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Strategi 2020- Försäkringskassans nya styrmodell ur ett 

ledarperspektiv 

Malin Loginger 

Många svenska offentliga myndigheter har under senare år genomgått stora 

omorganisationer och försökt att förändra och förbättra sin styrning. I 

denna studie beskrivs Försäkringskassans senaste förändringsinitiativ samt 

hur cheferna uppfattar införandet av en ny styrmodell inom myndigheten. 

Uppsatsen är uppbyggd kring en intervjustudie, och då avsikten är att 

belysa chefers upplevelser av en organisationsförändring har en kvalitativ 

ansats använts. I studien har empirisk data samlats in genom djupintervjuer 

med chefer vid olika nivåer inom myndigheten. Studien indikerar att det 

idag ställs nya krav på ledning och styrning för att leva upp till ambitionen 

att vara en modern myndighet. Inom Försäkringskassan upplever cheferna 

att införandet av den nya styrmodellen varit nödvändig för att leva upp till 

de förväntningar som de svenska medborgarna har på myndigheten. 

 

Nyckelord: offentliga organisationer, organisationsförändringar, lean, 

Försäkringskassan, värdebaserat ledarskap, kontroll och styrning  
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1. INLEDNING 
 

Dagens samhälle kan ses som en dynamisk storhet, vilken ständigt befinner sig i förändring. 

Inom många offentliga myndigheter i Sverige, sker med jämna mellanrum omfattande 

organisationsförändringar, vilka ofta omfattar chefers sätt att leda. Föreliggande studie syftar 

till att beskriva Försäkringskassans pågående organisationsförändring och hur cheferna 

upplever införandet av en ny styrmodell. Forskning visar hur organisationer kontinuerligt 

förändras och hur organiseringen påverkas av politiska beslut, kulturella och sociala 

förhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Organisationsförändringar har idag blivit allt 

vanligare men detta till trots, är förändringsledarskap en av de svåraste uppgifterna för chefer. 

(Nilsson & Waldemarsson, 2011). Beer & Nohria (2000) menar att upp emot 70 % av alla 

förändringsinitiativ idag inte får det utfall man önskat. Ledare behöver därför se till 

organisationens kontext och i högre grad ta hänsyn till värderingar och visionen inom denna 

vad gäller att skapa fungerande lösningar (Leslie & Canwell, 2010). Enligt Holmberg (2003) 

finns brister i ledarskapet inom så gott som all offentlig verksamhet. Det ställs nya krav på 

ledning och styrning för att leva upp till en ny modell av effektiv användning av resurser och 

större lyhördhet inför medborgarnas behov (Holmberg, 2003). Större förändringar i omvärlden 

har resulterat i en tydlig trend att decentralisera makt i organisationer, vilket betyder att 

anställda på alla olika nivåer får större befogenheter och även större ansvar för verksamhetens 

resultat (Wilson, 2004). Ledare påverkar idag prestationerna inom organisationen genom att 

inspirera, stödja och motivera medarbetare (Kaiser m.fl., 2012). Genom att reducera detaljerade 

förordningar och regler för handlingar till förmån för ett mer värdebaserat ledarskap, kan man 

på så sätt främja ett mer självständigt handlande och uppnå en större flexibilitet hos 

medarbetarna (Holmberg, 2003). Ledarskapet och bestämmandet har med tiden förändrats från 

en mer strikt och kontrollerad påverkan till en mer engagerad påverkan.  I ett värdebaserat 

ledarskap engageras och uppmuntras medarbetare att följa  visioner inom organisationen och 

att utvecklas i sitt arbete (Orvik, Dellve & Eriksson, 2013).                                                            

Många offentliga myndigheter såsom Polisen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen samt 

Försäkringskassan, har under senare år genomgått stora omorganisationer och försökt att 

förändra och förbättra sin styrning. I denna studie beskrivs hur Försäkringskassan, vilken 

ansvarar för större delen av de offentliga trygghetssystemen, har genomgått en större 

organisationsförändring. Myndigheten har förändrat sitt sätt att styra verksamheten på, från en 

myndighet med toppstyrning, hierarkier och hög grad av kontroll till en allt större fokusering 

kring kundernas behov. Detta för att skapa ett högre förtroende hos de svenska medborgarna, 

då flera undersökningar visat att kunderna har ett mycket lågt förtroende för Försäkringskassan. 

Idag arbetar Försäkringskassan och andra offentliga myndigheter enligt ett systemsynsätt, då 

tidigare arbetssätt inte gett förväntat resultat. Systemsynsätt innebär ett nytt sätt att tänka och 

handla för att bibehålla en så effektiv verksamhet som möjligt. Styrningen förflyttas från att 

styra medarbetare och budget till att istället styra processer och att arbetet ska flyta på så 

effektivt som möjligt, även ur ett långsiktigt perspektiv samt att medarbetarna ska känna 

motivation (Seddon, 2010, docplayer, 2016). Att ändra en styrmodell i en offentlig myndighet 

kan förväntas ge effekter för såväl ledning, medarbetare och kunder. Ledare inom den offentliga 

sektorn står dock till skillnad från ledare inom den privata sektorn inför utmaningar såsom 

politiska beslut och åtgärder samt att de ska möta medborgarnas förväntningar, då medborgarna 
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kräver bra kvalitet och service, oavsett hur ekonomin för tillfället ser ut (Leslie & Canwell, 

2010).   

Enligt organisationsforskaren J.P Kotter krävs vid organisationsförändringar att de sker stegvis 

enligt en viss stegmodell för att de ska ses som framgångsrika för organisationen (Kotter, 1995). 

K. Lewin (1951) menar att organisationsförändringar ska ske i tre steg; upptining, förändring, 

återfrysning. Hendy och Barlow (2011) vilka studerat förändringsledarskap menar att ledare 

ofta är mycket effektiva i den första fasen i förändringsprocessen medan de i den senare 

implementeringsfasen kan behöva ge över ansvaret till annan part.  

Försäkringskassan har de senaste åren kritiserats hårt i media på grund av genomförda 

förändringar och kritiken har många gånger handlat om avsaknad av förtroende för 

myndigheten från medborgare. En rapport (Hensing, Holmgren och Rohdén, 2010) visar att 

Försäkringskassan till skillnad från andra undersökta svenska myndigheter tillhör de som har 

lägst förtroende bland medborgarna och där förtroendet minskat under 2000-talet.  

