiv inom båda våra 

förbättringsområden. 

Förbättringsområdet återkoppling från kunderna kommer att avgränsas till att endast omfatta 

den finska myndighet som motsvarar Försäkringskassan. Vi har valt att göra avgränsningen då 

de finska medborgarna som ansöker eller får sjuk- och aktivitetsersättning från Sverige 

motsvarar cirka 75-80 procent av det totala kundunderlaget.  

Projektet kommer inte att ta hänsyn till eventuellt tillkommande förbättringsområden. Under 

examensarbetet är tiden en avgränsning. Då examensarbetet är 15 högskolepoäng motsvarar 

cirka 400 arbetstimmar. Det leder till projektet ska vara färdigställt till vår examensdag, den 4 

juni. 

Likaså är projektet tidsbegränsat och utrymme ges inte för implementering av föreslagna 

åtgärder. Projektets resultat ska däremot vara utformat på ett sådant sätt att enheten sjuk- och 

aktivitetsersättning utland kan genomföra förändringen utifrån det material vi tagit fram. 
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2 Definitioner 

2.1 Värdorganisation 
Då examensarbetet bygger på en studie på Försäkringskassans enhet för sjuk- och 

aktivitetsersättning utland i Visby har vi valt att också benämna den för värdorganisationen 

eller bara enheten.  

2.2 Kund och intressent 
Kund är den organisationen skapar värde för enligt Berman & Klefsjö (2007).  

Försäkringskassan skapar värde för alla svenska medborgare samt de som under någon tid av 

sitt liv varit bosatt eller yrkesverksam i Sverige. De utlandsbosatta är kunder till vår 

värdorganisation, enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland. 

Intressenter är de som påverkas eller påverkar organisationens arbete. Påverkan kan vara av 

flera olika slag, däribland ekonomiskt eller känslomässigt. I rapporten kommer vi att fokusera 

på intressenterna i Finland, alltså kunder bosatta i Finland samt den berörda myndigheten 

Pensionsskyddscentralen.  

2.3 Information och kommunikation 
Kommunikation härstammar från det latinska ordet communicatio och betyder att något blir 

gemensamt. Information kommer från det latinska namnet infarmatio och betyder 

förklarande, utbildande eller undervisande (Svenska Akademin, 2008).  

Kommunikation handlar om överföring av information. Den stora skillnaden mellan 

kommunikation och information kan beskrivas som att kommunikation är en dubbelriktad 

process medan information är enkelriktad (Heide et al, 2005). 
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3 Tillvägagångssätt 
Studiens tillvägagångssätt styrs av dess forskningsansats, vilken kan vara deduktiv eller 

induktiv. Deduktion är det vetenskapliga tillvägagångssättet vilket utgår från en referensram 

såsom en teori vilken därefter ställs mot verkligheten genom observationer (Le Duc, 2007). 

Således drar författaren slutsatser utifrån logiska resonemang (Vetenskapsteori, 2010). Det 

motsatta tillvägagångssättet, då verkligheten generaliseras och därefter ställs mot teorier 

benämns för induktion (Le Duc, 2007). Induktion är vanligt förekommande i vår vardag, till 

exempel förväntar vi oss att världen ser ungefär likadan ut från dag till dag. Däremot är 

metoden inte vetenskapligt hållbar då det inte spelar någon roll hur många observationer som 

gjorts för att stödja en hypotes, då den ändå kan vara felaktig (Vetenskapsteori, 2010). Vidare 

anses induktion inte kunna förekomma på grund av att forskaren alltid ställer verkligheten i 

relation mot sina förkunskaper. Den vanligaste metoden för forskningsarbete, och den vi 

kommer att arbeta med, är en blandning av de ovan nämnda metoderna som kallas abduktion 

(Le Duc, 2007). Abduktion innebär att forskaren rör sig mellan teori och verklighet för att låta 

förståelse och resultat växa fram. Vi har valt den abduktiva metoden på grund av att vi inser 

det omöjliga i att göra en induktiv forskningsansats, vi kan inte frånsäga oss våra 

förkunskaper. Vi ser heller inte möjligheten att använda en deduktiv metod då vi skulle bli 

tvungna att se på enhetens arbete genom endast ta ställning till förutbestämd teori. Den 

abduktiva metoden ger oss möjligheten att flyta över gränserna av empiri och teori och 

allteftersom förståelsen växer fram kan vi tillämpa korrekta teorier eller metoder. 

Vidare särskiljs kvantitativ och kvalitativ data, kvantitativ data är siffror medan kvalitativ data 

är ord och bilder. Definitionens svaghet är att verkligheten inte är lika konkret. Kvalitativ data 

kan göras kvantitativ till exempel genom att räkna antalet ord, likväl som att kvantitativ data 

såsom siffror i en årsredovisning blir kvalitativ då densamma analyseras. En kvantitativ 

undersökning är bäst lämpad för att undersöka en del av en helhet. Metoden innefattar 

upptäckt och samband av olika mätbara variabler (Christensen et al, 2001). Under 

examensarbetet har vi valt att arbeta med den kvalitativa metoden. De berörda 

ämnesområdena undersöks lämpligast genom intervjuer med medarbetare och i fokusgrupper 

då det är svårt att nå dess kärna och problemet som helhet endast utifrån kvantitativ data. Den 

kvalitativa metoden fokuserar på den underliggande meningen och dess innebörd för 

organisationen likväl som sammanhanget de existerar i. Text och modeller kommer att 

användas för att upptäcka och belysa de samband som uppdagas och teorierna kommer att 

beskriva sambanden (Christensen et al, 2001).  

Data kan definieras som primär och sekundär data. Primär data (se avsnitt 3.2) kan likställas 

med ny data, under examensarbetet har sådan data insamlats främst genom intervjuer och 

fokusgrupp med medarbetarna på enheten. Då det vore allt för tidskrävande att genomföra 

intervjuer med alla medarbetare har ett urval gjorts då vi har tagit yrkesroll, kön, ålder och 

anställningstid i beaktning. Den primära datan krävs för att problemet ska framställas i sin 

helhet. Sekundär data (se avsnitt 3.3) är tidigare inhämtad information, i det här fallet kan det 

vara sådan information som återfinns på Försäkringskassans hemsida och intranät, 

examensarbetets förstudie och litteratur. Beslutet att använda både sekundär och primär data 



 20 

var oundvikligt då det hade varit omöjligt ur ett tidsperspektiv att sammanställa all data och 

teori under examensarbetet. Fördelen med att använda sekundär data är att den redan är 

kvalitetskontrollerad och sammanställd, därmed är det tidsbesparande att använda den. Det 

kan det medföra att den inte är direkt överförbar till det aktuella ämnesområdet eller ha 

förlorat sin aktualitet, varav vi måste ta ställning till det vid tillämpningen (Christensen et al, 

2001).  

3.1 Projektmodell för examensarbetets genomförande 
Projektet har utförts efter Tonnqvist (2006) modell såsom den anges i boken Projektledning. 

Modellen innefattar flertalet huvud- och stöddokument däribland kravspecifikation och 

uppdragsbeskrivning. Figur 1 nedan beskriver projekts förlopp i kronologisk ordning. De 

svarta pilarna symboliserar de olika faserna som projektet genomgår. Förstudien genomfördes 

under januari-mars 2010 och resulterade i två förbättringsområden för vidare utveckling 

(Hammerin & Hedman, 2010). Fasen planering motsvarar cirka 30 procent av projektets 

totala tidsåtgång och resulterar i det för projektgruppen interna dokumentet Projektplan. 

Under projektets gång ska minst fyra avstämningsmöten hållas. Styrgruppen bestående av 

handledare från Högskolan på Gotland samt projektägare från värdorganisationen möts för att 

diskutera och besluta om projektets framskridande tillsammans med projektgruppen 

(Hammerin & Hedman, 2010). Fasen genomförande innefattar datainsamling samt analys av 

densamma medan avslutsfasen består av slutsats samt åtgärdsplaner. Under fasen avslut 

genomförs en presentation av projektets resultat, dels på Högskolan på Gotland dels i 

värdorganisationen och slutrapporten överlämnas till examinator samt värdorganisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Projektmodell, bild över hur projektet genomförs fritt efter Tonnqvist (2006). 

 

Projektmodellen har bidragit med struktur till projektet. Dess inledande planeringsfas 

resulterar i det interna dokumentet projektplan som innefattar bland annat tidsplan och 

riskanalys. Stöddokumenten har varit av stor hjälp under examensarbetet då en uppdaterad 

tidsplan gör att arbetet kan fokuseras på rätt saker och riskanalysen bidrar till att vi 

uppmärksammar risker och chanser.  
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3.2 Primär datainsamling 
Examensarbetets primära datainsamling är ett resultat av flertalet intervjuer vilka genomförts 

med medarbetarna på enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland. Intervjuer kan förekomma 

i många olika former, allt mellan standardiserade frågor med svarsalternativ till ett informellt 

samtal, kan benämnas som intervju. Vi har använt så kallade semistrukturerade intervjuer som 

innebär att vi i förväg har bestämt vilka ämnen och frågor som ska diskuteras vid 

intervjutillfället (Christensen et al, 2001). Det insamlade intervjumaterialet har bestått av 

gruppintervjuer där alla medarbetare deltagit, men även individuella intervjuer. Ungefär 

hälften av enhetens medarbetare har intervjuats enskilt vid, däribland enhetschefen. Övriga 

intervjupersoner valdes ut slumpmässigt med en variation av ålder, kön, arbetsuppgifter samt 

tillgänglighet. Under arbetets gång har vi haft förmånen till ett eget arbetsrum på enheten 

vilket medfört att vi haft löpande kontakt och diskussioner med medarbetarna, även fast de 

formella intervjuerna med medarbetarna skett vid ett tillfälle och med enhetschefen har 

uppföljning gjorts veckovis. Vi arbetade med intervjuer för att skapa en personlig kontakt 

mellan oss och medarbetarna på enheten, men också för att våra frågeställningar var av en 

öppen natur. Vi båda deltog vid intervjuerna, där en tog rollen frågeställare medan den andra 

tar rollen av sekreterare för att kunna komplettera varandra samt undvika tidsbrist för 

anteckningar. Efter intervjuerna sändes ett protokoll till de intervjuade personerna för att de 

skulle kunna bekräfta uppgifterna. Den personliga kontakten bidrog till att stärka 

medarbetarnas engagemang för de förbättringsområden vi arbetade med.  

Christensen et al (2001) omnämner fokusgrupper och att metoden är bra då det är lättare för 

alla deltagare att komma till tals och är ett effektivt sätt att fånga flera personers åsikter på 

samma gång. Vid ett arbetsplatsträffsmöte på enheten fick vi möjlighet att arbeta tillsammans 

med medarbetarna i en fokusgrupp. Frågeställningarna Hur upplever Ni informationsflödet på 

Er arbetsplats idag? och Från vilka källor får/hämtar Ni information? ställdes till 

medarbetarna vilka därefter delades in i små grupper om cirka fyra till fem medarbetare i 

varje. Grupperna fick diskutera fritt om ämnet i ungefär tio minuter. Alla var aktiva och 

diskuterade med varandra, då diskussionerna svalnade bröt vi för presentation. 

Sammanställning av presentationerna gjordes i ett släktskapsdiagram. Släktskapsdiagram är 

ett verktyg som används för att strukturera stora mängder svårhanterlig information. 

Information som ofta är verbal kan bestå av idéer, åsikter och önskemål vilka ofta är svåra att 

kartlägga. Metoden försöker skapa ett släktskap över de olika informationsgrupperna samt hur 

de hänger samman. Metoden valdes för att skapa en större förståelse och bild över problemet 

för att underlätta det fortsatta arbetet (Berman & Klefsjö, 2007). 

3.3 Sekundär datainsamling 
Kunskaper förvärvade under utbildningens gång ska tillämpas likväl som nya teorier. Tidigare 

kurslitteratur är bekant för oss och står till grund för den teoretiska förförståelsen. Nya teorier 

inom ämnesområdet kommunikation och information har studerats för att angripa 

förbättringsområdena. Data inom förbättringsområdena har insamlats genom sökningar i 

Almedalsbibliotekets bibliotekskatalog och med hjälp av medarbetare på biblioteket. För att 

ytterligare utvidga faktainsamlingen har internetsökningar gjorts på sökmotorn Google vid 

flera tillfällen. De sökord som har använts är information, kommunikation och 
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förändringsarbete, för att finna teorier och olika modeller. Sökningen resulterade i många 

träffar men gav låg utdelning då flertalet träffar saknade relevans för examensarbetet. 

Våra ämnesområden kommunikation och information i organisationer omfattas också hos den 

företagsekonomiska grenen i den akademiska världen. Därav tog vi kontakt med Eva Sjöqvist, 

universitetslektor i systemvetenskap, för att diskutera relevant litteratur. Sjöqvist har skrivit en 

doktorsavhandling om e-post i organisationer, vilket liknar vår problematisering av 

informationsflödet på enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland. På avdelningen för 

företagsekonomi sökte vi råd av Bengt Jönsson inom området av metoder och 

marknadsundersökningar med ett gott resultat. Monika Norberg på avdelningen för 

kvalitetsteknik bidrog med flera tips och två hyllor fyllda av litteratur om kommunikationens 

värde, ledarskapets roll och processer. 

Vi har samlat sekundär data från intranätet FIA för att utröna dess möjligheter och svagheter. 

Intranätet är utvecklat för att omfatta hela Försäkringskassans verksamhet vilket medför att 

stora mängder intern information finns samlat där. Enheten har också en egen katalog på 

databasen där de samlar mötesprotokoll, brevmallar och annan information i ett mappsystem 

vilket vi också studerat. 

3.4 Metod för förändringsarbete 
För införa våra förbättringsförslag hos medarbetarna och enhetschefen i värdorganisationen 

använde vi oss av Kotters (1996) teorier om förändringsledarskap. Kotter (1996) beskriver i 

sin bok Leading Change att förändring är tidskrävande och att det måste få lov att ta tid om 

förändringen ska kunna leda till framgång. Kotter (1996) har tagit fram åtta centrala steg för 

förbättringsarbete, vi kommer inte att tillämpa alla steg under vår tid på enheten, däremot 

kommer de användas i de åtgärdsplaner som kommer att överlämnas till enheten. Metoden har 

valts för att vi ser det som ett strukturerat sätt att arbeta med förändringar på. Det är ett 

lättförståligt sätt som alla medarbetare kan ta till sig och därmed kan medarbetarna involveras 

i förändringsarbetet. Under examensarbetet kommer punkterna ett till tre att genomföras 

medan punkt fyra till åtta kommer att överlämnas till enhetschefen som får slutföra 

implementeringen. De åtta punkterna menar Kotter kan ses som arbetsmoment med 

information om vilka områden som bör arbetas för att lyckas med en förändring. De åtta 

punkterna som Kotter påvisar som viktiga vid en förändring är något som också återspeglas i 

många andra förändringsteorier.  

De åtta punkterna för att lyckas med en förändring beskrivs nedan (Kotter, 1996): 

1. Öka känslan av angelägenhet:  

Till en början är det viktigt att skapa förståelse hos medarbetarna om varför en 

förändring är viktig för organisationen. Det måste förankras hos medarbetarna för att 

förändringen ska kunna genomföras. 
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2. Bilda det ledande teamet: 

Då en känsla av angelägenhet har skapats bland medarbetarna och organisationen ska 

ett arbetsteam sättas samman. Arbetsteamet ska leda förändringen varvid stor vikt 

läggs vid att ta fram ett team som har de rätta egenskaperna för arbetet.  

 

3. Skapa en vision och strategi: 

En tydlig vision ska skapas för att organisationen under förändringen ska förstå vad 

målet med förändringen är, strategier ska också utvecklas för att kunna uppnå den 

uppsatta visionen.  

 

4. Kommunicera för att få med alla i förändringen: 

Det är viktigt att det tillsatta arbetsteamet kommunicerar med den övriga 

organisationen för att informera dem om vad som händer. Det är också viktigt att 

övriga medarbetare i organisationen får möjlighet att komma med synpunkter till det 

tillsatta teamet, därmed är det av stor vikt vid ett förändringsarbete att en god 

kommunikation finns.  

 

5. Ge möjlighet för medarbetare att delta: 

Här läggs vikt vid allas delaktighet. Det är viktigt att låta medarbetarna bli hörda och 

komma med förslag samt att det arbetande teamet tar hänsyn till förslagen och lyssnar 

på medarbetarna i organisationen. 

 

6. Skapa tidiga resultat:  

Vid planering av förändring bör mål sättas upp som visar på tidiga resultat vilket ska 

leda till att förändringsarbetet fortgår framgångsrikt. 

 

7. Ge inte upp: 

Då förändringsarbete ofta är en lång process och som bör få ta tid är det viktigt att tro 

på arbetet. Ledaren bör se till att arbetet inte avtar utan fortskrider för att nå framgång.  

 

8. Förankra det nya i organisationen: 

I detta steg handlar det om att implementera och säkerställa förändringen i 

organisationen.  Förändringen ska bli en del av företagskulturen och accepteras av 

medarbetarna. 
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4 Kommunikation och information i organisationer - teoribakgrund 
Följande kapitel bildar den teoretiska referensram som rapporten är baserad på. 