En annan studie visar att Försäkringskassan kan behöva vidta vissa åtgärder för att återfå 

medborgarnas förtroende, vilket skadats under de senare åren. Det framkommer vidare att det 

finns brister vad gäller kommunikationen mellan organisationens olika delar (Andersson, m.fl., 

2010).  

Det finns begränsat med studier kring Försäkringskassan och dess förändringar sett ur ett 

ledarperspektiv, varför det är intressant att undersöka hur cheferna vid Försäkringskassan 

upplever organisationsförändringen och ledarskapet som kontinuerligt ska förändras. I 

föreliggande studie är avsikten att relatera chefernas upplevelser till tidigare forskning om 

organisationsförändringar och ledarskap samt teoretiska utgångspunkter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie syftar till att belysa Försäkringskassans nya styrmodell och hur cheferna 

upplever denna. För att uppnå syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

  Hur anser cheferna att Försäkringskassan har förändrats genom införandet av den nya 

styrmodellen?  

 Hur upplever cheferna den nya styrmodellen? 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie har Försäkringskassan i Stockholms län valts ut, då kontoren är belägna på ett 

avstånd som gjort det möjligt att besöka flera av dessa, för att inhämta primärdata. Även 

omfattningen av denna studie samt tidsperspektiv och resurser som funnits inom ramen för 

denna, har bidragit till avgränsningen. Vidare belyser denna studie en organisationsförändring 

endast utifrån hur denna uppfattas ur ett ledarperspektiv, då studien sannolikt skulle ha blivit 

alltför omfattande om fler perspektiv beskrivits.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Försäkringskassan 
 Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga 

trygghetssystemen. Myndigheten har som uppgift att utreda, besluta om och betala ut olika 

ersättningar och bidrag till medborgare inom ramen för socialförsäkringen. Myndigheten har 

idag närmare 13 400 anställda och utgör därmed en av Sveriges största statliga myndigheter. 

Försäkringskassan har genom åren gjort stora förändringar för att förbättra sin verksamhet och 

för att tillgodose de krav som ställs på myndigheten (forsakringskassan.se, hämtat 160326). 

Liksom flera andra statliga myndigheter har Försäkringskassan implementerat leanproduction, 

här förkortat lean, som filosofi i sin verksamhet. Denna filosofi är mycket omfattande varför 

det är svårt att beskriva exakt allt denna står för, men vad gäller Försäkringskassan, kan filosofin 

ses som en vägvisare för hur medarbetarna ska arbeta för att förverkliga organisationens mål 

och vision. Inom Försäkringskassan handlar lean om att verksamheten ska ledas utifrån 

kundönskemål och att processerna ska anpassas så att de bidrar till ett så stort värdeskapande 

som möjligt för kunden. Vidare leder detta till en maximal flödeseffektivitet, alltså en så 

effektiv ärendehandläggning som möjligt, så att kunden ska slippa långa väntetider m.m. 

(Sörqvist, 2013). Försäkringskassan utvecklar därigenom sin verksamhet med ett synsätt där 

fokus ligger på att möta kundernas behov och förväntningar, exempelvis att det är enkelt att 

söka ersättningar, att det är lätt att få kontakt med handläggare, att det känns tryggt i kontakten 

med Försäkringskassan.  

2.2 Strategi 2020 
Försäkringskassan har till år 2020 satt upp ett mål, vilket man valt att kalla strategi 2020, som 

går ut på att öka kundnöjdheten och att öka allmänhetens förtroende. Detta då det vid flera 

genomförda undersökningar visat sig att medborgare i Sverige har ett lågt förtroende för 

myndigheten (Försäkringskassans intranät FIA, hämtat 160326).  Vid förändringar inom 

myndigheten, ses kommunikation som särskilt viktig vad gäller att sprida kunskap och få 

förståelse för det som händer. Under Försäkringskassans förändringsarbete finns också en 

uppfattning om att det är väsentligt att medarbetarna i hög grad involveras i processen, för att 

de ska ha möjlighet att bidra med tankar och idéer. Försäkringskassan ska förändras vad gäller 

ledarskap, styrning, lärande samt öka förtroendet hos medborgare och leva upp till visionen att 

människor ska känna trygghet, om livet tar en ny vändning.  

Vad gäller ledarskapet är avsikten att gå ifrån den tidigare fokuseringen kring hierarki och status 

till förmån för ett ledarskap som går ut på att chefen leder processer, skapar förutsättningar för 

att medarbetarna ska kunna skapa värde för kunderna och därigenom leva upp till medborgarnas 

förväntningar. Det görs nu en satsning på nätverk och erfarenhetsbyte mellan olika avdelningar 

inom Försäkringskassan och med en större fokusering på helheten inom verksamheten. Olika 

avdelningar ger stöd åt varandra för att driva ärenden framåt och uppnå en god kundnöjdhet. 

Vad gäller styrningen vid Försäkringskassan är en önskvärd förändring att de mätningar som 

genomförs, syftar till att möjliggöra ständiga förbättringar inom verksamheten, jämfört med 

tidigare, då det i högre grad handlade om kontroll av verksamheten. Lärandet inom 

Försäkringskassan ska inte ske via utbildning vid ett tillfälle utan det är väsentligt att det finns 

ett ständigt lärande och en fokusering kring gruppens och enhetens gemensamma kompetens 

(Försäkringskassans intranät FIA, hämtat 160326).  
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”Vår gemensamma resa” är benämningen på den kommunikation som ska driva på och stödja 

Försäkringskassans förändringsarbete. Inom myndigheten ser man det som väsentligt att 

medarbetarna i hög grad involveras i processen, varför man arbetat fram en hel del 

dialogmaterial för att medarbetarna ska ha möjlighet att bidra med tankar och idéer. Syftet med 

”Vår gemensamma resa” är att sprida kunskap, öka förståelsen och skapa delaktighet hos chefer 

och medarbetare för den förändring som myndigheten nu genomgår. Försäkringskassan 

förändras kontinuerligt och det är alla medarbetare tillsammans, som driver på denna 

utveckling (Försäkringskassans intranät FIA).   

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I den föreliggande studien beskrivs en större organisationsförändring och mot bakgrunden att 

omkring 70 % av alla förändringsinitiativ ses som misslyckade, är det intressant att studera 

vilka faktorer som uppfattas som framgångsrika vid organisationsförändringar (Beer & Nohria 

(2000). I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och de steg som kan vara 

värdefulla för organisationer att känna till då de initierat en förändring. Vidare är avsikten att 

finna likheter eller skillnader vid den aktuella organisationsförändringen hos 

Försäkringskassan.  

John P. Kotter, professor i ledarskap, har följt mer än hundra företag i deras förändringsarbeten 

och vidare dragit slutsatser kring faktorer som anses framgångsrika vid förändringsprojekt 

(Angelöw, 2010, Appelbaum m.fl., 2012). Kotter sammanfattar en framgångsrik 

organisationsförändring med åtta steg.  

3.1 Kotters åtta steg för framgångsrika organisationsförändringar 
Enligt Kotter (1995) och Appelbaum m.fl. (2012) går det första steget ut på att skapa en känsla 

inom organisationen av att förändringen är nödvändig, vilket blir ledningens uppgift. Det andra 

steget handlar om att det är av vikt att man skapar en samordnad styrgrupp, vilken bör innefatta 

ledare från olika nivåer inom organisationen. Den första uppgiften för denna grupp är att skapa 

en vision för förändringsprojektet och kommunicera ut denna till hela organisationen. Det tredje 

steget innebär att styrgruppen formulerar en strategi, vilken ska förklara organisationsprojektets 

riktning. En tydlig vision innebär en hos medarbetarna högre grad av engagemang kring 

förändringsprojektet. I det fjärde steget ska visionen förmedlas och det är vid 

förändringsprocesser högst väsentligt att kommunikationen är god för att det inte ska uppstå 

oklarheter. Visionen ska förmedlas ut på olika sätt och vid ett högre antal tillfällen för att denna 

verkligen ska sätta sig hos medarbetarna. Det femte steget innebär att de anställda ska ges 

befogenhet att agera, vilket kan bidra till att medarbetarna blir mer motiverade i 

förändringsprocessen. Det sjätte steget handlar om att ledarna bör belöna beteenden hos de 

medarbetare som är riktade mot visionsuppfyllelse. Detta ses som väsentligt för att 

medarbetarna ska kunna se de framsteg de gör och därmed bli motiverade att arbeta vidare med 

förändringarna (Appelbaum m.fl. 2012, Gilley, Gilley & McMillan, 2009). Vid det sjunde 

steget bör organisationen förstärka vinster och fortsätta med förändringsarbetet. Det är av vikt 

att inom organisationen följa upp och utvärdera, diskutera och kommunicera förändringen så 

att denna får fäste hos medarbetarna (Appelbaum m.fl., 2012). Det åttonde steget i Kotters 

stegmodell innebär en implementering av förändringarna ut i verksamheten, vilket innebär att 

värderingar och normer verkligen rotar sig i organisationen och blir en del av vardagen (Kotter, 

1995). 
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3.2 Kurt Lewins trestegsmodell 
Socialpsykologen Kurt Lewin, känd för att ha utvecklat den så kallade trestegsmodellen, menar 

att organisationsförändringar sker i tre steg; upptining, förändring och återfrysning. Lewin 

beskriver att det mänskliga beteendet i en organisation är baserat på ett jämviktsläge som bygger 

på en komplex sammansättning av drivande och tillbakahållande krafter (Burnes, 2004). Det är 

när jämviktsläget mellan dessa krafter rubbas som en förändring ofta initieras. Lewin menar att 

för att en förändring ska kunna genomföras och nya normer eller beteenden ska kunna 

implementeras inom organisationen, behöver det gamla jämviktsläget först lösas upp. Det första 

steget vid organisationsförändringar kallar Lewin för upptining och det är i denna fas som 

organisationen behöver skapa och förmedla motivation för förändringen (Burnes, 2004). Det 

andra steget är förändring, och det är här organisationer sätter in olika åtgärder för att genomföra 

förändringen. Detta steg innefattar oftast även en förändring vad gäller gruppers såväl som 

individuella beteenden. En viktig aspekt vid detta förändringssteg är att ledningen på ett tydligt 

sätt kommunicerar förändringsarbetet till de anställda så att de känner sig involverade. Vid steg 

tre, återfrysning, ska det som förändrats inom organisationen förankras och bli en del av 

vardagen för de anställda, med syfte att motverka en tillbakagång till tidigare stadium (Lewin, 

1951). 

Sammanfattningsvis framgår av de teoretiska utgångspunkterna att en organisation som står 

inför en förändring, har många aspekter att beakta, för att förändringsarbetet ska få önskat utfall. 

Förändringar sker genom olika steg och det framgår att en god kommunikation är väsentligt 

inom organisationens alla delar och att visionen tydligt behöver förmedlas ut. Det är viktigt att 

medarbetarna förstår att förändringen är av stor vikt för organisationen samt att medarbetarna 

involveras i de olika stegen under förändringsarbetet. Att sedan förmedla ut och visualisera 

fördelarna med det nya arbetssättet är viktigt för att medarbetarna ska känna motivation att 

fortsätta förändringsarbetet. De sista stegen i förändringsprocessen där nya arbetssätt och 

normer ska förankras i myndigheten är betydande för om medarbetare ska anamma det nya 

arbetssättet eller gå tillbaka till gamla rutiner.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
Det finns en hel del forskning kring organisationer och organisationsförändringar. I denna 

studie beskrivs den tidigare forskning som anses mest relevant för det aktuella förändrings- 

initiativet såsom ledarskap och förändringar inom den offentliga sektorn, en beskrivning av hur 

ledarskapet förändrats från högre grad av kontroll till systemsynsätt och ett mer värdebaserat 

ledarskap. Slutligen beskrivs också den leanfilosofi, vilken flertalet offentliga myndigheter i 

Sverige nu implementerat i sina verksamheter.  