4.1 Kommunikation och information 
Inom kommunikationsteorin brukar en fördelning göras beroende på hur gruppen av individer 

ser ut. Studiens fokus är framförallt den interpersonliga kommunikationen (mellan två 

individer), grupp kommunikationen (upp till tio individer) samt masskommunikationen (10 

eller fler) (Sjöqvist, 2005). De olika kommunikationsformerna kommer att behandlas och 

undersökas genom studier av det informationsutbyte som äger rum på enheten. 

4.1.1 Vad är kommunikation och information och varför är den viktig? 

Dagens samhälle kallas för ett organisationssamhälle, då utvecklingen har lett till att allt fler 

organisationer har bildats. För att organisationer ska kunna existera, skapas och utvecklas 

menar Heide et al (2005) att kommunikationen måste fungera. En forskare inom området, 

Chester Barnard, belyste det redan under 1930-talet och påvisade att en välfungerande 

kommunikation mellan medarbetarna var av stor vikt för att de tillsammans skulle uppnå de 

gemensamma målen och att få organisationen att överleva. Barnard menade att organisationer 

består av relationer mellan människor och att de tillsammans skapar värde (Heide et al, 2005). 

Forskning skedde under 1950 och 60- talet inom områdena kommunikation och organisation. 

Under denna tid var kommunikation och organisation skilda från varandra, det fanns inte 

något samband mellan dem. Denna teori brukar benämnas för den autonoma 

organisationsteorin. I nuläget har synen förändras och organisationer beskrivs som sociala 

system som bygger på kulturen som finns runt omkring. Med det menas att det finns 

gemensamma värderingar, mål och strategier. Skulle inte kommunikation finnas skulle heller 

inte värderingar, mål och strategier kunna uppnås i organisationen. Numera anses 

kommunikation vara en grundförutsättning för att organisationerna ska fungera (Heide et al, 

2005). 

En annan viktig aspekt för att organisationer ska överleva är att följa förändringar och den 

utveckling som sker i omgivningen. Informations- och kommunikationstekniken har lett till 

att organisationerna fått utveckla sin kommunikation med interna och externa intressenter. 

Det stora genomslaget skedde under 1990-talet då datorkommunikationen utvecklades snabbt. 

Intranät, internet och e-post blev medier där tid och rum inte längre spelade någon roll. Det 

mesta finns att tillgå på datorerna idag vilket medför ett större ansvar av den enskilde 

medarbetaren att sortera och ta till sig information (Heide et al, 2005). 

4.1.2 Ledarskapets roll i kommunikationen 

Heide et al (2005) menar att informationsflödet ökar i samhället. Förr var information en 

bristvara och studier gjordes för att finna en lösning till problemet. Knowledge management 

(kunskapsorganisering) handlar om hur organisationer förvaltar kunskaper, utvecklas och allt 

mer information samlas in. Det räcker inte att samla in informationen utan att den måste 

omvandlas till kunskap för att det ska leda organisationen framåt. Författarna belyser internet 

och intranätens genomslagskraft, idag publiceras inom ett företag allmän och viktig 
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information som ska nå alla medarbetare via intranätet. Det leder till att denna plats besitter 

stora informationsmassor vilket medför att medarbetare har svårt att återfinna den rätta 

informationen.  

Ledarskap handlar till stor del om att kommunicera, det handlar om att kommunicera med 

medarbetare, fatta beslut, ge återkoppling, samordna och planera verksamheten. Heide et al 

(2005) beskriver en studie som gjorts där resultatet visar att 80 procent av en ledares tid på 

arbetet används för att kommunicera med andra människor. Kommunikationen har alltid varit 

en viktig del av ledarskapet, essensen i dagens forskning är att kommunikationen tar allt mer 

tid och blir allt mer komplicerad i vårt nutida samhälle.  Organisationsformerna förr och idag 

skiljer sig åt, förr var organisationsformerna hierarkier och linjeorganisationer medan det idag 

har utvecklats och fokus ligger på nätverk, team och processer. Likaså har ledarens roll förr 

och nu förändrats. Förr var deras roll att kontrollera, styra och övervaka verksamheterna. 

Utvecklingen har lett till förändring och i dagens samhälle är en ledarens roll att stötta, 

inspirera och motivera sina medarbetare vilket bidragit till att relationen mellan medarbetare 

och ledare har blivit alltmer informell och personlig än vad den tidigare varit. Förutom det 

kan en ledare idag delegera vissa arbetsuppgifter. Utifrån det kan en förändring ses och det 

återspeglar sig i information och kommunikation ute i verksamheterna. Idag är det 

gemensamma värderingar och idéer som ska leda verksamheterna framåt (Heide et al, 2005). 

I dagens samhälle saknas inte information, snarare att berörda parter inte vet hur de ska 

använda sig av informationen och skapa mening med den. Ledaren behöver inte längre 

förmedla information till sina medarbetare i samma utsträckning som tidigare eftersom det 

mesta finns att tillgå på webbsidor såsom intranät, via e-post och i olika databaser. Däremot 

innefattar ledarens roll idag att sortera, klargöra, förädla och skapa dialoger kring information 

som är viktig för sina medarbetare. Då det ofta är stora mängder information i omlopp har det 

blivit ledarens uppgift att sortera ut det som är relevant och viktigt för medarbetarna. Skulle 

alla medarbetare själva göra detta arbete skulle stora delar av arbetsdagarna gå åt till att läsa 

och sortera information. Vidare är det viktigt att kommunikationen mellan ledare och 

medarbetare är av god karaktär och att det finns ett öppet klimat där ett kunskapsutbyte finns 

och där alla kan lära av varandra (Heide et al, 2005). 

Hur sortering och prioritering av information sker finns ingen forskning om. Det är ofta 

mycket olika från ledare till ledare över hur de genomför arbetet. Heide et al (2005)  beskriver 

en studie rörande vilken information som förmedlas på olika sätt i verksamheten. Studien 

resulterade i fem olika kategorier vilka är:  

 Arbetskommunikation, vilket behandlar information som rör det dagliga arbetet. 

 Nyhets- och lägeskommunikation, information om dagsläget i organisationen. 

 Styr- och förändringskommunikation, berör information om organisationsförändringar, 

strategier och mål. 

 Värderings- och kulturkommunikation, värderingar, etik och personalfrågor belyses. 
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 Trivselkommunikation, här belyses gemensamma aktiviteter. 

Informationen delar författarna in i tre olika nivåer; mikro, meso och makro vilka illustreras i 

figur 2 nedan. Mikro nivån syftar till den information som berör den lilla arbetsgruppen, meso 

nivån är den information som berör den större enheten som en liten arbetsgrupp är en del utav. 

Slutligen makro nivån syftar till den information som rör hela koncernen eller verksamheten 

som gruppen tillhör (Heide et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Informationsspridningen utifrån Heide et al:s (2005) tre nivåer. 

 

Studien påvisar att den största delen information som förmedlades på mikronivå var 

arbetskommunikation samt nyhets- och lägeskommunikation. Under studien saknades 

information på mesonivån, vilken var näst intill obefintlig. Resultatet från studien visar att 

möten är till för den information som behöver diskuteras och kommenteras tillsammans bland 

medarbetarna och den enklare informationen kan ske via andra kanaler såsom e-post. Det är 

viktigt att komplex information förklaras och förädlas bland medarbetarna, arbetsuppgiften 

tillhör oftast ledaren och bygger på att personen är väl inläst och kan förmedla budskapet till 

alla berörda parter (Heide et al, 2005).  

4.2 Kundtillfredsställelse, återkoppling och hur den samlas in 

Kundtillfredsställelse syftar till hur väl kundens förväntningar uppfylls. Faktorer som kan 

påverka är exempelvis tidigare erfarenheter och företagets rykte. Bergman och Klefsjö (2007) 

presenterar en modell av kundtillfredsställelse då det gäller tjänster. Modellen används för 

mätning av kundtillfredsställelse och illustreras i figur 3 nedan. 

Mikro – information om den egna 

gruppen 

Meso – information om den större 

enhet inom organisationen som 

enheten tillhör 

Makro- information om 

organisationen i sin helhet samt 

omvärldsinformation 
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Figur 3. Figuren illustrerar vilka dimensioner som påverkar kvalitetsupplevelsen (Bergman & 

Klefsjö, s.349, 2007). 

Av de dimensioner som påverkar är den viktigaste dimensionen pålitligheten medan 

omgivningen är den minst viktiga. Detta varierar beroende på tjänstetyp.  Det är kunden som 

avgör om det är god kvalitet eller inte och är därmed upp till de som förmedlar tjänsten att 

förstå vad kunden söker för att kunna uppnå kundernas förväntningar. Målsättningen är att 

överträffa kundens förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Återkoppling handlar om att ge respons på det arbete någon annan gör, vilket är en 

förutsättning för att kunna utvecklas och förbättra sitt arbete och beteende. Det finns olika 

sorters återkoppling, muntlig eller skriftlig. Vid muntlig återkoppling förs en dialog mellan 

den som ger och den som tar emot återkopplingen vilket ofta leder till personerna förstår 

varandra och att missförstånd inte behöver uppkomma. Då återkopplingen ges i grupp med 

människor är det viktigt att ge positiv återkoppling till mottagaren, att försöka vända den 

negativa återkopplingen till något positivt. En annan fördel med muntlig återkoppling är att 

gester och kroppsspråk framkommer vilka tillhör kommunikationen (Carlsson & Nilsson, 

1999). 

Ska negativ återkoppling framföras är det viktigt att ta det enskilt med personen som ska ta 

emot den. Många upplever negativ återkoppling som ansträngande och gör det enkelt och 

sköter det via e-post för att undvika att möta personen. Det är ett mindre bra alternativ och 

inget som varken den som ger eller den som är mottagare till återkopplingen vinner något på 

(Carlsson & Nilsson, 1999). 

När återkoppling ska framföras är det bra att börja med något positivt för att bygga upp 

självkänslan hos mottagaren. Därefter kan det negativa eller den återkoppling som handlar om 

något som borde förändras tas upp och avslutningsvis bör något positivt nämnas igen för att 

underlätta för mottagaren och för att den ska kunna förbättra sig (Tonnqvist, 2006).  
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Marknadsundersökning ska användas för att erhålla återkoppling från enhetens intressenter. 

Någon form av marknadsundersökning bör genomföras för att kunna erhålla viktig 

information som behövs för att kunna vidareutveckla det arbete som enheten utför. Den 

inledande problemanalysen är avgörande för undersökningens kvalitet, utan att väl avgränsa 

och definiera problemet kan inte heller undersökningen utformas på ett sådant sätt att den 

besvarar frågeställningarna. Viktiga frågor att ställa sig under problemanalysen är varför, vad 

och hur. Marknadsundersökningar genomförs ofta i någon form av enkät som fylls i och 

återsänds av respondenten. Det kan ske på internet, via brev eller på gatan då respondenten 

passerar, valet av forum påverkar svarsfrekvensen. Den beror dels på respondentens intresse i 

ämnet och dels om det är lätt att besvara och lämna in enkäten. Administrationen av enkäten 

måste tas i beaktning vid sammanställandet av enkäten, öppna frågor gör 

administrationsarbetet tyngre och datan blir svårare att analysera. Om skalor används 

underlättas det administrativa arbetet, men variationer i svarsbilden försvinner. Både öppna 

frågor där respondenten kan svara vad som helst eller slutna frågor (skalor) kan användas. 

Frågor och eventuella svarsalternativ bör ställas rakt och konkret för att undvika missförstånd 

och värderingar av innebörden (Christensen et al, 2001). 

4.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling, eller TQM (Total Quality Management) som det engelska 

uttrycket lyder, handlar om att uppfylla och helst överträffa kundens förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad. För att uppnå det måste verksamheten bygga på ständiga förbättringar vari 

samtliga berörda är engagerade och fokuserade på organisationens processer. Att förebygga 

och förändra det pågående arbetet till det bättre är kärnan av offensiv kvalitetsutveckling, 

likaså ordet utveckling markerar betydelsen av att ett kvalitetsarbete aldrig kan anses vara 

färdigt eller slutfört, utan pågår alltjämnt. Offensiv kvalitetsutveckling är en övergripande 

sammanställning av värderingar, metoder och verktyg vilka kan sammanfattas i 

hörnstensmodellen figur 4 (Bergman & Klefsjö, 2007).   

4.3.1 Hörnstensmodellen 

Figur 4 nedan illustrerar hörnstensmodellen som ligger till grund för de värderingar som 

offensiv kvalitetsutveckling står för. Det engagerade ledarskapet är en förutsättning för att 

kunna arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Det är ledningen som skapar förutsättningar 

för ett kreativ och nytänkande arbetsklimat. Det är ledningens uppgift att fastställa policys och 

riktlinjer för organisationens verksamhet. De måste vara helt övertygade om att de vill arbeta 

med offensiv utveckling, och leva som de lär för att befästa värderingarna inom 

organisationen. Kulturen i organisationen bör ha sin grund i de olika värderingar som finns 

med i hörnstensmodellen såsom att arbeta med processer, basera beslut på fakta, sätta 

kunderna i centrum, arbeta med ständiga förbättringar och skapa förutsättningar för 

delaktighet. Det är viktigt i arbetet med offensiv kvalitetsutveckling att värderingarna 

samspelar och därmed skapas en helhetsbild (Bergman & Klefsjö, 2007).  
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Figur 4. Hörnstensmodellen, illustrerad fritt efter Bergman & Klefsjö (2007). 

 Sätt kunderna i centrum 

I figuren är punkten oval till formen och placerad i mitten för att särskilja den från de 

övriga värderingarna. Kunden är den viktigaste intressenten för en organisation och kan 

vara både interna och externa, utan kunden finns inte organisationen. Inom offensiv 

kvalitetsutveckling står värderingen för att organisationen måste aktivt ta reda på vad 

kunden vill ha och systematiskt arbeta med att utveckla och tillverka sina produkter. 

Kunder kan vara både externa likväl som interna. (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 Arbeta med processer 

Ordet process har sitt ursprung i det latinets processus och procedre som betyder att gå 

framåt eller framskridande (Svenska Akademins ordbok, 2008).  Det finns flera olika 

definitioner av vad en process är varvid de kan få olika betydelse för en organisation som 

arbetar med processer. Nedan följer Bergman och Klefsjös (2007) definition av en 

process: 

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa 

värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö s 470, 2007). 

En process karaktäriseras av att det finns en leverantör och en kund, en början och ett slut, 

aktiviteter, resurser samt att processen upprepas. I figur 5 nedan illustreras hur en process 

kan vara utformad. Gränssnitten är de som bestämmer processens omfattning och varierar 

mellan olika processer (Ljungberg & Larsson, 2001). 
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Figur 5. Illustration över hur en process kan vara utformad. Fritt efter Ljungberg & Larsson (2001). 

Beroende på verksamheters storlek anpassas processerna. Det finns en indelning i 

individuella, funktionella och kärnprocesser enligt Bergman och Klefsjö (2007). Med 

individuella processer avses de som individerna själva utför. De funktionella processerna 

är de som inom verksamheten är kopplade till en viss enhet eller avdelning. Slutligen 

kärnprocessen är den process som flödar genom hela verksamheten och oftast den som 

genererar intäkterna (Ljungberg & Larsson, 2001).  

För att kunna skapa en bild över flödet i organisationen behöver verksamheten kartläggas. 

Genom att kartlägga verksamheten erhålls en klarare och bättre överblick på processen i 

sin helhet och kan då hitta förbättringsmöjligheter, flaskhalsar och onödiga aktiviteter som 

senare kan leda till en effektivare process. En kartläggning genomförs ofta på en mycket 

detaljerad nivå för att kunna hitta förbättringsmöjligheterna (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 Basera beslut på fakta 

Slumpmässiga faktorer bör inte förekomma inom organisationen därmed är hörnstenen 

basera beslut på fakta en viktig del. För att kunna sätta kunden i centrum måste adekvata 

fakta utrönas, till exempel genom kundundersökningar, varvid det också krävs god 

kunskap och systematik. Produktionen bör styras med faktabaserade beslutsstrategier, att 

mäta och följa upp resultaten är ett moment. Mätningarna kan därmed bidra med 

information om produktionsprocessen. Det är viktigt att veta att det inte räcker med att 

bara samla in information, utan den måste analyseras för att kunna dra riktiga slutsatser. 

Lämpliga verktyg är de sju förbättringsverktygen och de sju ledningsverktygen, där 

kortfattat kan sägas att förbättringsverktygen är avsedda för sammanställande av numerisk 

data och ledningsverktygen är anpassade för strukturering av verbal data (Bergman & 

Klefsjö, 2007).  

 Arbeta ständigt med förbättringar 

(se avsnitt 4.4 PDSA) 
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 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Vidare menar Bergman och Klefsjö (2007) att alla inom organisationen måste arbeta mot 

samma mål och ges möjlighet att aktivt delta i förbättringsarbetet samt i beslutsprocesser. 

Delegation och utbildning är viktiga beståndsdelar för att uppnå det likväl som vetskapen 

om att en medarbetare, en människa, måste få känna sig behövd. Hon växer då hon får 

frihet under ansvar och kanske viktigast, en människa som inte har information kan inte 

heller ta ansvar. 