4.1 Ledarskap och förändringar inom den offentliga sektorn 

En skillnad med det offentliga ledarskapet gentemot det privata ledarskapet är att detta ofta 

diskuteras, kritiseras och debatteras på de ”offentliga arenorna” (Holmberg, 2003). Det är därför 

av stor vikt att ledare och ledningsgrupper inom den offentliga sektorn kontinuerligt utvecklar 

ny kunskap då det sker stora åtstramningar i samhället samt för att kunna möta medborgarnas 

ökade förväntningar. Vid organisationsförändringar, är det av stor vikt för ledarna att skapa en 

övertygelse inom organisationen som samtliga medarbetare kan identifiera sig med (Leslie & 

Canwell, 2010). Enligt Yukl & Kaulio (2012) behöver en tydlig vision skapas och 

kommuniceras ut, för att skapa engagemang för förändringen. Detta då man anser att ju mer 

ledaren reglerar och bestämmer över personalens arbete, desto mindre blir kreativiteten, vilket 

får till följd att organisationens kunskapsresurser står outnyttjade. En annan aspekt med det mer 

styrande ledarskapet är att de medarbetare som har mycket kunskap och som inte får använda 

denna, inte ser arbetsplatsen som attraktiv. Att i organisationen till skillnad mot tidigare, 

involvera medarbetare och ta tillvara kunskapsresurser på ett kreativt sätt, benämns 

värdebaserat ledarskap (Wilson, 2004). Alvesson (2015) uttrycker att om det vid mer radikala 

organisationsförändringar saknas en gemensam bild av varför dessa förändringar genomförs, 

kommer det att växa fram olika föreställningar, tankar och idéer inom organisationen. Många 

gånger är dessa av negativ karaktär och ifrågasätter organisationen och dess relation till de 

anställda. Enligt Kelloway och Barling (2010) visar studier hur ledarskapet utformas inom 

organisationer, vilket ger konsekvenser för medarbetarnas hälsa. Enligt Wilson (2004) leder 

delaktighet hos medarbetarna ofta till en bättre arbetsmoral, bättre relationer i arbetslivet samt 

även en högre produktion. Vidare är strukturen och kulturen inom organisationen mycket viktig 

för dess effektivitet. Rashid (2007) menar att i organisationer där medarbetare har en stark 

känsla av empowerment, eller makt över sin egen arbetssituation, ger detta att medarbetarna i 

högre grad tar initiativ till förändringar. I mer byråkratiska och hierarkiska organisationer, 

upplevs det dock svårare för medarbetare att genomföra förändringar och Rashid menar att en 

orsak till detta kan vara en avsaknad känsla av empowerment (Rashid, 2007). Yukl (2012) 

menar att det är högst väsentligt vid organisationsförändringar att medarbetare förbereds 

avseende hur de kan komma att påverkas av förändringen och det nya arbetssättet. 

4.2 Organisationskultur 
En organisationskultur kan beskrivas som en social sammanhållning, värderingar, grupptryck 

vilka exempelvis innefattar informella regler och sätt att bete sig inom en specifik organisation 

(Jacobsen, 2014). Enligt Alvessson (2015) är organisationskulturen i en större organisation 

mycket komplex och består av olika avdelningar och grupper, vilka har skilda referensramar 

och värderingar. Om det vid mer omfattande organisationsförändringar saknas en gemensam 

bild av varför dessa förändringar genomförs, kommer det sannolikt att växa fram olika 

föreställningar, tankar och idéer inom organisationen. Många gånger är dessa av negativ 

karaktär och ifrågasätter organisationen och dess relation till de anställda (Alvesson, 2015). 
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Studier visar starka samband mellan organisationskultur och effektivitet inom organisationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). I övrigt beskrivs organisationskulturen påverka känslan av 

tillhörighet och gemenskap, motivation, tillit, samarbete och koordinering bland medarbetarna. 

Vidare kan kulturen ge medarbetarna en sorts vägledning så att de vet hur de ska handla i olika 

situationer (Jacobsen & Thorsvik, 2014, Jacobsen, 2005). 

4.3 Tidigare förändringar inom Försäkringskassan från 2005-2010 
Försäkringskassan har genom åren gjort stora förändringar för att förbättra sin verksamhet och 

för att tillgodose de krav som ställs på myndigheten.  Några av de viktigaste förändringarna 

från 2000-talet kan man sammanfatta det enligt följande:  

År 2005 blev Försäkringskassan en statlig myndighet då Riksförsäkringsverket slogs ihop med 

de 21 länsförsäkringskassorna. Tanken med att genomföra denna omfattande förändring var att 

stärka rättssäkerheten, korta handläggningstiden och tillämpa en mer likvärdig hantering av 

ärendena än tidigare.  

År 2008 infördes den s.k. rehabiliteringskedjan, vilket innebar att man fastställde särskilda 

tidpunkter inom sjukförsäkringen avseende när arbetsförmågan ska bedömas mot ordinarie 

arbete, annat arbete hos arbetsgivaren respektive mot hela arbetsmarknaden. Även 

tidsbegränsningar avseende sjukpenningen infördes. Försäkringskassan inrättade vidare 

gemensamma s.k. servicekontor tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten för 

att underlätta ett samarbete mellan myndigheterna.  

År 2009 inrättades Inspektionen för socialförsäkringen med uppgiften att granska verksamheten 

vid Försäkringskassan.  

År 2010 skapades Pensionsmyndigheten, som kom att ansvara för den allmänna pensionen, 

vilken tidigare axlades av Försäkringskassan  (forsakringskassan.se, hämtat 140326). 

Ylva Noren Bretzer skriver i sin rapport från 2014, SOM-rapport, nr 2015:30, om förtroendet 

för Försäkringskassan och hur myndigheten genomgått stora förändringar inom 

socialförsäkringsområdet. Författaren menar att reformen med rehabiliteringskedjan inte togs  

emot särskilt väl och Försäkringskassans kunder, de svenska medborgarna, fick ett minskat 

förtroende för myndigheten i och med de förändringar som genomdrivits under åren 2004 – 

2010 (Norén Bretzer m. fl. 2015).  

4.4 Pågående förändringar inom Försäkringskassan 
Enligt Statskontorets rapport,  ”Att styra mot ökat förtroende -är det rätt väg”? framhålls att 

insatser och ett större arbete för ökat myndighetsförtroende inleddes år 2011, i samband med 

att Försäkringskassans nya generaldirektör tillträdde. Generaldirektören menade att det låga 

förtroendet för myndigheten behövde åtgärdas genom olika insatser, varför denna fråga kom att 

prioriteras högt vid Försäkringskassan under år 2012. Dessa insatser syns idag inom flertalet 

ansvarsområden inom Försäkringskassan, genom att man idag utgår från kundernas 

livssituationer. Enligt Statskontoret anser man inom Försäkringskassan att arbetet med att öka 

förtroendet hos medborgare är långsiktigt och att detta även innefattar en utveckling av 

värderingar, metoder och arbetssätt inom myndigheten. Försäkringskassan har enligt 

Statskontorets rapport även utarbetat kundlöften, vilka bland annat innefattar att medarbetarna 

inom Försäkringskassan ska visa förståelse och  respekt i kontakten med kunder och verka för 

att det ska vara så enkelt som möjligt för kunderna. Även kompetensutveckling i bemötande 

finns att tillgå för personalen. Genom ett gott bemötande från medarbetarna ska man därigenom 
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kunna öka förtroendet för Försäkringskassan. En annan aspekt som bidragit till en ökad service, 

är den ökande digitaliseringen inom myndigheten. En automatisering har också blivit möjlig 

inom flera förmåner inom socialförsäkringen (www.statskontoret.se, hämtat 160420). Detta 

innebär exempelvis att Försäkringskassans kunder idag kan söka ersättningar elektroniskt via 

Försäkringskassans hemsida. 

4.5 Från kontroll och styrning till systemsynsätt och värdebaserat ledarskap 

Den äldre principen som gick ut på att leda en organisation genom tydliga hierarkier, styrning 

och kontroll, anses inte fungera i det moderna samhället. Enligt Seddon (2010) finns det bättre 

sätt att styra organisationer på, exempelvis då man antar ett systemsynsätt. Systemsynsätt 

innebär att man utgår från ett värdetänk, exempelvis kunden och dess behov, istället för 

verksamhetens behov, styrning och kontroll. Seddon menar att om ledarskapet inom en 

organisation bygger på kontroll och styrningsprincipen, kan detta leda till att cheferna går miste 

om kontakten med verksamheten och medarbetarna, genom att hierarkierna ofta är tydliga med 

denna syn, vilket inte ses som ett modernt sätt att styra. En annan viktig del i kontroll och 

styrningsmentaliteten är att siffor snarare än värde är betydande inom organisationsledningen. 

Att stirra sig blind på siffor kan bidra till att man går miste om andra viktiga parametrar. 

Systemsynsättet har alltså sin grund i att arbetet ska styras av kundens efterfrågan och inte av 

olika funktionella hierarkier inom organisationen. Fördelar med ett systemsyntänk istället för 

styrning och kontroll, är enligt Seddon (2010) att det ger en högre grad av flexibilitet inom 

organisationen. Den nya chefsrollen innebär att istället för att arbeta i hierarkin i organisationen, 

arbetar chefer med att förändra systemet och att medarbetarna under dem kan utföra det viktiga 

arbetet med att ta hand om kunderna (Seddon, 2010). 

4.6 Lean 
Lean med sitt ursprung från tillverkningsindustrin, utvecklades enligt Angelöw (2010) under 

andra världskriget då tillgångarna var knappa och då man tvingades utnyttja de resurser man 

hade på bästa sätt. Lean innebär en förbättrings- eller effektiviseringsmetod för att skilja på vad 

som kan ses som värdefullt, respektive slöseri i en organisation. Då en organisation använder 

sig av lean identifieras tidstjuvar och slöseri inom verksamheten och sådant som inte anses 

utgöra något värde för kunden. På så sätt sorteras onödiga arbetsmoment bort så att man vidare 

kan nå en bättre effektivitet inom verksamheten (Angelöw, 2010). Lean handlar om att leda 

verksamheten utifrån kundönskemål. Processerna inom verksamheten anpassas så att de bidrar 

till ett så stort värdeskapande som möjligt och vidare en maximal flödeseffektivitet, för att möta 

kundernas förväntningar (Sörqvist, 2013). Vad gäller de kulturella aspekterna av lean, innebär 

detta att organisationen i högre grad behöver ha ett engagerat ledarskap, där fokus ligger på 

kvalitet, ett ständigt förbättringsarbete och lärande. Leantänket består i att medarbetare ska ses 

som en viktig tillgång i verksamheten, att de ska ha förtroende och uppmuntras att påverka och 

skapa förbättringar. Vad gäller ledarskapet innebär lean att ledarna ska vara närvarande 

samtidigt som de ska vara stödjande och därigenom skapa förutsättningar för ett gott arbete 

(Sörqvist, 2013). Lean innebär att man fokuserar på kvalitet och kundernas behov istället för en 

kortsiktig ekonomisk vinst inom organisationen. Vidare kan lean också stå för en kulturell 

utveckling av samtliga medarbetare i organisationen (Lewis, 2000,  Sörqvist, 2013). 

 

 

 

http://www.statskontoret.se/
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5.0 METOD 

Valet av metod innebär inom samhällsvetenskapen det tillvägagångssätt som används för att få 

svar på forskningsfrågor och för att skapa ny vetenskaplig kunskap. Vidare beskrivs också hur 

man inhämtar, tolkar och organiserar information (Alvehus, 2013). I den föreliggande studien 

har en kvalitativ ansats valts för att besvara dess frågeställningar. Detta då den kvalitativa 

studien handlar om struktur, förståelse och sammanhang och där ordet har en stor betydelse. 

(Bryman, 2002). Inom den kvalitativa forskningen förekommer ofta att man växelvis rör sig 

mellan empirisk och teoretisk reflektion. I denna uppsats sker en växelverkan mellan teori och 

empiri. Först genomförs en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom ämnet, för att sedan 

genomföra en empirisk studie. Slutligen relateras till och jämförs empiri med teori och tidigare 

forskning, varför man kan beskriva att studien utgår från en abduktiv ansats. 