 Helhetsbilden 

Samverkan av de olika värderingarna skapar en helhetsbild, vilket är viktigt för att förstå 

organisationens verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2007). Förmågan att se bortom sin egen 

arbetsuppgift, bortom den egna avdelnings uppgift för att se helhetsbilden är en förmåga 

som måste utvecklas. En medarbetare som ser sin roll som en viktig del av arbetet växer 

som person. Ett exempel: samma fråga, vad arbetar du med? ställs till två män som arbetar 

tillsammans, den ene svarar att han murar en vägg medan den andre svarar att han bygger 

en katedral (Ljungblom, 2007).  

4.4 PDSA 
Världen vi lever och verkar i är föränderlig, kundkraven förändras hela tiden och det innebär 

att det ständigt ställs högre krav på organisationerna. Det är därför viktigt att försöka ligga 

steget före marknaden och att alltid ha de bästa produkter tillängliga. Att sluta utvecklas och 

tro att organisationen ska stanna i topp är orealistiskt, det krävs ett ständigt förbättringsarbete. 

Det måste inte innebära att utveckla en ny produkt, det kan innefatta samma goda kvalitet fast 

mot en lägre kostnad. Modellen för PDSA (Plan Do Study Act, vilket översätts till planera, 

genomföra, studera och lär) visas nedan i figur 6 och kan likställas med det ständiga 

förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007).  

4.4.1 Planera 

Denna fas av cykeln bygger på att identifiera problemet, analysera problemet samt att föreslå 

en eller flera lösningar till problemet som ska leda till en förbättring. I denna del läggs stor 

vikt vid att planera vilka uppgifter som behövs och hur dessa ska införskaffas samt vem, var, 

när och hur arbetet ska fortlöpa (Bergman & Klefsjö, 2007).  

4.4.2 Genomföra 

I denna fas genomförs lösningen/förändringen av det identifierade problemet (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 

4.4.3 Studera 

Nu samlas data in från hur genomförandet gått, dessa uppgifter sammanställs och utvärderas 

sedan för att se om lösningen lett till den önskade förbättringen. I fasen studeras hur 

förändringen gick, blev det som det var tänkt och om inte vad berodde detta på. Denna del i 

cykeln är en utvärdering av resultatet och kan ses som uppföljning av projektet (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 
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4.4.4 Lär 

Här dras lärdomar från genomförandet och studera- fasen samt blickar framåt och funderar 

över vilka förändringar som behöver göras för att uppnå ett ännu bättre resultat. Nya idéer på 

hur förändringen ska fortlöpa uppkommer och det leder till att arbetet fortsätter med att 

planera på nytt, därav PDSA-cykel (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

 

 

 

  

 

Figur 6. PDSA- modellen fritt tolkad efter Bergman & Klefsjö (2007). 

4.5 Kvalitetssystem – ISO 27000 
Kvalitetssystem uppkom under 1930-talet då militära allianser arbetade fram en standard för 

hur arbete med kvalitetsfrågor kan ske. Standarden innehöll krav på hur arbetet skulle 

genomföras för att uppnå god kvalitet. Vidare utvecklades militärens prototyp som i sin tur 

ledde till att en internationell standard för kvalitetssystem uppstod (Bergman & Klefsjö, 

2007).  

ISO står för International Organization for Standardization, vilket är en organisation med 

huvudkontor i Genève som arbetar med att utveckla ISO standarderna. Den första ISO 

standarden bildades 1987 och har sedan dess vid några tillfällen uppgraderats för att anpassas 

till alla verksamheter. Allt eftersom utvecklingen har gått framåt har flera standarder 

utvecklats för att öka kvaliteten, bland annat ISO 27000 vilket är ett ledningssystem för 

informationssäkerhet (LIS) (Ljungberg & Larsson, 2001).  

Förutom benämningen kvalitetssystem förekommer kvalitetssäkringssystem och 

kvalitetsledningssystem vilka har likande betydelse. Bergman och Klefsjös (2007) definition 

över vad ett kvalitetssystem lyder: 

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är 

nödvändiga för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet”  

(Bergman och Klefsjö, s.500, 2007). 

 

Som grund i ISO 9000 finns åtta principer (Bergman & Klefsjö, 2007): 
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 Ständig förbättring 

 Faktabaserade beslut 

 Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer  

 

Principerna liknar de värderingar som presenteras i hörnstensmodellen och PDSA- modellen 

(avsnitt 4.3.1). Varje princip ses som ett kapitel i ISO standarden där det finns beskrivning 

över hur arbetet med varje område ska genomföras för att uppfylla standarden. Principerna 

handlar om att information med mera ska dokumenteras samt att det ska finnas korrekta och 

uppdaterade rutiner rörande framtida arbete. Att arbeta fram ett kvalitetssystem är tids- och 

resurskrävande till en början då allt ska dokumenteras vilket kommer att underlätta och leda 

till att kvaliteten i arbetet ökar längre fram. För att certifiera sig mot denna standard ska alla 

kriterier som standarden innehåller uppfyllas och följs upp genom kontinuerliga kontroller för 

att se att efterlevs (Svensk standard, 2008).  

 

ISO 27000 serien är en standard som syftar till att förbättra organisationers arbetssätt inom 

området informationssäkerhet. Standarden kan anpassas till alla organisationer och kan 

användas tillsammans med andra standarder (Swedish Standards Institute, 2006). 

ISO 27001 innehåller de krav som ska uppnås för att införa ett ledningssystem inom 

informationssäkerhet. Standarden har utformats för att upprättas, införs, drivs, övervakas, 

granskas, underhålls och förbättras informationssäkerheten. Standarden bygger på att 

organisationen arbetar processinriktat, det vill säga att de för att styra alla aktiviteter 

kartlägger processer för att få ett flöde i arbetet (Swedish Standards Institute, 2006). 

Kraven bygger på att få användarna i organisationen att förstå organisationens krav på 

informationssäkerhet samt att de förstår vikten av att upprätta policys, mål och riktlinjer för 

informationssäkerheten. Det förstås av medarbetarna hur information ska tas till vara, det vill 

säga upprättade rutiner för arbetet. Slutligen ska organisationen sträva efter att arbeta med 

ständiga förbättringar som baseras på objektiv mätning (Swedish Standards Institute, 2006). 

Som grund i standarden används PDSA- modellen (se avsnitt 4.3.1) för att strukturera arbetet 

vilka illustreras i figur 8 (Swedish Standards Institute, 2006). De olika stegen innefattar:  

 Planera (upprätta LIS):  

Upprätta LIS policy, mål, processer och rutiner som är relevanta för riskhanteringen 

och förbättring av informationssäkerhet och som ger resultat i linje med 

organisationens övergripande policy och mål. 

 Genomföra (införa och driva LIS): 

Införa och driva LIS policy, åtgärder, processer och rutiner. 

 Följa upp (övervaka och granska LIS): 

Bedöm och, där det är tillämpligt, mät processens prestanda mot LIS policyn, mål och 

praktisk erfarenhet samt rapportera resultaten till ledningens granskning. 

 Förbättra (underhåll och förbättra LIS): 
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Vidta korrigerande och förebyggande åtgärder baserade på resultaten av interna 

revisioner av LIS och ledningens genomgång eller annan relevant information för att 

ständigt förbättra LIS. 

 

 
Figur 8. Modell över ett ledningssystem för informationssäkerhet (Swedish Standards Institute, s. VI, 

2006). 

 

Enligt standarden är ledningssystemets syfte att säkerställa tillräckliga och väl avvägda 

säkerhetsåtgärder som skyddar information och leder till ett ökat förtroende hos 

intressenterna. För att certifiera sig enligt standarden måste alla krav i avsnitten 4-8 uppfyllas 

oberoende på vilken bransch det gäller. Det krävs att omfattningen definieras och att 

detaljerad dokumentation över arbetet sammanställs och kontinuerligt uppdateras (Swedish 

Standards Institute, 2006).  
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5 Kommunikation och informationsflödet på enheten  
I kommande kapitel kommer värdorganisationen samt medarbetarnas upplevelse av 

problemområdena att beskrivas. Om inte annan källa anges är intervjuer och fokusgrupp med 

medarbetarna och enhetschefen samt medarbetare på Pensionsskyddscentralen i Finland 

(2010) vår informationskälla likväl som de observationer som vi gjort av intranätet FIA samt 

databaskatalogen. 

5.1 Värdorganisation 
Beskrivningen nedan är hämtad från förstudien. Verksamhetsbeskrivningen finns att läsa i sin 

helhet i förstudierapporten (Hammerin & Hedman, 2010).  

Försäkringskassan är en myndighet vars uppgift är att säkerställa den sociala tryggheten i det 

svenska samhället, det uttryckta uppdraget presenteras i citatet nedan. Alla som har varit 

bosatta eller folkbokförda och har arbetat i Sverige omfattas av socialförsäkringen. Den 

innefattar ersättning samt bidrag till barnfamiljer, sjuka och funktionsnedsatta individer. År 

2008 gjorde Försäkringskassan utbetalningar för 449 miljarder kronor vilket motsvarar 15 

procent av bruttonationalprodukten.  

”Uppdraget är att rättsäkert och effektivt administrera försäkrings- och bidragssystemen och 

ge god service och att därigenom verkställa statsmakternas (riksdag och regering) mål om 

ekonomisk trygghet för enskilda hushåll i olika livssituationer” (Strategi 2014, 2010).  

Målsättningen är att arbeta utifrån Försäkringskassans värdegrund för att uppfylla kundens 

förväntningar. Kärnvärdena enkelt, snabbt och rätt är identifierade för att beskriva 

kundbehovet och hur Försäkringskassan vill bli uppfattade av kunden. För att uppnå det har 

de valt fyra fokusområden, kundfokus, respekt, tydlighet och arbetsglädje. Fokusområdena är 

nedbrutna till mindre delar och bygger mycket kring medarbetarens välbefinnande i sin 

yrkesroll samt bemötandet av kunden.  

Försäkringskassan har genomgått och genomgår fortfarande omfattande organisatoriska 

förändringar. De tidigare länsorganisationerna, 21 till antalet, har avvecklats och istället 

ersatts av en myndighet. Den består av 17 nationella försäkringscenter samt 59 lokala 

försäkringscenter vilka ska bidra till lika behandling hos kunderna samtidigt som de ska se till 

medborgarnas behov. Självbetjäningstjänsterna på internet och via telefon har utökats och det 

finns Kundcenter som kontaktas via e-post eller telefon. För det personliga mötet har 

Försäkringskassan också 300 lokala kontor i Sverige. 

5.1.1 Enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland 

Sjuk- och aktivitetsersättning utland är sedan 2002 lokaliserat i Visby och en del av Visby 

Nationella försäkringscenter, NFC Visby. Totalt arbetar 66 personer fördelat på tre enheter 

med sjuk- och aktivitetsersättning till personer bosatta utomlands som har arbetat eller varit 

folkbokförda i Sverige. År 2009 handlades 4300 ärenden. Målsättningen är att 75 procent av 

alla ärenden handläggs inom 180 dagar De resterande 25 procenten av ärendena tar längre tid 

att handlägga vilket beror på att kompletterande uppgifter måste begäras eller att kunden 

överklagar beslutet.  
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Centraliseringen av Försäkringskassan genomfördes 2006, vilket medförde att det blev en stor 

toppstyrd myndighet som medförde många chefsled under högsta ledningen. Det upplevs som 

ett problem hos många medarbetare och den enskilde medarbetaren försvinner bland de 

många andra. Sjuk- och aktivitetsersättning utland med sina 66 anställda är små i 

sammanhanget av cirka 14 000 medarbetare. Medarbetarna upplever att det är svårt att få 

gehör för sina idéer och förbättringsförslag då de upplever att ledningen inte ser dem på 

samma sätt som de ser de som arbetar mot de svenska kunderna. Inom det egna 

beslutandeområdet är enhetschefen generös med förändringar och enheten kan prova något 

innan det antas eller förkastas.  

Försäkringskassan är en myndighet vars verksamhet styrs av lagar och förordningar. Utöver 

svensk lagstiftning finns det EU-förordningar vilka medarbetarna på sjuk- och 

aktivitetsersättning utland måste ta hänsyn till. Lagrummen ger litet utrymme för fria 

tolkningar, men rutinerna för hur arbetet ska utföras kan påverkas av medarbetarna själva.  

På enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland används flera uttryck för att benämna sin kund 

(se nedan), däremot är det inget som fångar in alla berörda medborgare. Bergman och Klefsjö 

(2007) definierar kunden som den som processen skapar värde för och inte endast som 

mottagare av ersättning i detta fall. De definitioner som används på enheten och som 

diskuterats och deras fallgropar är: 

 den försäkrade – det visar sig först efter ärendet initierats om den sökande är försäkrad 

 den sökande – innefattar inte de som bara vill ställa frågor eller redan får ersättning 

 förmånstagare – innefattar endast de som beviljats ersättning 

 brukare – någon som brukar rätten att ställa frågor, ansöka om ersättning med mera 

men kan förknippas med vården och ge en negativ klang 

 

Inom myndigheten uppger ledningen likaså enhetschefen att begreppet som ska användas är 

kund, och är det begrepp som vi kommer att använda fortsättningsvis.  

Alla som ansöker om sjuk- och aktivitetsersättning och är bosatta i ett annat land än Sverige 

men någon period av sitt liv varit folkbokförd eller yrkesverksam i Sverige är kunder till sjuk- 

och aktivitetsersättning utland. Kunderna kan fördelas i olika grupper, men alla anses vara 

lika viktiga:  

 

 19-29 år som har behov av förlängd skolgång 

 19-29 år som har rätt till aktivitetsersättning 

 30-64 år som har rätt till sjukersättning 

 

Sjuk- och aktivitetsersättning utland har tagit fram viktiga egenskaper ur ett kundperspektiv 

för att kunna hålla kunden i fokus. Alla kunder ska bli professionellt och vänligt bemötta av 

handläggare under ärendets handläggningstid samt vid övriga frågor. Kunden ska känna att 

handläggaren är engagerad och känna delaktighet i situationen. För att uppnå det ska 

handläggaren ha rätt kompetens, till exempel känna till vad sjukdoms- och funktionshinder 

innebär och kunna ge information anpassad till kunden. Tillgänglighet och effektivitet 

eftersträvas för att undvika onödiga väntetider, till exempel för att få tag på en tolk eller nå 

rätt person. Vidare beaktas lagar och förordningar såsom sekretesslagen i alla ärenden. 
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5.2 Informationsflödet  
Det inkommande flödet av information till enheten omfattar flera typer av information och 

många olika kanaler. Informationen kommer via e-post, brev, telefon, arbetsplatsträffar och 

från andra möten. Flödet avstannar aldrig utan det kommer ständigt ny och uppdaterad 

information till medarbetarna som de måste ta hänsyn till under sitt arbete.  

För att begränsa flödet till medarbetarna arbetar enhetschefen och enhetens specialist med att 

filtrera information innan den sänds vidare till medarbetarna som också är den slutliga 

mottagaren av informationen. Filtreringen medför att inkommande information endast sänds 

till mottagare som är i behov av den, och inte till alla medarbetare på enheten. På det sättet 

förhindrar enhetschefen att medarbetarna ägnar arbetstid åt att läsa information som inte berör 

deras arbetsuppgifter och bördan av att sortera och värdera informationen. Att filtrera 

information är en tidskrävande process, informationen måste läsas överskådligt för att bedöma 

dess innehåll och relevans för att sedan skickas till de medarbetare som berörs. 

Filtreringsarbetet kan innefatta bearbetning av informationen, till exempel förtydliga den eller 

de delar som är viktiga. Information av omfattande karaktär, till exempel dokument från 

ledningen, vilka kan vara 50- 60 sidor långt, bearbetas innan medarbetarna får ta del av den. 

Enhetens chef eller specialist sammanställer en sammanfattning som skickas ut eller tas upp 

vid enhetens arbetsplatsträff som hålls varannan vecka. Arbetsfördelningen av 

filtreringsarbetet är tydlig mellan chef och specialist, chefen ansvarar för information från 

ledningen samt styrningen av enheten likväl som personalfrågor medan specialisten hanterar 

all information om socialförsäkringen. Detta kan innefatta förändringar i lagstiftningen eller 

tolkningen av densamma.  

Inflödet av e- post uppgår till cirka tio stycken per person och dag. Siffran är ett uppskattat 

genomsnitt av medarbetarna på enheten och varierar kraftigt från dag till dag. Den 

inkommande e-posten kommer inte bara från chefen och specialisten, utan från fler avsändare 

med olika sorts information av olika hög relevansnivå. I punktlistorna nedan har följande 

källor identifierats till informationsflödet: 

 Enhetschefen ansvarar för information med personalkaraktär, däribland återfinns 

schemaläggning och medarbetarsamtal.  

 Enhetschefen tar emot information från ledningen och distribuerar på lämpligt sätt.  

 Specialisten filtrerar information som rör socialförsäkringen, och därmed 

medarbetarnas faktiska arbete. Det kan vara nya rutiner för ett arbetsmoment eller en 

ny tolkning av en lag.  

 Information om uppdateringar av ett pågående ärende meddelas den ansvarige 

utredaren.  

 Facket skickar information om möten, avtalsförhandlingar med mera som berör 

medarbetarna.  

 Medarbetarna sänder e-post till varandra som kan innehålla arbetsrelaterade frågor 

eller inbjudan till olika möten. 
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Det är inte bara via e-post medarbetarna får information, utan FIA är en betydande källa. FIA 

är Försäkringskassans intranät till vilket alla myndighetens medarbetare har tillträde. 