5.1 Urval  
Val av organisation gjordes med hänvisning till att författaren hade kännedom om den pågående 

organisationen inom Försäkringskassan men vidare hade ett intresse av att undersöka 

organisationsförändringen närmare och ur ett ledarperspektiv. Därmed kan man hävda att 

studien präglats av ett bekvämlighetsurval. Då några tillfrågade respondenter i sin tur 

rekommenderat andra respondenter kan här tilläggas att studien även består av ett snöbollsurval 

(Symon & Cassell, 2012). Respondenterna bestod av 12 chefer, sju män och fem kvinnor i 

åldrarna 37 år -52 år, där samtliga arbetat som chef i minst fem år. Detta för att säkerställa att 

dessa haft erfarenhet av myndighetens förändring. Chefer på olika nivåer och som ansvarar 

inom olika ärendeslag har valts ut, och då uppfattningen varit att organisationskulturen kan se 

något olika ut vid olika kontor, har fyra olika kontor inom Stockholms län valts ut.  

5.2 Material 
För att genomföra den kvalitativa studien användes en intervjuguide, vilken bestod av 8 frågor. 

Frågorna var utformade så att de skulle uppnå studiens syfte samt knyta an till de teoretiska 

utgångspunkterna och den aktuella förändringsprocessen vid Försäkringskassan. Frågor 

utformades under tre övergripande teman enligt Kurt Lewins stegmodell; upptining, förändring 

samt återfrysning, samt med hänsyn till J.P Kotters åttastegmodell. Detta för att redogöra för 

förändringsprocessens olika stadier, från då myndighetens tidigare styrning luckras upp till 

förmån för nya arbetssätt till den senare delen där den nya styrmodellen allt mer gör avtryck 

inom organisationen och då nya arbetssätt implementerats. 

5.3 Procedur 
Inledningsvis genomfördes en litteraturgenomgång kring ämnet organisationsförändringar 

inom offentliga organisationer samt tidigare forskning om Försäkringskassan via  vetenskapliga 

artiklar, rapporter samt böcker för att få mer kännedom kring forskningsämnet. Litteraturen 

användes sedan för utformning av en intervjuguide (bilaga 1). Ett missivbrev (bilaga 2) via mail 

med förfrågan om deltagande i föreliggande studie skickades ut till ett antal chefer, där kriteriet 

var att de skulle ha arbetat som chefer inom myndigheten under minst fem år. Valet gjordes att 

söka chefer vid olika kontor då det fanns en uppfattning om att organisationskultur och 

arbetssätt kan se olika ut vid olika kontor. Högre chefer inom myndigheten kontaktades och de 

var positiva till att studien gjordes. Tolv chefer deltog i studien och samtliga garanterades att få 

vara anonyma så till vida att inte deras namn skulle finnas med, eller att citat skulle kunna 

härledas till någon. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att de flesta frågor och 

teman varit formulerade i förväg men att det samtidigt funnits visst utrymme för tolkning, 
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reflektion och diskussion på vägen. Semistrukturerade intervjuer valdes som 

undersökningsmetod då syftet med studien varit att nå chefers upplevelser av en 

omorganisation. Genom semistrukturerade intervjuer har respondenterna givits möjlighet att till 

viss del styra intervjun samtidigt som vissa ramar funnits för att inte komma ifrån det 

huvudsakliga syftet med studien (Bryman, 2002).  

Vid flera tillfällen ställdes frågan om svaren tolkats på rätt sätt och i vissa fall bads 

respondenterna vidareutveckla sina resonemang. Intervjuerna tog mellan 30 – 60 minuter. En 

fördel med att använda intervjuer är att respondenterna ges möjligheter att påverka innehållet 

vid intervjun samtidigt som det ställer krav på forskaren att lyssna aktivt och vara beredd på att 

ställa följdfrågor (Alvehus, 2013). Tanken med intervjun som metod har varit att låta 

respondenterna själva delta och reflektera över sin arbetssituation, samtidigt som jag anser att 

viss standardisering av frågorna varit nödvändig, för att möjliggöra jämförelser mellan 

respondenternas svar. Dynamiska aspekter har beaktats vid intervjuerna d.v.s. det 

mellanmänskliga förhållandet mellan intervjuare och respondent, vilket upplevs ha bidragit till 

en god relation vid intervjusituationerna (Kvale, 1997). Vid intervjuerna valdes även avskilda 

rum för att undvika störande moment. Vidare gjordes valet att inte spela in intervjuerna för att 

respondenterna inte skulle påverkas av att de blev inspelade.  

5.4 Databearbetning 
Efter varje intervju bearbetades denna och viktiga aspekter som framkommit under samtalen 

antecknades. Tanken med detta var att så snart som möjligt i skrift återge det respondenterna 

framfört för att inte missa något. Även anteckningar som förts under intervjuerna gicks igenom 

flera gånger för att finna sammanhang och relatera till studiens syfte, teorier och tidigare 

forskning. Intervjuerna sammanfattades och teman skapades för att ordna intervjusvaren och 

chefernas upplevelser i ordning avseende organisationsprocessens steg. De övergripande teman 

som valdes ut var Upptining, steg 1-3 i Kotters stegmodell, vilken behandlar inledningen av 

Försäkringskassans förändringsprocess, hur den tidigare styrningen behövts luckas upp och hur 

cheferna upplever detta. Därefter tas temat om Förändring upp, steg 4-7 i Kotters stegmodell, 

vilken behandlar själva förändringen och hur man arbetar idag och hur cheferna upplever 

förändringen. Det sista temat som tas upp är Återfrysning, steg åtta i Kotters stegmodell. I detta 

tema tas upp hur cheferna upplever det nya sättet att arbeta och följa upp resultat av den nya 

styrmodellen. Vissa citat har skrivits ut ordagrant för att exemplifiera hur cheferna uttryckte 

sig. Resultatet och ovan beskrivna teman återkommer även i studiens diskussionsdel.  
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6.0 RESULTAT 
För att kunna besvara frågeställningarna ställdes relevanta frågor till tolv respondenter via 

personliga intervjuer. Nedan presenteras det material som samlades in under dessa tillfällen, 

med ordagranna citat från respondenter. Rubrikerna är utformade efter teman utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. Vidare valdes rubriker ut efter sammanställningen av 

respondenternas svar.  