Information samlas till intranätet gällande försäkringen, medarbetarna och andra aktuella 

nyheter som berör enheten. Medarbetarna anser att FIA är rörigt, oordnat och svårstrukturerat. 

Intranätet innefattar för mycket information, men ändå för lite inte rätt information så till vida 

att den är svårfunnen. Informationen på intranätet kräver också att medarbetarna själva aktivt 

söker upp det som de behöver tillgodose sig. Det lämnar utrymme för tolkning av vad som är 

viktigt och medarbetarna ägnar olika mycket tid åt informationssökning på FIA. Vissa 

besöker FIA dagligen för att se om någon uppdatering har gjorts, andra gör det endast en gång 

i veckan. Hur ofta besöken görs kan också härledas till den arbetsbelastning medarbetaren har 

för tillfället, om det är hög belastning kan informationssökning på FIA hamna i andra hand. 

Informationsflödet innefattar flertalet olika mötesformer samt utbildningar. Medarbetarna 

upplever att det inte är ofta som relevant information publiceras på FIA, och anger det som 

anledning för att de inte uppdaterar sig mer eller oftare. Nedan följer de områden varifrån 

information kommer till medarbetarna på enheten: 

 

 FIA innehåller mängder med information, men allt är inte viktigt för medarbetarna på 

enheten. Främst behöver de besöka sidorna för Försäkring samt Sjuk- och 

aktivitetsersättning, där informationsmeddelande också kallade IM samt notiser som 

är viktiga för medarbetarna publiceras.  

 Enheten har arbetsplatsträff varannan vecka, mötena protokollförs och sparas i 

databaskatalogen där alla medarbetare på enheten har tillträde. 

 De olika yrkesrollerna har enskilda möten varje vecka vilka inte protokollförs.  

 I databaskatalogen finns mappsystem för mallar och information.   

 Information inkommer vid de utbildningar som medarbetarna genomgår både internt 

och externt. 

  

Det är inte mängden information som är problemet. Mängden inkommande information anses 

vara hanterlig då den oftast är lättillgänglig och inte komplex, tack vare filtreringen som chef 

och specialist utför. Det egentliga problemet består i att återfinna informationen då den 

behövs. För att avhjälpa problemet har medarbetarna individuella lösningar, men med likande 

särdrag. Till exempel sparas e-post elektroniskt i inkorgen eller i e-postsystemets 

mapphantering, information skrivs ut från e-post eller FIA och sparas i tidsskriftssamlare eller 

pärmar och databaskatalogen används för att kunna spara dokument såsom mötesprotokoll. 

Varje medarbetare ansvarar för sin egen informationslagring, ett ansvar som är uttryckt från 

chefen.  

Problematiken att återfinna information kan spåras till de många informationskanalerna och 

forumen för lagring av information, samt att informationens aktualitet inte framkommer i alla 

dokument. I kommande fyra stycken påvisas de olika forumens svagheter: 

 

 I den gemensamma katalogen (J:) använder enheten två mappar, det är Försäkring och 

Enheter. Det finns en ansvarig utsedd för båda mapparna, chefen och specialisten 

delar enligt samma fördelning som ovan. Det finns gamla och inaktuella dokument 
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och mappar som inte används (tomma) vilka skulle behövas rensas bort, vilket innebär 

att mängden information är större än vad som är nödvändigt. Mängden mappar och 

dokument i J: försvårar sökandet efter information. Flera försök att spara frågor och 

svar har gjorts, men resultaten har blivit en ensam fråga i ett dokument som troligen 

glömts bort.  

 

 Varje medarbetare har sin egen informationssamling i e-postsystemet där det 

förekommer varierande grad av sortering och lagring. En medarbetare uppger att då 

inkorgen överstiger 100 meddelanden görs en rensning, och att de flesta meddelanden 

ändå bara är giltiga för en enda dag. Vidare har medarbetarna en egen lagring av 

utskrivna dokument och handlingar, här varierar graden av systematik och 

kontinuerlighet. Den egna insamlingen är anpassad av individen för individen, vilket 

medför ökad tillgänglighet. Medarbetarna tvivlar på dess aktualitet och måste ändå 

kontrollera giltigheten innan information används. 

 

 FIA ska alltid vara uppdaterat och innehålla den senaste versionen av alla rutiner och 

vägledningsdokument. Trots bakgrunden vittnar flera medarbetare om avvikelser från 

påståendet. Det är främst då sökmotorn används som inaktuell information uppdagas, 

som att inaktuell och borttagen information ändå lagras i FIAs minne. De specifika 

försäkringssidorna anses vara uppdaterade och har ansvarig utsedd för arbetet. För 

hela FIA ansvarar informationsstaben. Problem som uppstår är bland annat att 

informationsmeddelande (IM) endast är giltiga i ett år, därefter ska ett nytt IM skickas 

ut eller en uppdatering i vägledningsdokumentet ske. Då inget av alternativen har skett 

vet inte medarbetarna om de ska arbeta efter IM trots att dess giltighet har förfallit, 

vilket leder till att information måste sökas och uppdateras.  

 

 Ett annat sätt att söka information är att ta hjälp av sina medarbetare. Det är ett 

sammansvetsat team som arbetar ihop och hjälper gärna varandra då frågor uppstår, 

det är aldrig någon som uppfattar att det är ett problem att en medarbetare tittar in på 

en annan medarbetares arbetsrum för att diskutera ett ärende eller ett 

informationsunderlag. Medarbetarna har olika kompetenser, dels utifrån sin yrkesroll, 

men också språkliga kunskaper och specialistområden. Enheten har sammanställt ett 

dokument för specialområdena som återfinns i mappen J:, där står exempelvis vem 

som arbetar med sjömän eller arbetsskador. Enhetschefen uttrycker att det är en 

kunskap och informationskälla, att veta vem som har specialkunskaper inom vissa 

områden.  

 

Försäkringskassan har ett flertal lagar och förordningar som styr deras arbete, en viktig 

förordning har varit 1408. Förordningen samordnar Europeiska Unionens (EU) 

medlemsländers lagstiftning om den sociala tryggheten för att skydda rätten till 

socialförsäkringsförmåner för personer som flyttar och reser inom EU. I maj 2010 

uppdaterades förordning 1408 och har ersatts av förordning 883. Därmed har de 

vägledningsdokument som finns för medarbetarna uppdaterats för att underlätta 

medarbetarnas arbete. Vägledningen är inte ett levande dokument, vilket innebär att det inte 



 42 

uppdateras kontinuerligt efterhand ändringar tillkommer. Ändringar görs istället som tillägg 

vilka kommer till medarbetarnas kännedom genom ett IM på FIA. Huvudkontoret och 

specialisterna som arbetar med att uppdatera vägledningsdokumenten önskar att de hade haft 

möjlighet att i den aktuella vägledningen markera det som ändrats och hänvisa till ett IM-

meddelande. Det är inte möjligt i och med att vägledningarna går i tryck och inte bara 

existerar elektroniskt. Medarbetarna måste ha rätt version för att kvalitet ska kunna levereras, 

det kan inträffa att handläggare skriver ut en version och arbetar utefter den, trots att nya 

uppdateringar har skett. I det elektroniska dokumentet gråmarkeras de stycken som har 

tillkommit eller omarbetats då en ny vägledning publiceras.  

Information för enheten är speciell eftersom de 2010 handlägger ärenden som inkom under 

2007 vilket innebär att 2007s lagstiftning ska tillämpas på ärendena. Det försvårar berörda 

medarbetares arbetssituation då förståelsen över att gammal information är viktig, saknas 

utanför enhetens väggar. I och med att förordning 1408 ersatts av 883 i maj 2010 tillkom en 

förändring i lagstiftningen som innebär att de ärenden som inkommer idag inte handläggs på 

samma sätt som tidigare. Efter lagförändringen kommer handläggning och beslut fattas från 

den dag då ansökan inkommer eller maximalt tre månader bakåt i tiden, likställt med 

handläggningen av svenska medborgares ärenden. Undantaget är de tillfällen då kunden 

uppger för sitt hemlands myndighet att denne vill söka ersättning från Sverige, men 

hanteringen mellan länderna fördröjs. Då gäller det ursprungliga ansökningsdatumet.  

Att ha tillgång till aktuell information är avgörande för medarbetarna då de måste ha ett 

korrekt underlag för de beslut som fattas. Beslut tas alltid i samråd av två personer, 

föredragande och beslutsfattare, vilket ökar kvaliteten i beslutet och förhindrar särskild 

behandling av kunderna. Felaktig information kan leda till inkorrekta beslut, men det händer 

sällan. Vanligtvis finner medarbetarna den information de söker men det upptar omotiverad 

arbetstid och skapar onödig frustration. Skulle en medarbetare ha missat att ta till sig av 

information fortsätter personen att arbeta efter de gamla direktiven vilket kan leda till ovan 

nämnda, att fel beslut fattas. Vid diskussion med fokusgruppen framkom det att medarbetarna 

i större eller mindre utsträckning ”kör på tills någon skriker”. Uttalandet avsåg inflödet av 

förändringar i arbetsrutinerna och om fel begås kan det upptäcks senare i ärendets process och 

förändringar kommer på tal igen. Det är ett problem som enheten är medvetna om men inte 

vet hur de ska undvika eller avhjälpa.  

5.2.1 Informationssäkerhet på Försäkringskassan 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med att införa standard för informationssäkerhet. Än 

finns arbetet endast på ledningsnivå inom säkerhetsstaben. De utvecklar policys, nödvändiga 

dokumenten och rutiner till införandet av ledningssystemet. Arbetet med informationssäkerhet 

och standarden beräknas nå enhetsnivå hösten 2011 (Hallå där Torgny Collin, 2010). 

Medarbetarna kommer att få ta del av utbildning gällande information, vad som innefattas och 

hur det ska skyddas (Informationssäkerhet, 2010).   

I februari 2010 trädde en ny författning i kraft utkommen av Myndigheten för samhällskydd 

och beredskap. Alla myndigheter under regeringen omfattas av föreskriften med vissa 

undantag. Analyser av risker och sårbarhet ska genomföras och ligga till grund för 
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myndighetens agerande samt dokumentera arbetet (MSBFS 2009:10). För att genomföra ovan 

arbete med informationssäkerhet ska myndigheterna tillämpa internationellt vedertagna 

standarder, ISO27001:2006 Ledningssystem för informationssäkerhet och 27002:2005 

Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (MSBFS 2009:10). 

5.2.2 Medarbetarnas önskan 

Vid fokusgruppen (2010) uttryckte medarbetarna tydligt att de önskar att någon skulle ha 

ansvaret för att samla in information från FIA vilken kunde skickas till medarbetarna en gång 

i veckan. Genom att utse en ansvarig skulle belastningen på den enskilde medarbetaren 

minska, likväl som att alla skulle få del av den nödvändiga informationen som FIA förmedlar. 

Vidare framkom att utredarna önskar ett levande dokument i likhet med det som är utvecklat 

för beräknarna.  I detta dokument samlas information som berör yrkesrollen och är användbart 

i arbetet. Informationen i det dokumentet är alltid uppdaterad och korrekt vilket gör att 

medarbetarna kan ha större tilltro till det. Likaså skulle de önska att datakatalogen utvecklades 

och att informationen skulle samlas där på ett strukturerat och lättillgängligt sätt för att kunna 

återfinna den information som behövs till arbetet. Medarbetarna arbetar idag tills någon 

uppmärksammar att det har kommit nya direktiv hur ett ärende ska handläggas och det är 

något som de tycker måste förändras för att uppnå god kvalitet. 

5.3 Återkoppling från kunderna 
Enhetens arbete grundar sig i ett samarbete med utländska myndigheters motsvarighet till 

Försäkringskassan. Kontakten med de utländska myndigheterna fungerar väl enligt 

medarbetarna på enheten, men försvåras av skilda datasystem och språkliga hinder. Det är inte 

ovanligt att handskriva handlingar inkommer från kunder och utländska myndigheter vilket 

gör dem svårare att läsa (Hammerin & Hedman, 2010). I dagsläget sänds en stor del av 

informationen brevledes mellan länderna, men viss information kan sändas digitalt via så 

kallad säker e-postanslutning. Systemet är under utveckling för att kunna omfatta mer 

information. 

En av enhetens svagheter är en brist på återkoppling från intressenterna, något som 

medarbetarna och chefen identifierar som ett hinder i arbetet med ständiga förbättringar. 

Medarbetarna uttrycker att de inte har någon personlig kontakt med sina kunder och att det 

innebär att de heller inte erhåller någon återkoppling. Då enheten inte har möjlighet till att 

möta sina kunder och knappt har någon telefonkontakt med dem, är en del i att medarbetarna 

inte får någon återkoppling på sitt arbete. Det, i sin tur, medför att de har svårt att utveckla 

och förbättra sitt arbete. För att kunna förbättra sig önskar enheten någon form av 

återkoppling. Tidigare fanns det ett samarbete med de finländska myndigheterna, tyvärr 

upphörde det efter omorganisationen 2006 till följd av centraliseringen då huvudkontoret tog 

över kontakten men utländska myndigheter.  

Enhetens kontakt med de utlandsbosatta kunderna är liten och sker mestadels via brev eller e-

post. Medarbetarna på enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland arbetar inte nämnvärt med 

telefonkontakt vilket en del skulle föredra för att kunna förklara beslut eller begära in 

kompletterande uppgifter. Exempelvis har enheten en medarbetare som är född och uppvuxen 

i Finland, som i första hand ringer till sina kunder samt Pensionsskyddscentralen då hon 
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behöver mer information. Brev och e-post använder medarbetaren till viss del, men i och med 

att språkkompetensen finns anser medarbetaren att det är bättre och enklare att framföra 

ärendet på telefon och får då möjlighet till att förklara sitt ärende.   

Nästan inga samtal inkommer från kunderna. Det minskande antalet inkommande 

telefonsamtal kan härledas till att Försäkringskassan centralt har bestämt att endast ett 

telefonnummer ska gälla, vilket är numret till Kundcenter. Medarbetarna uttrycker vidare att 

det är svårt för de utlandsbosatta kunderna att ringa till Kundcenter eftersom de endast talar 

svenska i menyvalet. För att kontrollera undersökte vi via Försäkringskassans hemsida vilket 

nummer som skulle ringas för att komma till Kundcenter, det visade sig vara detsamma som 

svenska medborgare ringer, därmed ringde vi till Kundcenter för att kontrollera hur det 

fungerade. En röst angav flera alternativ på svenska, inga alternativ fanns för att få 

information på ett annat språk. För de kunder som inte förstår svenska är det svårt att gå 

vidare i samtalet. För att se vad som hände dröjde vi kvar utan att ange något val och slutligen 

blev vi kopplade till en handläggare. Under väntetiden angav återigen den anonyma rösten att 

vi skulle ange vårt tiosiffriga personnummer för att underlätta. Den utlandsbosatta kund med 

ett fiktivt, men borglömt, personnummer som förstår svenska hade nog gett upp sitt försök 

här. Tillslut fick vi ett svar, men handläggaren kunde inte hjälpa oss vidare utan kopplade oss 

till biträdande presschef. Presschefen hade inte något svar på hur utlandsbosatta kunder som 

inte kan tala svenska ska kunna söka kontakt med sin handläggande enhet i Sverige. Istället 

bad han att få återkomma per e-post och hans svar finns att läsa nedan; 

”Som det ser ut nu finns inte någon hänvisning på utländska språk i vår Kundcenter/telefoni. 

Däremot finns det alltid engelsk språkkompetens i Kundcenter som kan svara på frågor. Det 

som finns i övrigt är ju information på webben på ett flertal utländska språk. Dessutom finns 

också förstås alltid möjlighet att besöka något av våra kontor för ett personligt möte 

(Karlsson, 2010-05-13).” 

I den kommunikation som sker med kunder lämnas inte alltid handläggarens namn och inte 

heller kontaktuppgifter till handläggaren, utan som tidigare nämnt endast telefonnumret till 

Kundcenter. Ett fåtal medarbetare bifogar ändå sina kontaktuppgifter då de upplever att det är 

ett svårt beslut eller att det kan uppstå frågor från kunden. Anledningen till det är att vid ett 

samtal kan ytterligare förklaring ges. Flera medarbetare menar istället att en personlig kontakt 

kan vara mycket värdefull för kunden, som känner sig sedd. 

Den återkoppling de annars får från kunderna handlar oftast om att någon är missnöjd men de 

vanligaste kommentarerna är att det är svårt att få kontakt likväl som att beslutet dröjer för 

länge. Några medarbetare upplever att den enda återkoppling som de skulle kunna få är 

negativ och att den syftar till de beslut som fattas, vilket inte är den återkoppling som de 

skulle vilja ha på enheten. Anledningen till den negativa återkopplingen tror de beror på att 

enheten ger avslag på cirka 80 procent av alla ansökningar som inkommer. Medarbetarna 

upplever att kunderna tycker att de svenska handläggarnas beslut är besvärliga och kontakten 

med den svenska myndigheten är komplicerad. En del av det beror på att alla beslut skickas ut 

till kunderna på svenska. Förstår kunden inte svenska måste de uppsöka sin myndighet i 

hemlandet som ska hjälpa till att översätta beslutet. Det har under intervjuer framkommit att 
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medarbetarna önskar att det på bekräftelsebreven, som skickas till kunderna då ansökan 

inkommit till Försäkringskassan, skulle skrivas vilka mål de har för handläggningstiden samt 

att lagstiftningen ser olika ut i olika länder. Det skulle kunna förtydliga och öka förståelsen 

hos kunderna då de får sina beslut. 

Försäkringskassan i Sverige arbetar aktivt med kundundersökningar på kunder och potentiella 

kunder. Undersökningen sker en eller flera gånger om året och leder till att Försäkringskassan 

kan förbättra sig. Mätning av kundnöjdheten, som nämnts tidigare, saknas hos alla 

utlandsbosatta kunder vilket gör det svårt för medarbetarna att följa upp och utvärdera sitt 

arbete.  

5.4 Samarbetspartnern Pensionsskyddscentralen 
Försäkringskassans motsvarighet i Finland kallas Folkpensionsanstalten som handlägger 

grundtryggheten och det är dit kunden vänder sig (den försäkrade enligt kontaktchefen). 

Grundtrygghet och inkomstrelaterad pension är särskilda varandra, varvid den senare, som 

innefattar sjuk- och aktivitetsersättning, handläggs av flertalet privata och offentliga anstalter. 

Pensionsskyddscentralen är det samordnande organet för verkställande och utvecklande av 

arbetspensionsskyddet. Pensionsskyddscentralen är sakkunniga och upprättar gemensamma 

tjänster för det finska pensionssystemet, däribland upprättar de gemensamma register, deltar i 

utarbetning av nya pensionslagar samt skapar vägledningsdokument och rekommendationer 

på lagtolkningar. 

Pensionsskyddscentralen deltar i det internationella samarbetet när det gäller inkomstbaserade 

pensionsförmåner och fungerar som kontaktinstitution när det gäller i Finland bosatta 

personer och deras ansökningar om ålders-, efterlevande- och invalidpensioner från andra 

länder. Avdelningen för utländska pensionsärenden har 50 medarbetare som sköter 

förmedlingen av ansökningar, blanketter, information etc. mellan pensionsanstalterna i 

Finland och de berörda pensionsmyndigheterna och -anstalterna utomlands. De har också 

kundbetjäning, både finsk- och svenskspråkig vilka nyttjas av kunder likväl som av 

medarbetarna på enheten sjuk- och aktivitetsersättning i Visby.   

5.4.1 Samarbetet 

Avdelningen utländska pensionsärenden tycker att samarbetet med Försäkringskassan i Visby 

fungerar mycket väl. Ungefär 75 procent av de ansökningar som Pensionsskyddscentralen 

förmedlar utomlands går till Sverige, och med tanke på mängden ärenden uppstår få problem. 

Kontaktchefen har huvudansvaret för kunskap om svenska sjuk- och aktivitetsersättningen 

och har därmed haft mycket kontakt med specialister och enhetschefen på enheten i Visby. 

Kontakten har varit professionell och alltid vänlig, något som handläggarna uppskattar 

eftersom de inte talar svenska som modersmål.  

Handläggarna tycker att det tar längre tid och är svårare att få svar på förfrågningar sedan 

Försäkringskassans omorganisation och all kontakt sker via Kundcenter. Tidigare var det 

lättare, de kunde skicka e-post eller ringa direkt till den handläggare som handhar ärendet i 

Sverige och kunde då diskutera frågor med någon som var insatt. Numer sker all kontakt via 
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Kundcenter vilket i praktiken innebär att de finska handläggarna slutat ringa till 

Försäkringskassan. 

Avdelningen utländska ärenden tar emot många telefonsamtal, brev och e-postmeddelanden 

av kunderna. Det är frågor som gäller handläggningen av ansökan i Sverige eller tolkningen 

av det svenska beslutet. Ofta tycker kunderna att det tar lång tid för handläggningen, 2009 var 

snittet för handläggningstiden 470 dagar. Det kan påverka kunden kraftigt på grund av att den 

finska ersättningen kan påverkas av det svenska beslutet och i vissa fall kan inte den finska 

myndigheten ta ett beslut förrän det svenska beslutet fattats, vilken kan missgynna kunden. En 

annan vanlig undran från kunden är att denne anser beslutet vara obegripligt, beviljad i 

Finland men avslag i Sverige. Pensionsskyddscentralen genomför inte någon 

kundundersökning, men anser sig veta ungefär hur kunderna upplever den svenska 

handläggningen. Nöjda kunder hör inte av sig, men de missnöjen som finns representeras av 

ovan; lång handläggningstid och fel beslut. Ett annat vanligt förekommande klagomål är att 

det är svårt att nå Försäkringskassan på telefon. 

Samarbetet mellan länderna fungerar bra tycker kontaktchefen, det finns ett väl fungerande 

utbyte. Handläggare anser att de besök som ordnats mellan Försäkringskassan och 

Pensionsskyddscentralen har varit nyttiga och önskar fortlöpa med det utbytet. Besöken bidrar 

till att handläggarna får en bättre uppfattning om hur ärendet sköts hos samarbetspartnern och 

därmed kan försöka förbättra sina processer så att samarbetet skulle vara ännu smidigare.  

Både handläggarna och kontaktchefen anser att det tidigare telefonsystemet var bättre och vill 

att det ska återgå, eller att de kunde få en kontaktlista till alla medarbetare på enheten sjuk- 

och aktivitetsersättning utland för att förenkla kontakten. 

5.4.2 Medarbetarnas önskan 

Innan omorganisationen 2002 fanns ett samarbete mellan Sverige och Finland där ett 

informationsutbyte skedde någon gång per år. Länderna träffades och kunde utbyta 

information och erfarenheter med varandra samt diskutera vissa saker i arbetet som skulle 

kunna förändras för att skapa ökad kundnöjdhet samt underlätta för medarbetarna. Idag sker 

inget informationsutbyte mellan de finländska och de svenska myndigheterna vilket både 

enhetschefen och medarbetarna saknar. Eftersom de inte har kontakt med kunderna skulle de 

önska att ett utbyte mellan länderna fanns för att gynna både den svenska och den finländska 

myndigheten. 

På frågan om Pensionsskyddscentralen skulle kunna bidra med återkoppling säger 

medarbetarna att de tror att den finländska myndigheten har information om kundernas 

upplevelse av den svenska handläggningen. Ämnet har inte tagits upp med 

Pensionsskyddscentralen. I nuläget finns ingen återkoppling eller kontakt med 

Pensionsskyddscentralen på handläggarnivå utan den formella kontakt som sker är endast med 

huvudkontoret i Stockholm vilka arbetar med internationella frågor. Likaså önskar 

medarbetarna på enheten att kunna ha telefonkontakt i vissa ärenden för att underlätta arbetet 

på enheten samt för att få en nöjdare kund. En av medarbetarna på enheten ska resa till 

Finland för att vikariera över sommaren. Utöver det praktiska arbetet kommer det även ske ett 

utbyte mellan länderna, vilket båda parter ser fram emot. 
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6 Analys 

6.1 Typ av information och förhållandet till helheten 
Information kan delas in i fem kategorier enligt den studie som presenterades i kapitel 4.1.2. 

Alla kategorierna finns representerade på enheten enligt nedan.  

 Arbetskommunikation, berörs främst via e-post däribland inrapportering av händelser i 

pågående ärenden, förmedling av information gällande försäkringen eller arbetsrutiner 

(IM) via specialisten samt scheman och arbetsfördelningar. 

 Nyhets- och lägeskommunikation, medarbetarna uttrycker viss avsaknad av denna typ 

av information. De skulle önska att det fanns vecko- eller månadsbrev från Nationellt 

försäkringscenter i Visby samt högsta ledningen för att få veta vad som sker i övriga 

organisationen (Hammerin & Hedman 2010). 

 Styr- och förändringskommunikation, enhetschefen förmedlar den typen av 

information via e-post eller på arbetsplatsträffsmöten.  

 Värderings- och kulturkommunikation, Försäkringskassan centralt har beslutat vilka 

värderingar som ska genomsyra myndigheten och det är enhetschefens arbete att 

förmedla dem och skapa rutiner för hur medarbetarna ska arbeta för att uppfylla dem. 

Forumet för informationen är arbetsplatsträffsmöten eller enskilda möten samt till viss 

del e-post. 

  Trivselkommunikation, sker främst mellan medarbetarna på enheten och sker i 

korridoren eller fikarummet men också via e-post. 

Det har framkommit att enhetschefen är lyhörd för vad medarbetarna har att säga och aktivt 

engagerar sig i medarbetarnas situation. Medarbetarna var tveksamma till sin unga chef i ett 

inledande skede, men chefen har överträffat alla förväntningar och motsvarar ett föredöme 

hämtad från litteraturen. Det bidrar till att skapa en känsla av delaktighet men också en 

helhetsbild. Utifrån genomförd studie kan vi säga att medarbetarna på enheten är delaktiga i 

att skapa sin egen arbetssituation, men att de saknar helhetsbilden. Att helhetsbilden av 

organisationen inte är befäst bottnar i att enheten arbetar med utlandsbosatta kunder, vilket 

skiljer sig en del från hur arbetet ser ut mot de svenska medborgarna. Medarbetarna är därmed 

en minoritet av det totala antalet medarbetare vilken skapar en känsla av utanförskap och en 

bidragande orsak är att datasystemen inte anpassas för deras arbete. Att medarbetarna känner 

sig distanserade från högsta ledningen och huvudkontorets arbete bidrar ytterligare till känslan 

av utanförskap. Det går att dra paralleller till hörnstensmodellen och dess budskap om 

helhetsbilden. Vikten att se bortom sin egen arbetsuppgift förnekas medarbetarna då de inte 

får eller kan ta del av Försäkringskassans hela uppdrag och se sitt arbete i förhållande till 

helheten. 

I studien som Heide et al (2005) genomförde delade de in information i tre olika nivåer; 

mikro, meso och makro. Den information som flödar på enheten illustreras i figur 9. Den 

information som berör medarbetarna mest är den som hör hemma på mikronivån. På 



 48 

mesonivån kommer information som berör Nationellt försäkringscenter i Visby och är oftast 

övergripande. På sista nivån som är makronivå presenteras information som berör hela 

Försäkringskassans organisation, exempelvis lagar och förordningar. Utifrån medarbetarnas 

synpunkter kan tolkas att information på meso och makronivå saknas, exempelvis av vad 

resten av organisationen arbetar med. Enheten missar en stor del i hörnstensmodellen då de 

inte får tillgång till information gällande hela verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Heide et al (2005) presenterar olika nivåer av information, här anpassad till enhetens flöde. 

På Försäkringskassans intranät FIA publiceras information som alla medarbetare kan ta del 

av. Informationen ska leda till att medarbetarna kan återfinna den och fatta korrekta beslut 

utifrån den. På enheten upplevs intranätet som svårarbetat, det är svårt att ta in ny information 

då den publiceras på olika ställen. Att inte följa upp och förbättra intranätet kontinuerligt 

motsäger hörnstensmodellens värdering att arbeta med ständiga förbättringar. 

Genom att varje år ha medarbetarsamtal med medarbetarna utvärderas och uppdateras 

medarbetarens utvecklingsplan vilket leder till att medarbetarna till viss del arbetar med 

ständiga förbättringar inom detta område. Processen kan liknas vid PDSA- modellen vilken 

bygger på att arbetet först planeras, det vill säga att enhetschefen tillsammans med 

medarbetarna planerar eventuella utbildningar och liknande. Därefter utförs och studeras 

utbildningen och avslutningsvis följs det upp under nästkommande medarbetarsamtal. Att 

medarbetarna själva får vara med att besluta om exempelvis utbildning leder till att 

delaktigheten och engagemanget ökas. 

Då enheten arbetar mot kunder som är bosatta utomlands men under sin livstid någon gång 

har varit folkbokförda eller arbetat i Sverige medför att ärendena oftast är lite mer 

komplicerade än de svenska ärendena eftersom det är fler saker att ta hänsyn till för att kunna 

fatta beslut. Exempelvis skiljer sig lagstiftningen från de olika länderna, vilket bidrar till att de 

tar längre tid. De utländska ärendena kräver att kontakter med andra intressenter måste 

fungera. Medarbetarna på enheten måste ibland inhämta kompletterande information från 

andra myndigheter, arbetsplatser, läkare eller begära kompletterade uppgifter från kunderna. 

Tidigare lagstiftning (innan maj 2010) gjorde att det, för att kunna fatta ett korrekt beslut, 

krävdes vägledning och lagar längre tillbaka i tiden.  

Mikro – interna möten, planering 

av arbetet såsom schema och 

arbetsfördelning, fika  

Meso – avdelningsmöten, NFC 

Visby, utbildning 

Makro- lagar och förordningar, 

omorganisering, centralstyrning 

från Försäkringskassans 

huvudkontor 
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Datasystemen är inte anpassade för enheten som arbetar med utlandsbosatta kunder och det 

stämmer inte överrens med offensiv kvalitetsutvecklings värderingar. Kvaliteten är svår att 

hålla på en hög nivå då tillgången till rätt information inte går att säkerställa. Däremot 

kommer förhoppningsvis de ärenden som inkommer från maj 2010 att kunna garanteras en 

högre kvalitet då medarbetarna utgår efter den aktuella lagstiftningen och den aktuella 

vägledningen som gäller då ärendet inkommer. Det underlättar för medarbetarna och gör att 

de kan arbeta efter de kartlagda arbetsprocesserna, tidigare kunde arbetet se väldigt olika ut 

beroende på ärendets typ och avsteg från processen var nödtvunget.  

6.2 Egen systematisering av informationslagring 
Medarbetarna ska själva sortera den information som kommer dem tillhanda, vilket kan 

innebära både för- och nackdelar. Fördelarna är att varje medarbetare har en egen 

informationsbas uppbyggd efter sitt eget huvud och system vilket medför att det rimligtvis är 

lättare att hitta avsedd information. Nackdelarna, vilka vi kan se i medarbetarnas åsikter, är att 

inget systematiskt angreppssätt för informationslagring är framtaget. Alla sorterar och sparar 

den information som de upplever är av vikt för framtida arbete på sitt eget sätt, och medför en 

stor risk för bortfall. Viss information sparas elektroniskt i mappar på databaskatalogen eller i 

e-postsystemets inkorg, annars skrivs det ut i pappersformat och sorteras in i pärmar. 

Aktualiteten kan därmed ifrågasättas, hur vet medarbetarna att de använder rätt information 

vid handläggning och beslut? Både för medarbetarna personligen och enheten samt i 

förlängningen Försäkringskassans tillförlitlighet krävs aktuell information.  

På enheten hålls ett flertal möten varje månad utöver arbetsplatsträffsmötena som hålls 

varannan vecka. Med undantag för arbetsplatsträffarna protokollförs inte mötena vilket gör 

det svårt att få och ta till sig den informationen för de medarbetare som missat mötet av någon 

anledning. Likaså kan det dröja länge innan vissa protokoll publiceras på FIA. Ibland har det 

hunnit vara ett nytt möte innan föregående protokoll publiceras. Det upplever medarbetarna 

som ett problem som skapar irritation och kan leda till att informationen inte kommer till 

berörda medarbetare i tid. På enheten finns ingen systematik i arbetet vilket kan vara en 

bidragande orsak till att kvalitetsbristkostnader uppkommer. 

I ISO 27001 står det att alla myndigheter ska vara certifierade enligt standarden. Eftersom 

Försäkringskassan är en myndighet borde skallkravet även gälla för dem, arbetet är påbörjat 

men har inte förankrats i verksamheten. Enhetens arbetsuppgifter är väl dokumenterade och 

det finns uppsatta rutiner för arbetet. Däremot gällande dokumentation och rutiner för 

informationssäkerheten avsaknads helt. Det finns inte några föreskrifter som medarbetarna 

ska följa för att samla in, dokumentera eller spara informationen på.  De arbetar inte på ett 

systematiskt vis utan alla gör som de tidigare gjort. Hörnstenen att basera beslut på fakta är 

därmed inte uppfylld. Vi menar att basera beslut på fakta är ett grundläggande behov för 

medarbetarna på enheten i och med deras arbetsuppgift, som kan vara att besluta om andra 

människors livskvalitet. Det är en ansvarsfylld uppgift vilken vidare kan medföra en stor press 

på medarbetarna. Viljan att fatta korrekta och tydliga beslut på adekvat fakta kan överskuggas 

av de prestationskrav som Försäkringskassan ställer.  
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Det är svårt att finna ett verktyg för att lagra information som fungerar väl för alla. Att finna 

ett verktyg är viktigt för att alla kunder ska behandlas lika, vilket är en av Försäkringskassans 

målsättningar. Ska det fungera bör ett system för alla medarbetare arbetas fram för att minska 

olikheten i bedömningarna samt att all information samlas och sorteras på ett säkert vis. 

6.3 Kunden i fokus? 
Försäkringskassans värdeord som är snabbt, enkelt och rätt ska genomsyra hela myndigheten. 

Utifrån samtal med medarbetarna har det framkommit att de upplever att ledningen inte ser de 

utländska kundernas behov. Idag finns nästintill ingen verbal kontakt med kunderna, 

kommunikation sker främst via e-post eller brev. Medarbetarna upplever avsaknad av 

telefonkontakt med kunderna, vilket de upplever skulle kunna leda till ökad kundnöjdhet. 