Försäkringskassan har som framgått av denna studie genomgått flera omorganisationer under 

de senaste åren för att anpassas till det omgivande samhället och dess utveckling. I föreliggande 

studie har 12 chefer på olika nivåer inom Försäkringskassan besvarat frågan om hur de upplever 

Försäkringskassans styrmodell. Följande teman och rubriker har valts ut under detta empiriska 

kapitel: Tema 1: upptining, steg ett - tre i Kotters stegmodell: Vad anser cheferna är orsaken till 

att styrmodellen förändrats? Hur upplever cheferna den nya styrmodellen? Tema 2. Förändring, 

steg fyra till sju i Kotters stegmodell: Hur upplever cheferna att ledarskapet förändrats -hur 

arbetar man idag? Hur upplever cheferna lean som verksamhetsstrategi? Vilka fördelar 

respektive nackdelar upplever cheferna med den aktuella styrmodellen? Vilka effekter upplevs 

den nya styrmodellen ge vad gäller medarbetare och kunder? Återfrysning, steg åtta i Kotters 

stegmodell: Hur upplever cheferna att Försäkringskassan följer upp resultat efter införandet av 

den nya styrmodellen? Hur ser den framtida styrningen ut vid Försäkringskassan?  

Det fanns i den ursprungliga intervjuguiden inte någon specifik fråga om lean, däremot var 

ämnet återkommande vid samtliga intervjuer varför även detta fick stå som en separat rubrik. 

Frågan om hur den framtida styrningen ser ut vid Försäkringskassan är inte studiens 

huvudsakliga syfte, dock kan det vara intressant att undersöka om cheferna tror att den trend vi 

ser nu och som redovisas nedan kommer att hålla i sig. Försäkringskassan befinner sig för 

närvarande i stadiet ”återfrysning” där de nya normerna och den nya styrmodellen blir synlig i 

det vardagliga arbetet vid Försäkringskassan.  

6.1 Tema: Upptining, steg ett - fyra i Kotters stegmodell 

6.1.1 Vad anser cheferna är orsaken till att styrmodellen förändrats?  

På frågan om varför man ändrat styrmodell inom Försäkringskassan menar cheferna att 

Försäkringskassans uppdrag under de senaste åren har ändrats och att detta i sin tur betytt att 

gamla modeller till viss del blivit förlegade. Myndigheten har därför tvingats ”lösa upp” det 

tidigare sättet att styra. Att Försäkringskassan valt att införa en leanbaserad verksamhetsstrategi 

har sin grund i att förtroendet för myndigheten var lågt. Vidare var tanken att man inom 

myndigheten samtidigt skulle stärka förtroendet för ledningen. Såväl chefer som andra 

medarbetare utbildades i leanfilosofins grunder och arbetssätt. Försäkringskassan har haft en 

uttalad ambition att bli en modern organisation med högre grad av automatisering och 

omvärldsperspektiv, vilket innebär att de följer den övriga utvecklingen i samhället där 

exempelvis kunder kan göra sina ärenden själva via hemsidan. Respondenterna har sett den 

förändrade styrmodellen som ett led i verksamhetsstrategin för att på ett bättre sätt klara 

Försäkringskassans uppdrag och leverera en god service till kunder. Cheferna har behövt skapa 

och förmedla motivation för förändringen till medarbetarna. Vid flertalet kontor på 

Försäkringskassan finner man Försäkringskassans vision på olika ställen i lokalerna och varje 

gång personalen loggar in i sina datorer finns där visionen ”ett samhälle där människor känner 

trygghet om livet tar en ny vändning”. 
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Flera av de intervjuade cheferna uttrycker att när ledarorganisationer ska omarbetas upplevs det 

mycket som ”bara det ena eller det andra sättet” till en början. Antingen ska man kontrollera 

och styra medarbetarna i hög grad eller inte alls. Flera chefer har nämnt att de tänker sig 

Försäkringskassans styrning som en ”pendel” som slår fram och tillbaka. Det finns också en 

önskan hos några av respondenterna, att pendeln kunde få vara lite i mitten, att det behövs viss 

styrning och att man kan behöva anpassa ledarskapet. Fyra av respondenterna har uttryckt att 

ledarskapet bör anpassas eftersom man arbetar i team och teamen har kommit olika långt kring 

samarbete. m.m. Vissa team behöver mycket styrning och andra är relativt självgående. Fem av 

de tillfrågade respondenterna har nämnt att man som myndighet varit tvungen att förändra sitt 

sätt att styra för att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. Medarbetare behöver 

stimulans och att få uttrycka sin kreativitet, annars ökar risken att de söker sig till andra 

organisationer. Vidare har Försäkringskassan också fått upp ögonen för att utveckling kan 

komma ”nedifrån” i organisationen.  

En chef uttrycker att: 

Försäkringskassan måste följa med det övriga samhället och de förändringar 

som sker i omvärlden, hur man ser på ledarskap och medarbetarens 

delaktighet. Om man ändrar synsätt på kund från inifrån – ut till utifrån – in 

så kan man inte behålla den gamla styrmodellen med toppstyrning. 

6.1.2 Hur upplever cheferna den nya styrmodellen? 
Den styrmodell som Försäkringskassan idag till skillnad mot tidigare utgår ifrån, är tänkt att 

maximera värdet för kunderna och inte som tidigare endast förhålla sig till de egna behoven 

som myndighet. Den aktuella styrmodellen inom Försäkringskassan tar enligt flera 

respondenter hänsyn till betydligt fler parametrar än det tidigare sättet som byggde på 

hierarkier, styrning och kontroll inom verksamheten. Styrmodellen är idag mer anpassad för att 

möta upp kundens olika behov. Det finns enligt cheferna också en tydligare struktur för att 

förvalta och utveckla verksamheten. Respondenterna anser att man i och med den nya 

styrmodellen arbetar alltmer systematiskt och från år till år utvecklar framförhållningen vad 

gäller verksamhetsplanering. Cheferna upplever att den nya styrmodellen främjar en högre grad 

av involvering av medarbetare. En chef menar att man tidigare stirrade sig blind på siffror och 

detaljstyrde som chef och att det nu är kundlöften som är i fokus. 

Vidare förklarar flertalet chefer att vändningen från hierarkier, styrning och kontroll inom 

verksamheten till mer värdebaserat ledarskap där kundlöften nu styr, kom under den tid då Dan 

Eliasson var generaldirektör vid Försäkringskassan. Flera chefer menar att förändringsresan vad 

gäller styrningen vid Försäkringskassan bara har börjat. En chef uttrycker att den nya 

styrmodellen är under införande och det tar tid att vända ett så stort skepp som 

Försäkringskassan och att ändra både tankesätt och arbetssätt hos chefer och medarbetare. En 

annan respondent menar att man fortfarande till viss del utövar styrning och kontrollprincipen 

inom myndigheten och att chefer på högre nivå har en hög kontroll över verksamheten. 