Telefonkontakt är inte lika effektivt som att klistra igen kuvertet och posta det eller e-posta ett 

meddelande till kunden. Breven som kunderna får är ofta standardiserade mallar vilket kan 

uppfattas som opersonligt. Vidare skickas bland annat besluten på svenska för att de är 

juridiskt bindande och viktiga för ärendet, för kunderna innebär det att den inte förstår vad 

brevet förmedlar. Tillgänglighet är också en del av Försäkringskassan värdegrund, att det ska 

vara lätt att nå sin handläggare, det framgår inte i brevet till kunden vem de kan kontakta för 

ytterligare information utan det måste gå via Försäkringskassans Kundcenter. Ett Kundcenter 

vars svenska talsvar hänvisar kunden till flera val eller att vänta varvid en handläggare kan 

hjälpa kunden på det svenska eller engelska språket. Bemötandet bryter mot de värderingar 

Försäkringskassan står för likväl mot hörnstensmodellen vars viktigaste värdering är att sätta 

kunden i centrum. Om det inte vore för att Försäkringskassan nu arbetar med att skapa ett 

Kundcenter med tiospråkig kompetens skulle slutsatsen vara att kontakt med de ej 

svenskspråkiga kunderna var oönskad.  Vidare uttryckte biträdande presschef att kunderna 

kan besöka sitt lokala kontor och därmed ett personligt möte med sin handläggare är inte 

genomförbart och inte heller rimligt, ledningens okunskap framhävs därmed angående de 

utlandsbosatta kunderna. En okunskap som bidrar till att värderingen om ledningens 

engagemang i hörnstensmodellen inte heller uppfylls.  

Samarbetspartnern Pensionsskyddscentralen stöter också på liknande problem vilket fått dem 

att sluta ringa. Försäkringskassans centralisering av service till Kundcenter har skapat en 

ovilja att kontakta myndigheten hos medarbetarna på Pensionsskyddscentralen. Att vid frågor 

om ett ärende inte kunna kontakta den ansvarige utredaren utan istället hamna i ett 

Kundcenter som inte ger så många svar gör att processen främst tar för lång tid. Då 

samarbetspartners kan ses som en intern kund. Enligt Bergman & Klefsjös (2007) definition 

så är det inte förenligt med att sätta kunden i centrum. Inte heller är det förenligt med att 

arbeta i processer, då dess andemening är att skapa ett flöde och inte hindra det som 

Försäkringskassan gjort med denna effektivisering.  

Uppskattningsvis 80 procent av de utlandsbosatta kunderna som söker ersättning från Sverige 

får avslag. Det beror på att den svenska lagstiftnigen är hårdare än den finska, kortfattat kan 

det beskrivas som att den svenska bedömningen baseras på om kunden kan utföra något 

arbete medan finska bedömningen baseras på om kunden kan utföra sitt yrke som den varit 

verksam i. Handläggningstiden har varit lång och en del av den återkoppling som framkommit 

består i kritik just mot detta. Handläggningstiden ska i ett normalfall inte överskrida 180 
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dagar, äldre balanser har tyngt enheten under en längre period. Uppemot tre gånger så lång 

handläggningstid var fjolårets snittvärde, vilket kan tyckas var helt oacceptabelt. Då det 

drabbar kunden måste problematiken ses över för att åtgärda den. Ovan är inte förenligt med 

att sätta kunden i centrum vilket både är en av hörnstensmodellens värderingar likväl som en 

av Försäkringskassans interna värderingar. För att tillmötesgå kunden skulle ytterligare 

information kunna lämnas i ärendets inledande kontakt, till exempel hur lång tid ärendet 

beräknas ta samt kontaktuppgifter utifall några frågor skulle uppstå.  

6.4 Återkoppling från kunderna 
För att arbeta aktivt med ständiga förbättringar samt att sätta kunden i centrum krävs att 

kunderna får möjlighet att kontakta enheten likväl som möjligheten att ge återkoppling. Viljan 

att förbättras finns hos medarbetarna, nu krävs bara data. Undersökningar genomförs i Sverige 

på de svenska medborgarna årligen (Hammerin & Hedman, 2010). En liknande enkät skulle 

kunna sändas till de finska kunderna, översatt till finska. Svarsfrekvensen skulle, enligt vår 

bedömning, inte bli tillfredställande och därmed skulle undersökningen förlora sin 

trovärdighet. Anledningen till att vi bedömer svarsfrekvensen låg är att de allra flesta kunder 

får avslag på sin ansökan, det bidrar till ett lägre intresse för enkäten samt att återkopplingen 

skulle gälla beslut och lagstiftning snarare än handläggarnas bemötande och kundernas tilltro 

till den svenska myndigheten. Vidare anser vi att de i vissa frågor saknar uppfattning, till 

exempel i bedömning av den svenska socialförsäkringens trygghet och tilltron till den svenska 

myndigheten Försäkringskassan. Istället förespråkar vi kontakt med den finska myndigheten 

Pensionsskyddscentralen, några av medarbetarna har uttryckt att de tror att 

Pensionsskyddscentralen har den önskade informationen. Datainsamling kan eventuellt göras 

från Pensionsskyddscentralens redan befintliga arkiv eller genom enkätundersökning hos 

berörda medarbetare på Pensionsskyddscentralen, alltså de som har kontakt med kunder vilka 

ansöker om ersättning från Sverige. Att förlita sig till sekundär data istället för primär, kan 

vara fördelaktigt i den situation då sekundär återkoppling kan fokuseras till de frågeställningar 

som är av intresse för enhetens förbättringsarbete.  

Samarbetet mellan Finlands Pensionsskyddscentral, utländska ärenden, och Sveriges 

Försäkringskassan, enheten för sjuk- och aktivitetsersättning utland, fungerar bra, men båda 

parter anser att de besök som utförts hos varandra har varit berikande. Vidare är de båda 

införstådda med de problem som skapas av att de finska handläggarna inte kan kontakta de 

svenska handläggarna på ett enkelt sätt. Det är under all kritik att en partner, som har stor del i 

kontakt med slutkunden, inte har möjlighet att kontakta den svenska handläggaren. 
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7 Resultat  
I det första kapitlet av rapporten presenterades de olika problemområdena vilka varit i fokus 

under teori och empiristudierna. De områden som beskrevs i inledningen var; problematiken 

med informationsflödet på enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland samt avsaknaden av 

återkoppling från kunderna.  

Det har framkommit att det inte handlar om mängden information på enheten som 

medarbetarna upplever som ett problem utan att återfinna informationen igen. Eftersom 

medarbetarna arbetar på olika sätt för att sortera och spara information anser vi att det kan 

vara svårt att exempelvis ersätta en person som arbetat under en längre tid på enheten i och 

med att den nyanställde inte har en egen informationsbas. Likaså är det svårt som nyanställd 

att sätta sig in i arbetet och kunna arbeta på ett systematiskt sätt då det inte finns några 

riktlinjer över hur arbetsmomenten ska utföras.  

Tidigare har vi definierat att kommunikation handlar om överföring av information och att 

den stora skillnaden mellan kommunikation och information kan beskrivas som att 

kommunikation är en dubbelriktad medan information är enkelriktad (Heide et al, 2005). 

Utifrån resonemanget anser vi att de två förbättringsområdena som studerats under 

examensarbetet, informationsflödet samt återkoppling från kunderna, samverkar med 

varandra. Enligt definitionen ovan och de studier som genomförts samt med koppling till 

teorierna handlar båda problemen om information. Flödet och lagring av information är 

envägskommunikation och avgörande för att enheten ska kunna utföra sitt arbete. 

Återkopplingen från kunderna bygger på att de lämnar information till enheten som leder till 

att enheten kan utvärdera genomfört arbete och utveckla det med ständiga förbättringar, vilket 

är av stor vikt för att öka kvaliteten i besluten och kundnöjdheten. 

Då vi tidigare beskrivit problematiken med att spara och sortera informationen menar vi att 

det är viktigt att skapa systematiska arbetssätt och rutiner. Eftersom enheten önskar mer 

information än vad de har idag, däribland återkoppling från kunderna, är det viktigare att 

strukturera arbetsmomentet. För att avhjälpa problematiken enheten upplever med att arkivera 

och sortera information vill vi utifrån ISO 27000 lyfta fram de viktiga delar som skulle bidra 

till ökad informationssäkerhet. Hur arbetet ska utföras presenteras i avsnitt 7.2. Ett 

systematiskt arbetssätt skulle inte bara påverka de medarbetare som arbetar på enheten idag 

utan också förenkla vid nyanställningar då det finns ett uttalat sätt som medarbetarna ska 

arbeta efter och dokumenterade rutiner som ska följas. Vårt mål med förändringen är att 

införandet av ett systematiskt arbetssätt ska minska arbetsbelastningen, följaktligen 

effektivisera, vilket leder till att fler ärenden kan handläggas varje år. 

7.1 Förändringar som underlättar för medarbetarna 
I figur 10 nedan har vi utvecklat Heide et als modell för att anpassa den till enheten. De olika 

ringarna illustrerar olika nivåer där den innersta nivån är enheten, nästa är Nationellt 

försäkringscenter i Visby, den tredje är Försäkringskassan i Sverige och den yttersta nivån är 

de utländska myndigheterna. Då vi tidigare konstaterat att informationen från nivå två och tre 
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inte är stora kan den fjärde nivån, utländska myndigheter, också placeras där. Detta för att det 

idag inte kommer någon återkoppling från kunderna. Med denna bild påvisar vi att det handlar 

om information och inte kommunikation mellan de utländska myndigheterna och enheten för 

sjuk- och aktivitetsersättning i nuläget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. De olika nivåerna av information som berör enheten för sjuk- och aktivitetsersättning 

utland i Visby, Heide et al (2005). 

Utifrån bilden och det medarbetarna har påpekat skulle enheten behöva ett större utbyte av 

information. Idag upplever vi att alla nivåer arbetar för sig själva. Istället skulle vi önska att 

det fanns ett systematiskt samarbete mellan dem. Förslagsvis skulle veckobrev från ledningen 

och Nationells försäkringscenter i Visby skickas till medarbetarna för att skapa en ökad 

delaktighet och medvetenhet.  

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar behöver enheten få återkoppling från sina 

kunder. Vi anser att kontakt med den finländska myndigheten Pensionsskyddscentralen är att 

föredra eftersom de tidigare funnits ett bra samarbete mellan Försäkringskassan i Sverige och 

myndigheterna i Finland. Datainsamling kan göras genom enkätundersökning med 

medarbetare på Pensionsskyddscentralen som har kontakt med de kunder som ansöker om 

ersättning från Sverige. Att förlita sig till sekundär data istället för primär, kan vara 

fördelaktigt i denna situation. Det innebär att svaren fokuseras till den aktuella 

frågeställningen och förblir objektiv.  

Vår målsättning är att skapa kontakt med enhetens samarbetspartner, 

Pensionsskyddscentralen, för att genom dem samla in material som enheten kan analysera för 

att förbättra sig. Då enheten tidigare hade ett samarbete med Finland ska det återupptas för att 

främja samverkan mellan myndigheterna/länderna och på så vis också öka 

kundtillfredsställelsen. Det tidigare samarbetet ansåg medarbetarna gav ett bra 
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aktivitetser

sättning 
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kunskapsutbyte och en öppen dialog med de finländska myndigheterna, vilket båda parter 

drog nytta av.  

Utifrån det ovan nämnda resonemang har vi kommit fram till några punkter som behöver 

förändras för att underlätta för medarbetarna på enheten samt som ska följa 

Försäkringskassans värdeord vilka presenteras nedan: 

 Kundbemötande (e-post, brev och telefon) utifrån Försäkringskassans värderingar; 

enkelt, snabbt och rätt. 

 Levande dokument för utredarna. 

 Ansvariga som samlar in viktig information från intranätet och delger de andra. 

 Ett internt ledningssystem för information (delar ur ISO 27000) anpassat till enheten 

för sjuk- och aktivitetsersättning utland.  

 Rutiner för sortering och lagring av information. 

 Mappsystem i databaskatalogen där information sparas och uppdateras för att skapa 

aktualitet. 

 Utveckla kontakten med Pensionsskyddscentralen i Finland. 

 Utveckla hur en enkät skulle kunna se ut, viktiga frågor som enheten kan ha nytta av 

för vidare arbete. 

 Förändra bekräftelsebreven för att kunderna ska få en större förståelse för beslutet 

samt dess tidsåtgång. 

 Utveckla språkkompetensen i Försäkringskassans Kundcenter. Arbetet har påbörjats 

under våren 2010 och ska leda till att ett tiotal olika språk finns att välja i menyn när 

kunderna ringer till Kundcenter. 

 

För ovan nämnda punkterna kommer vi nästa avsnitt 7.2 presentera en åtgärdsplan. 

Förändringen är baserad efter hur enheten ska kunna genomföra, följa upp och säkerställa den 

för att uppnå bästa resultat.  

7.2 Åtgärdsplan 
I denna del av examensarbetet kommer en plan för att förbättra informationsflödet och 

återkoppling från kunderna att presenteras. Vi kommer att beskriva resultatet samt hur en 

implementering av förändring skulle genomföras på enheten. Vi utgår från Kotters (1996) 

förändringsmodell, PDSA- modellen (Bergman & Klefsjö, 2007), ISO 27000 (Swedish 

Standards Institute, 2006) samt marknadsundersökningar (Christensen et al, 2001) i 

åtgärdsplanerna. Hänvisningar till gällande krav i standarden ISO 27001:2006 kommer att 

anges i texten eller inom parantes, om annan källa används redovisas den i texten. 

Då ISO 27000 är ett skallkrav för statliga myndigheter, men inte är implementerat på enheten 

har vi framställt likande arbetssätt. Det vi ska framföra är därmed en variant på ett 

ledningssystem som ska kunna anpassas till enhetens arbete. 

För att öka tillämpbarheten har vi utgått ifrån PDSA- modellen och delar därmed in 

förändringsarbetet utifrån de fyra faserna; planera, genomföra, studera och lär. Att vi valt att 

utgå ifrån den modellen är för att den belyser de ”hårda” delarna av förändringen samt att den 
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ligger som grund till ISO 27000. Sedan kommer vi att under de fyra olika faserna lägga in de 

åtta steg som Kotter belyser i sin modell vilken är ”mjukare” och även fångar in ledarskapet. 

En annan orsak till att vi valt flera modeller till åtgärdsplanerna är för att Kotters åtta steg inte 

belyser uppföljning och förbättring vilket vi ser som en stor del i ett förändringsarbete. Vi har 

gjort det mesta av första fasen, att planera. Några delar kommer att överlämnas till enheten 

som de får arbeta vidare med. De andra tre faserna, genomföra, studera och lär, kommer att 

överlämnas med åtgärdsplaner så enheten kan slutföra förändringen. 

Att arbeta med ISO 27000 är i linje med Försäkringskassans arbete och värderingar i och med 

att de påbörjat det inledande arbetet med standarden. Att redan nu påbörja införandet av några 

krav är endast till fördel för enheten som då tagit del av standarden innan den når enhetsnivå 

under hösten 2011. Vare sig myndigheten eller vi har för avsikt att certifiera den enskilda 

enheten, då det skulle medföra för mycket arbete för motsvarande vinning. Vår avsikt med 

kraven är att väcka intresset med skapandet av rutiner och säkerställa en säker 

informationshantering. Försäkringskassan ska, enligt ISO 27001:2006 utbilda sina 

medarbetare inom området för informationssäkerhet, men i vilken utsträckning den enskilde 

medarbetaren får del av ledningssystemet är i nuläget oklart. Det är inte heller klart i vilken 

utsträckning enheten involveras i systemet då det sedan tidigare är känt att de utlandsbosatta 

kunderna åsidosätts. Enheten har tillgång till standard ISO 27001:2006 samt ISO 27002:2005 

på FIA då Försäkringskassan har köpt en fleranvändarlicens och därmed innebär inte 

åtgärdsplanen externa kostnader för enheten. 

I standardens inledande text anges att det är av stor vikt att definiera ledningssystemets 

omfattning och avgränsning samt motivera varför vissa delar utelämnas. Omfattningen är 

begränsad till enheten sjuk- och aktivitetsersättning utland och dess 25 medarbetare. 

Avgränsningen omfattar även endast den del av det ursprungliga ledningssystemet som 

enheten kan dra nytta av innan implementeringen i Försäkringskassan som helhet. Det 

innefattar att definiera visioner, strategier och mål samt skapa rutiner för hantering och 

lagring av information. Det omfattar även kravet på informationssäkerhet, vilket för enheten 

innebär krav om korrekt och aktuell information som framförallt ska vara återsökningsbar. 

Angreppssätt för identifiering av risker vilka kan hota informationssäkerheten ska utarbetas 

för att bedriva ett framgångrikt arbete med ledningssystemet. Ett arbete som enheten till viss 

del påbörjat under det samarbete vi haft under våren, varav de flesta kan åtgärdas med ett 

systematiskt arbetssätt likafullt är det ett arbete som ständigt måste fortlöpa. 

Grundstenen i alla ISO- standarder är dokumentering, ISO 27001:2006 krav 4.3 

Dokumentationskrav ska tillämpas för all hantering av dokumentation. Kravet innefattar att all 

dokumentation ska vara identifierbar, uppdaterad och eventuella ändringar markerade. 

Informationen ska även vara tillgänglig för den som behöver det. En rutin ska skapas för vem 

och hur en ändring genomförs, för enheten gäller att ändring genomförs av chefen eller 

specialisten. Kravet gäller för samtliga fyra faser i åtgärdsplanen. 
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7.2.1 Planera 

De mjuka delarna av planera kan beskrivas i Kotters tre första steg till förändring vilka är; 

skapa angelägenhet, utse ledande teamet samt skapa vision och mål. Enheten har fördel av att 

medarbetarna redan är angelägna om att skapa en förändring då de själva har identifierat 

förbättringsområdena tillsammans med oss. Vidare är den kommande förändringen en del av 

det dagliga arbetet för medarbetarna, då en effektivisering skulle minska arbetsbelastning och 

negativ stress. Det ledande teamet består av enhetschefen som också är den som kommer att 

driva förändringen. Chefen åtnjuter medarbetarnas fulla förtroende och bedriver ett bra 

samarbete därav behövs inte något ytterligare team utses i nuläget (utifrån), utan chefen 

delegerar arbetsuppgifter och ansvar fortlöpande. Gemensamt med ISO standarden uttrycker 

Kotter vikten av att befästa vision, strategi och mål med förändringsarbetet. Arbetet kommer 

att sträva efter att uppfylla målen samt nå visionen. Visionen konkretiseras i specifika mål 

vilka uppfylls med stöd av strategin. Nedan anges vision, strategi och mål vilket vi fastställt 

utifrån de förbättringsområden som projektet berört. 

 
 

ISO 27001:2006 krav 4.2.1 och 4.2.2 berör identifiering, klassificering samt åtgärdsplanering 

av risker. Arbetet med riskbedömning pågår redan på enheten och är en del av enhetens 

verksamhetsplan.  

I fasen planera ska följande åtgärder göras: 

 Levande dokument för utredarna i likhet med det som finns för beräknarna ska skapas. 

Dokumentet ska innefatta den information som utredarna använder samt de 

förändringar som sker i ärendehanteringen. Specialisten ansvarar för den information 

som lämnas i dokumentet och ansvaret innefattar också uppdateringar. Avsikten är att 

dokumentet ska kunna ersätta de system av papper i pärmar som medarbetarna 

använder idag. 

 För att uppfylla standarden ska risker för informationssäkerhet identifieras och 

dokumenteras. Riskidentifiering för enheten genomförs på APT-möte då alla 

medarbetare får vara delaktiga vilket även ökar deras angelägenhet. Enhetschefen 

leder mötet och ansvarar även för att prioritering av risker utförs och lämpliga åtgärder 

vidtas. Riskerna bör uppdateras månatligen för att bibehålla sin aktualitet och relevans.   

Vision: All, för enheten relevant, information insamlas systematiskt för att analysera 

enhetens arbete samt förbättringsarbete. Informationen ska lagras på ett sådant sätt att den 

är lätt att återfinna för medarbetarna, men skyddad för intrång. 

Strategi: För att uppnå vision och mål ska rutiner skapas samt öka medvetenheten hos 

medarbetarna. Rutinerna ska baseras på de värderingar som återfinns i standarden ISO 

27000 och följa Försäkringskassan kärnvärden enkelt, snabbt, och rätt. 

Mål: Enheten ska systematiskt samla in och lagra data som är av relevans för deras arbete. 

Dokumentation ska vara läsbar, identifierbar samt återsökningsbar. Information ska också 

sytematiskt inhämtas från kunderna för att ligga till grund för ständiga förbättringar i 

kundbemötandet. 
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 Arbeta fram ett fungerande mappsystem där information kan sparas och uppdateras för 

att skapa aktualitet. Systemet ska vara tydligt, olika typ av information samlas i olika 

mappar. Till exempel kan alla protokoll samlas i en mapp som har undermappar för 

olika mötesformer samt tidigare års protokoll. En grupp på 3-5 personer av enhetens 

medarbetare utses för att tillsammans avgöra vilken information som ska finnas i 

databaskatalogen. Arbetsgruppen kommer gemensamt fram till hur ett fungerande 

mappsystem ska utformas, då det omöjligt kan anpassas efter varje individs åsikt. 

Gruppen kan insamla enhetens åsikter vid APT-möte, framförallt för att låta alla känna 

delaktighet i omstruktureringen. Om momentet allas delaktighet försakas kan motvilja 

uppstå och skapa grupperingar och ovilja på enheten. 

 Samtliga möten ska protokollföras samt lagras i en specifik mapp i databaskatalogen 

för att säkra att den är återsökningsbar. Vid behov uppdaterar specialisten det levande 

dokumentet utöver beslut som fattas på mötena. Protokollföringen sker av en utsedd 

sekreterare enligt rullande lista för att alla ska dela ansvaret för att uppgiften utförs. 

 Planera och tillsätta en arbetsgrupp av medarbetarna på enheten som utvecklar 

kontakten med de finländska myndigheterna för att få ett utbyte av information. 

Kontakten måste inte ske personligen vid mötesforum utan kan också innebära utbyte 

per e-post eller telefon.  

 

Kapitel 5 i ISO 27001:2006 innefattar ledningens ansvar vilket omfattar att delegera roller och 

ansvar samt att hantera de tillgängliga resurserna (krav 5.2). För enheten innebär det att 

chefen ska utse sig själv eller någon annan som ansvarar för att söka information på FIA och 

sammanställa den till ett dokument som sänds till medarbetarna varje vecka. Vidare är 

ansvarig utsedd för den gemensamma katalogen på databasen, för att återfå aktualiteten ska en 

gallring ske. Vad är relevant och vad kan kastas eller arkiveras? Tomma mappar och 

dokument ska tas bort för att öka tillgängligheten i katalogen. Enhetschefen skall säkerställa 

att de som har tilldelats ansvar har rätt kompetens för arbetet, vid behov ska han låta berörda 

personen genomgå utbildning inom området för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. 

7.2.2 Genomföra 

Under genomförande fasen kommer Kotters fem återstående steg att genomföras. Det handlar 

om att det tillsatta arbetsteamet kommunicerar med den övriga organisationen för att 

informera dem om vad som händer. Det är viktigt att medarbetarna på enheten ges möjlighet 

att komma med synpunkter till det tillsatta teamet, i det här fallet enhetschefen. Därmed är det 

av stor vikt vid ett förändringsarbete att en god kommunikation finns, vilket vi upplever att 

enheten också har. Med det menas att delaktigheten är god, medarbetarna har möjlighet att 

påverka. Medarbetarna har under de senaste åren genomgått flera organisatoriska 

förändringar, därmed är det viktigt att följa upp denna förändring med tidiga resultat. Om 

resultat kan påvisas i ett tidigt skede bidrar det till att stärka gruppen och förändringsarbetet. 

Att inte ge upp är viktigt för att det bakomliggande arbetet inte ska gå förlorat. Det är alltid en 

omställning vid förändringar och det tar tid att vänja sig vid dessa.  Kotters sista steg är även 

att implementera förändringen på enheten, denna del kommer enhetschefen att vara ansvarig 

för. Förändringen ska bli en del av företagskulturen och accepteras av medarbetarna. 
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För att enligt ISO 27000 lyckas med införande och att driva ett arbete utefter kraven ställs 

stor vikt vid att det finns framtagna rutiner för arbetet med informationsflödet. Enheten har 

många rutiner dokumenterade och lagrade, det som saknas är rutiner för hur information ska 

sorteras och arkiveras för att det ska kunna återfinnas. Eftersom det är tidskrävande att leta ny 

information skulle en rutin för arbetet vara till nytta för enheten. 

Kundfokus är en av kärnvärderingarna inom Försäkringskassan och för att uppnå det måste 

kundernas synpunkter samlas in systematiskt. En enkät ska sammanställas, med vikt på 

konkreta frågeställningar, tydliga svarsalternativ och även möjlighet att lämna öppna svar. 

Arbetet ska ledas av chefen, men med aktivt deltagande av medarbetarna. Medarbetarnas 

åsikter samlas in vid gruppövningar på arbetsplatsträffarna eller en speciell temadag. För att 

fastställa enkätens utformning kan avdelningen på huvudkontoret som arbetar med den 

svenska undersökningen kontaktas för bekräftelse. Avsikten är att enkäten ska besvaras av 

medarbetarna på Pensionsskyddscentralen i Finland för att fungera som underlag inför det 

kommande mötet i höst. Punkter som vi anser vara viktiga i en undersökning till kunderna är: 

 Upplevd service 

- Bemötande  

- Respekt  

- Engagemang   

- Handläggningstid (kalenderdagar) 

 Tillgänglighet 

- Personlig kontakt (telefon) 

- Öppettider 

 Förtroende 

- Myndighet Försäkringskassan 

- Sekretess 

- Erhåller behövd hjälp  

 Information 

- Lättförståelig 

- Tillräcklig (skillnader i lagstiftning, ärendets process) 

 Övrigt  

- Lämna utrymme för kundens egna synpunkter och förbättringsförslag 

 

I fasen genomföra ska följande genomföras: 

 Enhetschefen ansvarar för att rutiner om hur information ska insamlas, sorteras och 

arkiveras framställs. Underlag för rutiner finns att hämta i standarden ISO27000, men 

det är även viktigt att samarbeta med arbetsgruppen som strukturerar databaskatalogen 

Det är viktigt att rutinerna fastställs i inledningen av förändringen och därefter 

uppdateras årligen för att behålla aktualiteten. Rutinerna ska säkerställa att rätt 

information arkiveras och att informationen hålls uppdaterad för att inte felaktiga 

beslut kan fattas.  

 En enkät ska tas fram för att inhämta data från de utlandsbosatta kunderna. I arbetet 

ska alla medarbetare delta för att de tillsammans ska kunna diskutera vad de vill få ut 



 60 

av undersökningen. Passande är att genomföra bikupor under ett arbetsplatsträffsmöte 

då alla är med. Undersökningen ska genomföras årligen med medarbetarna på 

Pensionsskyddscentralen. Medarbetarna ska tillsammans arbeta fram förslag få frågor 

som de skulle vilja ha svar på från sina kunder. Frågorna ska sedan sammanställas av 

specialister och enhetschefer som utformar en enkät. För att få svar på dessa frågor ska 

Försäkringskassan låta personal på Pensionsskyddscentralen i Finland få svara på 

dessa, eftersom det är de som har kontakt med slutkunderna. Undersökningen ska 

genomföras en gång per år för att skapa kontinuitet och även möjliggöra jämförelser 

mellan åren. Sammanställning görs av enhetscheferna tillsammans med specialisterna. 

Tanken med denna sammanställning är att medarbetarna ska på någon form av 

workshop studera resultatet och den feedback de fått samt arbeta fram en plan för hur 

man ska kunna arbeta för att förbättra sig till nästkommande år. 

 

Efter att tagit fram rutiner rörande informationsflödet och en enkät ska de implementeras på 

enheten och förstås av alla medarbetare, det uppnås genom att belysa ämnet vid APT-möte. 

Det är viktigt att rutinerna och enkäten är vedertagna hos samtliga medarbetare för att de då 

kan bli en del av enhetens företagskultur och en del av det dagliga arbetet. 

Krav 4.3.2 i ISO 27000 belyser vikten av att dokument ska vara återsökningsbara. För enheten 

innebär det att skapa rutiner som är anpassade till arbetet och som följer de riktlinjer och krav 

som finns. Att skapa rutiner ska leda till att sekretessen ökar och att allt kan arkiveras i 

datakatalogen istället för att det ska skrivas ut och sorteras in i pärmar. Det bidrar även till att 

arkiveringen sker gemensamt istället för individuellt och det i sin tur bidrar till att kunderna 

behandlas lika i enlighet med Försäkringskassans kärnvärderingar. 

7.2.3 Studera 

Att studera arbetet innebär att följa upp, övervaka och granska utfallet. I ISO 27001 är ett av 

kraven (4.2.3) att utforma rutiner för att övervaka och granska förändringen. Genom att det 

finns dokumenterade rutiner kan arbetet också följas upp. De ska användas för att omedelbart 

kunna identifiera försök till, och genomförda, säkerhetsöverträdelser och säkerhetsincidenter 

som skulle kunna uppstå.  

En del av detta arbete är att göra internrevision, vilket innebär att verklighetens stäms av mot 

de uppsatta målen och rutinerna. Den andra delen är att gå igenom resultaten från 

enkätundersökningarna och sammanställa resultaten. Resultaten från enkätundersökningen 

ska presenteras för medarbetarna för att då skapa förståelse och delaktighet. Tillsammans kan 

enheten fundera över hur de kan arbeta vidare och förbättra sig. Informationsflödet ska genom 

internrevisioner följas upp och se om de överrensstämmer med målen och/eller se vilka 

avvikelser som förekommer för att kunna arbeta vidare och förbättra arbetet. 

I fasen studera ska följande genomföras: 

 Genomföra internrevisioner för att följa upp arbetet minst en gång per år. Som grund 

till det finns krav 4.2.3 e) samt krav 6 i ISO 27001. Genom internrevisioner skapas 

möjlighet till att utvärdera det planerade utfallet jämfört med genomförda utfallet. 

Internrevisionen utförs av enhetschefen. 
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 Avstämning med finländska myndigheten ska genomföras minst en gång per år för att 

upprätthålla kontakten samt vidareutveckla återkopplingen. 

 Mätningar ska göras för att utvärdera systemets verkan. Mätningar kan utföras på olika 

sätt med olika verktyg. Lagringen av information och möjligenheten att återfinna den 

kan mätas i mängd tid per medarbetare som läggs på att söka information, eller genom 

att analysera mjuka data såsom vi gjort under studien. Då arbetar enheten tillsammans 

i en fokusgrupp och utvärderar systemet efter sin egen och medarbetarnas upplevelser. 

För att kunna använda resultatet måste det gå att mäta och analysera det. Mätningarna 

kan åskådligöras i diagram där svarsfrekvensen syns. Analys och avstämning av 

nuläget görs genom att medarbetarna på enheten besvarar samma enkät som kunderna 

(genom Pensionsskyddscentralen) för att därefter kunna jämföra sin uppfattning med 

resultatet. Skillnader och likheter analyseras och ligger därefter till grund för enhetens 

förbättringsarbete. 

7.2.4 Lär 

Sista steget i förändringsprocessen medför underhåll och förbättring av förändringsarbetet, 

det innebär att enheten ska arbeta med ständiga förbättringar (krav 8.1), korrigerande (krav 

8.2) och förebyggande åtgärder (krav 8.3). Korrigerande åtgärder innebär att enheten ska rätta 

till uppkomna problem medan förebyggande åtgärder är en förändring innan problemet 

uppstår. Förebyggande åtgärder är mer kostnadseffektiva än de korrigerande åtgärderna därav 

rekommenderar vi att främst arbeta med förebyggande åtgärder. 

Som underlag ska enheten utgå från resultaten av internrevisionen och kundundersökningen. 

För att främja delaktigheten ska enheten involvera medarbetarna i arbetet med att finna 

förbättringar. Medarbetarna är de som har störst sakkunskap inom deras arbetsområden och 

har därför de bästa förutsättningarna till att skapa förbättringar vilka är hållbara i det dagliga 

arbetet. Vidare har de många bra åsikter som kan leda enheten vidare i deras arbete med 

ständiga förbättringar. Något som tåls att påpeka igen är att om medarbetarna är delaktiga i att 

ta fram och besluta om förbättringar skapas delaktighet och engagemang under processen.  

I fasen lär ska följande genomföras: 

 Efter genomförd internrevision samt resultat från kundundersökning sammanställts 

ska chefen utvärdera resultatet samt hålla genomgång med medarbetarna (krav 7). 

Underlaget till genomgången ska innefatta information om resultatet från revisioner, 

återkoppling från intressenter, rutiner för enheten som skulle förbättra arbetet vilken 

bearbetas av chefen och medarbetarna tillsammans. 

 För att enheten ska kunna förbättra sig ska de uppsatta målen följas upp och revideras 

av enhetschefen. Avvikelser ska studeras samt orsakerna till avvikelserna (krav 8.1) 

för att uppnå korrigerande åtgärd och förbättra det kommande arbetet, att lära sig av 

sina misstag. Genom att tillsammans med medarbetarna gå igenom resultaten ökar 

delaktigheten och medarbetarna har möjlighet att komma med förslag på korrigerande 

(8.2) och förebyggande (8.3) åtgärder till avvikelserna. 

 Det är enhetschefens ansvar att genomföra de identifierade förbättringarna (4.2.4 a) 

och implementera dem i rutiner samt företagskulturen på enheten. 
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7.2.5 Sammanfattningsvis 

I figur 11 nedan presenteras de huvuduppgifter som ska genomföras i varje fas. I bilden har vi 

utgått från PDSA- modellen och sedan lyft in Kotters åtta steg, ISO 27000 och 

marknadsundersökning. Genom figuren vill vi tydliggöra de olika momenten som ska 

genomföras och i vilken ordning de ska utföras för att lyckas med förändringen.  

 

 

Figur 11. Modell över ett hur ett förändringsarbete av informationsflödet på Försäkringskassans 

enhet för sjuk- och aktivitetsersättning ska utföras. 
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8 Slutsats 
Vi har tillämpat tidigare och nyförvärvade kunskaper för att analysera förbättringsområdena 

och utveckla åtgärdsplaner för dem med grund i empirisk data vilken medarbetarna och 

enhetschefen bistått med. Examensarbetet har fokuserats till två förbättringsområden tillika 

två målformuleringar, men har därefter definierats till att avse en och samma sak, information. 

För att säkerställa att implementeringen av förbättringsåtgärderna efterlevs och kontinuerligt 

uppdateras ska enheten arbeta med interna revisioner. 

 

För att informationsflödet ska effektiviseras ska följande åtgärder genomföras: 

 Databaskatalogen rensas och struktureras för att öka tillgängligheten. 

En grupp på 3-5 personer ska utses och tillsammans se över vilken information som finns 

och vart den finns. De ska se över aktualiteten för att kunna rensa bort det som inte längre 

är aktuellt för medarbetarna. Efter att ha gått igenom alla mappar och renat bort det 

överflödiga ska ett nytt arkiveringssystem för informationen tas fram. För att involvera 

medarbetarna ska det på ett APT-möte tas upp hur medarbetarna vill att det ska vara, deras 

synpunkter på hur man skulle vilja arkivera informationen för att kunna återfinna den.  

 Ansvar fördelas mellan medarbetarna för att söka information veckovis samt förmedla 

detta veckovis till alla medarbetarna. 

För att komma åt all viktig information som presenteras på Försäkringskassans intranät 

FIA ska 2-4 personer varje vecka vara extra uppmärksamma och genom den information 

som publiceras på intranätet och sedan ta upp det på enhetens APT-möten. Genom att 

delegera detta ansvar menar vi inte att medarbetarna inte behöver kolla på FIA, men att de 

kanske inte behöver lägga lika mycket tid på det som de har gjort tidigare. De personer 

som har ansvaret för FIA ska innan APT-mötena sammanställa informationen så de kan 

presentera och överlämna den till de andra medarbetarna på enhetsmötet 

 Levande dokument skapas av specialisterna även för utredarna. 

Specialisterna ska utöver de levande dokument de upprättar idag för beräknarna även 

arbeta fram levande dokument för de andra yrkesrollerna på enheten. Dessa levande 

dokument innehåller specifik information som är av stor vikt i handläggarnas arbete och 

kommer att underlätta för både medarbetarna och specialisterna. Med ett dokument där 

aktuell specialistinformation tas upp kan medarbetarna utfärda sina ärenden mer på egen 

hand utan specialistens hjälp. Specialisten har även tid att upprätta dessa dokument och 

hålla dessa aktuella för medarbetarna. Att arbeta på detta sätt skulle medföra att fler 

ärenden skulle handläggas. 

 Återkoppling från kunderna 

Medarbetarna ska tillsammans arbeta fram förslag få frågor som de skulle vilja ha svar på 

från sina kunder. Frågorna ska sedan sammanställas av specialister och enhetschefer som 
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utformar en enkät. För att få svar på dessa frågor ska Försäkringskassan låta personal på 

Pensionsskyddscentralen i Finland få svara på dessa, efterson de är som son har kontakt 

med kunderna. Undersökningen ska genomföras 1 gång per år. Svaren ska sedan 

sammanställas av enhetscheferna tillsammans med specialisterna. Tanken med denna 

sammanställning är att medarbetarna ska på någon form av workshop studera resultatet 

och den feedback de fått samt arbeta fram en plan för hur man ska kunna arbeta för att 

förbättra sig till nästkommande år. 

För att strukturera arbetet med ovan punkter har vi valt att tillämpa delar av ISO 27000 vilken 

behandlar informationssäkerhet. ISO- standarden tillför konkreta krav på rutiner vilka ska 

användas för att systematisera och säkra informationslagringen på enheten. Vidare är ISO 

27000 numer ett skallkrav för alla svenska myndigheter vilket stärker åtgärdsplanens 

relevans.  

Återkoppling från kunderna inhämtas genom att utöka samarbetet med den finländska 

myndigheten Pensionsskyddscentralen, medarbetarna där möter kunden per telefon och har 

därmed god uppfattning om kundens synpunkter. Rekommenderat verktyg är 

enkätundersökning vilken genomförs med de finska medarbetarna. Resultatet från enkäten 

kan därmed sammanställas, analyseras och utvärderas årligen samt ligga till grund för 

ständiga förbättringar. 
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9 Diskussion och reflektion 

Lika behandling var en av de stora motivationerna bakom omorganisationen som gjorde 

Försäkringskassan till en myndighet. Det ska inte spela någon roll var i landet medborgaren är 

bosatt, utan beslut ska fattas utefter samma rutiner och beslutet ska vara detsamma oavsett 

lokalisering. Försäkringskassan har kvalitetskontroller för att identifiera avvikelser och 

avhjälpa dessa. Kärnvärdena snabbt, rätt och enkelt ska genomsyra den nya 

Försäkringskassan och det ska uppnås genom fyra fokusområden vilka är kundfokus, respekt, 

tydlighet och arbetsglädje. Men om medborgaren är bosatt i ett annat land, då gäller inte 

Försäkringskassan egna värderingar längre anser vi. Ärendena har hopat sig under många år 

och än idag arbetar enheten med ärenden som inkom för tre år sedan, trots att det uttalade 

målet är att ärendena ska avklaras på sex månader. Vidare saknas kundfokus, enligt centralt 

beslut ska de utlandsbosatta kunderna hänvisas till ett svenskt telesvar istället för att som 

tidigare kunna söka sin personliga handläggare. Den personliga handläggaren är en självklar 

rättighet för de som bor i Sverige.  

Inte heller får kunderna tillräcklig information om ärendets process i Sverige, det inledande 

bekräftelsebrevet bör kunna innehålla information om hur lång tid ärendet beräknas ta, hur 

kunden kontaktar sin handläggare samt en kort sammanfattning av de svenska 

pensionslagarna. Vi anser att om kunderna informerades, på sitt eget språk, och med 

grundläggande fakta skulle färre frågor uppstå och i förlängningen leda till att kunden känner 

sig väl bemött. Inom enheten arbetar några medarbetare mer än andra med att ringa till sina 

kunder, dock har det lett till att de utsatta målen för arbetsprestationen inte uppfyllts. Därför 

menar Försäkringskassan att det är bättre och effektivare att arbeta med standardiserade 

brevmallar och standardiserad information som sänds till kunderna. De berörda medarbetarna 

håller inte med och tycker att telefonsamtalen ökar värdet på den tjänst som de levererar till 

kunden. Samtalet gör att kunden känner sig sedd och får uttrycka sina åsikter i ärendet likväl 

som att det ger handläggaren möjlighet att förklara det svenska pensionssystemet och varför 

ett beslut tagits.  

Vår uppfattning, likväl som enhetens, är att utlandsbosatta kunder är exkluderade de 

kärnvärderingar som Försäkringskassan har. Att en myndighet väljer att värdera och prioritera 

sina kunder är tvivelaktigt och hela myndighetens trovärdighet rubbas.  

Medarbetarna känner sig i många lägen uteslutna liksom deras kunder, ofta anpassas inte 

datasystem eller lagar och förordningar för deras arbete. Som en del av en organisation vilken 

omfattar 14000 medarbetare är det inte lätt att få grepp om helhetsbilden. Den generella 

känslan som förmedlats till oss är att högsta ledningen gör sin grej och skickar oförståeliga 

beslut nedåt i linjen. Vad är det de egentligen gör? Och varför? Medarbetarna är nyfikna och 

vill vara en del av hela organisationen likväl som att deras arbete ska räknas lika högt som 

övriga medarbetares. Vid fokusgrupp under förstudien framkom önskan av månadsbrev från 

högsta ledningen och från ledningen för Nationellt försäkringscenter i Visby, brevet kan 

skickas via e-post till enhetscheferna som i sin tur kan lämna en kortfattad redogörelse för 

medarbetarna vid arbetsplatsträffen. Brevet skulle kunna beskriva nuläge och nyläge av det 

pågående arbetet och bjuda in medarbetarna i Försäkringskassans arbete. 
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Vårt svenska samhälle är i dagens läge en del av den Europeiska Unionen, en union som 

innefattar många av de europeiska länderna. Unionen verkar för att de nationella gränserna 

ska suddas ut och i framtiden inte längre vara lika betydelsefulla, till exempel ska arbetstagare 

kunna röra sig fritt över landsgränserna och utföra sitt arbete i många olika länder. Det är då 

anmärkningsvärt att lagstiftning sker nationellt inom unionens länder. Den skilda 

lagstiftningen medför problem för de arbetstagare som behöver sjuk- och aktivitetsersättning 

eftersom en lag gäller i hemlandet och en annan lag gäller i det land där medborgaren varit 

yrkesverksam. Det innebär att öppna gränser för arbetstagare motverkas av nationerna.  

9.1 Vårt resultat och fortsatt arbete 
ISO 27000 är en standard som alla myndigheter ska arbeta efter. Det framkom inte under 

förstudien att Försäkringskassan arbetade standard för informationssäkerhet av förklarliga 

skäl (beslutet togs februari 2010). Däremot kom det fram i slutskedet av examensarbetet via 

FIA, att ledningen arbetar med ett projekt att införa ISO 27000.  

Resultatet som projektrapporten presenterar går i linje med det arbete som Försäkringskassans 

huvudkontor utför. Huvudkontoret har inlett arbetet med införandet av ISO 27000 under våren 

2010, det har dock inte kommunicerats på enhets- och medarbetarnivå förrän maj månad. 

Implementeringen förväntas att ske under hösten 2011. Eftersom enheten för sjuk- och 

aktivitetsersättning tidigare upplevt sig bortglömda av ledningen är vi av åsikten att 

implementering av ledningssystemet för informationssäkerhet kommer att dröja lång tid tills 

det når fram till enheten, om det ens kommer dit. 

Det fortsatta arbetet på enheten anser vi ska riktas till att ta till vara på de diskussioner som 

framkommit under projektet, och även det resultat som presenterats. Åtgärderna skulle 

effektivisera arbetet såtillvida att informationen finns där den ska och är aktuell, det innebär 

att medarbetarna kan ägna sig åt ärendena istället. Vidare kan årliga utvärderingar av 

kundnöjdheten bidra till ökade kunskaper om kundens och kundens behov, informationen kan 

i sin tur användas för att utveckla och förbättra kundbemötandet. Genom att utveckla 

samarbetet med utländska myndigheter kan ärendehanteringen gå lättare och information 

utbytas. Dessutom skulle vi vilja se att högsta ledningens medvetenhet och förståelse ökas för 

de medarbetare som arbetar med kunder som är bosatta utomlands, men också för de 

utlandsbosatta kunderna. Framförallt vill vi att Försäkringskassan kärnvärderingar ska omfatta 

alla kunder, inklusive de utlandsbosatta. 

9.2 Vårt projekt och samarbete 
Förstudien resulterade i två förbättringsområden vilka skulle utvecklas under examensarbetet, 

informationsflödet och kundmätningar. I den inledande planeringen av examensarbetet insåg 

vi att vi på förhand hade bestämt hur problemen skulle lösas, en egen portal på intranätet och 

en kundenkät. Det var ju enkelt! Ganska snabbt insåg vi att våra lösningar var orealistiska och 

istället kom vi till insikt med att förbättringsområdena var stora och kunde nästan omfatta vad 

som helst. Med stöd från handledarna kommunicerade vi återigen med medarbetarna och det 

ledde till förtydligande i problemformulering och avgränsningar. 
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9.2.1 Teori och metoder 

Den teoretiska referensram vi har tillämpat under projektet stämmer väl överens med de 

observationer som vi gjort i organisationen. Projektet vilar på teorier om offensiv 

kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen, vilket är en av de grundstenar som vi tagit del av 

under utbildningen. Det är klassisk kvalitetsteknisk teori vilken är lätt att förstå och tillämpa 

för organisationen. Det är viktigt för oss att tillämpa teorier som är tillgängliga för 

organisationen i och med att vi skapar en åtgärdsplan för dem. För att ringa in 

förbättringsområdena ytterligare valde vi att söka information om kommunikation och 

information i organisationer. Vi har tidigare berört ämnesområdet under flera kurser, varvid vi 

inte stod handfallna. Det teoretiska avsnittet om kommunikation är sammanställt utefter 

endast en författare vilket kan innebära att en skev bild återges. För att undvika det har vi 

även kontrollerat ytterligare litteratur vilka innehåller samma tankegångar, men dessa är inte 

redovisade i rapporten. Teorierna är inte banbrytande och det påvisar också att de 

förbättringsområden vilka vi studerat inte är ovanliga i organisationer.  

Det är spännande att arbeta med kvalitativ data och med intervjuer som metod därför att datan 

för projektet dit den vill. Resultaten av datainsamlingen går inte att styra dit vi som författare 

vill utan har sitt eget liv. Som författare har vi valt att arbeta med semistrukturerade 

intervjuer, vi har på förhand valt vilka ämnen vi vill diskutera och har förberett ett par 

frågeställningar. Därefter har den intervjuade medarbetaren fört samtalet dithän denne önskar 

och resultatet har gett oss en bred ingång till problemet med informationsflödet på enheten. 

Fokusgrupp är en annan metod vi använt vilken var effektiv för att samla flera åsikter 

samtidigt, diskussionen och sammanställningen av resultaten var mycket givande. 

9.2.2 Samarbete 

Generellt har projektet varit väldigt roligt att genomföra, främst på grund av de personer som 

varit inblandade i projektet. Att vi varit på enheten, upplever vi, har skapat ringar på vattnet. 

Medarbetarna och enhetschefen har diskuterat förbättringsområden med oss och det har 

skapat tankar på enheten. Medarbetarna på enheten har tagit emot oss väl och glatt tagit sig tid 

till att svara på våra frågor. En farhåga vi hade innan projektet, vilken också vår inledande 

kontakt med Försäkringskassan uttryckte var att medarbetarna var trötta på ständiga intervjuer 

för olika interna förbättringsprojekt. Vi har inte upplevt någon av denna motvilja. Vidare har 

enhetschefen figurerat som ett stort stöd under hela processen med projektet. Vi har fått 

tillgång till arbetsrum, intranät och databaskataloger som varit till stor hjälp i arbetet, men 

framförallt har chefen inför varje möte varit väl påläst och kommenterat arbetsutkasten av 

rapporten. Även handledare på Högskolan på Gotland har varit till stor hjälp då vi vid flera 

tillfällen träffats för att diskutera uppkomna problem. Internt inom projektgruppen har arbetet 

var jämställt, vi har arbetet ungefär lika många timmar och ständigt fungerat som ett stöd för 

varandra genom processen. 

Vi har under dessa månader arbetat väldigt nära varandra och lärt känna varandra i både 

medgång och motgång. Vi har spenderat många timmar tillsammans men även arbetat skilda 

från varandra för att på ett effektivt sätt kunna skriva ner teorier, information och synpunkter 

på papper. Vi har haft stor fördel av att vi umgåtts som vänner tidigare och inte behövde lära 
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känna varandra innan arbetet. Vi har kunnat ha en öppen och väl fungerande dialog under hela 

arbetet och pratat om allt oavsett vad det handlat om.  

Vi tycker att vi fördelat tiden väl från början till slut, vi har kunnat följa vår planering från 

början till slut med endast några få undantag vilket vi är mycket nöjda över. 
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Bilaga 1 – Underlag för intervjuer 
 

2010-04-23, Intervju med enhetschef om förbättringsområdena 

 Typ, mängd och distribution av information 

 Rutiner för information 

 Återkoppling från kunderna 

 Samarbete med utländska myndigheter  

2010-04-28 Diskussion i fokusgrupp med enhetens medarbetare  

 Hur upplever Ni informationsflödet på Er arbetsplats idag?  

 Från vilka källor får/hämtar Ni information? 

2010-05-05 Intervju med utredare om det finska handläggningssystemet 

 Vill du förklara Finlands pensionssystem kortfattat? 

 Samarbete mellan enheten och Pensionsskyddscentralen? 

 Utvärderas det? 

 Återkoppling från kunder genom Pensionsskyddscentralen? 

 Vilken typ av information skulle ni vilja ha? 

 Hur bearbetar ni information? 

 Hur utvärderar ni ert arbete idag?  

2010-05-05/2010-05-10 Intervju med beräknare och utredare om informationsflöde 

 Är all inkommande information relevant? 

 Upplever du att du saknar någon information? 

 Mängd, antal e-post/vecka samt spenderad tid på FIA/dag eller vecka 

 Typ av information som inkommer  

 2010-05-10, Intervju med specialist om vägledningsdokument 

 Varför kan inte vägledningsdokument hållas levande? 

 Hur ofta skrivs en vägledning om? 

 Hur ofta görs uppdateringar/IM? 

 Är detta stor eller små förändringar? 

 

2010-05-20, Intervju per e-post med Kerstin Appel och Teresia Kallinin, 

Pensionsskyddscentralen 

 Hur upplever du samarbetet med Försäkringskassan och Nationellt försäkringscenter 

i Visby, sjuk- och aktivitetsersättning? 

 Har du/dina medarbetare direktkontakt med kunderna som får sjuk- och 

aktivitetsersättning från Sverige? 



 2 

 Genomför ni kundundersökningar med de kunder som även får ersättning från 

Sverige?  - om inte; har ni ändå en uppfattning av kundernas åsikter om den svenska 

handläggningen av kundernas ärenden? 

 Sker det systematiskt? 

 Hur används informationen? 

 Hur skulle du/ni ställa er till att besvara frågor om hur kunderna upplever kontakten 

med Försäkringskassan? 

 Skulle ni önska ett ökat samarbete med Nationellt försäkringscenter i Visby, sjuk- och 

aktivitetsersättning? 

 

 

 