Det upplevs positivt bland cheferna att Försäkringskassan nu håller på att få en allt bättre 

stödfunktion och att HR-organisationen fungerar bättre. På det stora hela tycks de flesta chefer 

uppleva att ledningsstrukturen håller på att förändras till det bättre. 
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6.2 Tema: Förändring, steg fyra - sju i Kotters stegmodell 

6.2.1 Hur upplever cheferna att ledarskapet har förändrats, hur arbetar man idag ? 
Det finns en uppfattning hos cheferna om att samhället ändras så mycket fortare idag än tidigare 

och kanske ännu snabbare i morgon jämfört med idag, varför ständig ledningsförändring ses 

som en självklarhet inom myndigheten. En chef delger sina upplevelser kring det nya 

ledarskapet, tankar som det visat sig att de flesta respondenter delar: 

Vi har gått emot ett mer värdebaserat ledarskap samtidigt som vi behöver 

balansera produktion och styrning samt att leda i förändring med fokus på 

uppdraget. Ledarskapet ”att först förstå för att sedan leda förståelse” är också 

mer betonat i dagens ledarskap och en viktig poäng i Försäkringskassans 

ledarskap. 

Ledarskapet handlar nu också mycket mer om att skapa och möjliggöra förutsättningar för att 

medarbetare ska klara att genomföra uppdraget. För cheferna innebär detta att de ibland behöver 

släppa kontrollen, något som en respondent inte ansåg passa alla chefer. 

Ledarskapet har ändrats såtillvida att kravprofilen för rollen har ändrats. Nu 

trycker man mycket uppifrån på att man inom myndigheten ska tillämpa ett 

coachande ledarskap där chefen är den som motiverar och uppmuntrar 

medarbetaren snarare än pekar på de fel och brister som finns. 

6.2.2. Hur upplever cheferna lean som verksamhetsstrategi?  
Försäkringskassan har nu arbetat ett par år enligt leanfilosofin. Flera respondenter menar att 

lean var mycket stort när det implementerades. Tid avsattes varje vecka till leanmöten, 

leancoacher utsågs m.m. De flesta enheter har idag fortfarande s.k. leantavlor eller 

förbättringstavlor för att visualisera tankar och komma fram till förbättringsförslag. Flera 

respondenter menar att man inte längre pratar om lean, även om man säkerligen i större 

utsträckning än tidigare, innan lean implementerades, försöker se förbättringsområden och 

möjligheter att effektivisera inom myndigheten. En chef menar att: 

Försäkringskassan har ändrat styrmodell i och med införandet av lean som 

filosofi, då det tidigare sättet att leda enligt command-and-control inte 

passade denna filosofi. 

Flertalet respondenter anser att lean har varit positivt för verksamheten då man visualiserar 

problem och förbättringsförslag. Man ägnar inom verksamheten inte lika mycket tid åt 

leanmöten nu som när denna filosofi just implementerats. Flertalet chefer menar dock att det är 

positivt för en verksamhet att få in tänket att jobba mot ständiga förbättringar. Lean anses också 

vara bra i den aspekten att denna ökar medarbetarnas inflytande. En chef uttrycker att man inte 

kan arbeta enligt resultatstyrning i en verksamhet som präglas av leanfilosofin. 

6.2.3. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever cheferna med den aktuella styrmodellen? 
Vad gäller fördelar med den aktuella styrmodellen har respondenterna svarat att man inom 

Försäkringskassan i högre grad styr utifrån en verklighet som faktiskt existerar jämfört med 

tidigare då de gravt förenklade sin värld till en enda dimension, dvs den mellan chef och 

medarbetare. Fler fördelar som lyfts fram är en ökad enhetlighet inom myndigheten, en högre 
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”vi-känsla”, ökad flödeseffektivitet vad gäller ärende handläggning samt större möjligheter till 

påverkan då man försöker att gå ifrån detta med hierarkier och toppstyrning. 

En chef anser att det som är positivt med det mer moderna ledarskapet inom myndigheten är att 

chefen inte behöver ha specialistkunskaper, dvs vara den som kan mest om själva 

socialförsäkringen, såsom på 1980-1990-talet, utan att man inom myndigheten idag efterfrågar 

andra ledaregenskaper. Flera chefer uttrycker också att det är lättare att kommunicera mellan 

olika nivåer inom organisationen. 

En fördel som lyfts fram bland respondenterna är att man nu arbetar mer teambaserat än 

tidigare. Teamen är som regel mer självgående nu. För att teamen ska utvecklas på ett bättre 

sätt, krävs en större självständighet för medarbetarna i förändringsprocessen. 

Nackdelar som lyfts fram med den aktuella styrmodellen är att det blir betydligt fler parametrar 

att ta hänsyn till, vilka är betydligt svårare och ibland även omöjliga att påverka. En negativ 

effekt av detta kan vara att det genererar i stress hos medarbetarna. 

Två respondenter framhåller en negativ aspekt av den nya styrmodellen, vilket innebär att man 

ska "prata värde" med sina medarbetare istället för att ”prata siffror” gällande exempelvis vad 

medarbetarna presterar på arbetet. Flera chefer framhåller att man enligt styrning och 

kontrollprincipen har kontroll på allt, medan ett värdebaserat ledarskap är mer humant, där man 

inte styr på detaljnivå utan mer övergripande. Det upplevs ibland bli för mycket coaching och 

för lite chefskap vilket kan upplevas som en nackdel för teamen. 

6.2.4. Vilka effekter upplevs den nya styrmodellen ge vad gäller medarbetare och kunder? 
Respondenterna har framhållit att effekterna av den nya styrmodellen kan bestå i att det blir 

betydligt större möjligheter att påverka, utveckla och förbättra verksamheten, då mycket bygger 

på transparens samt kund och medarbetarvärde. Flera chefer uppfattar ett ökat gemensamt 

ansvar i strategiska initiativ och aktiviteter. Vidare upplevs den nya styrmodellen ge en högre 

grad av sammanhållning och vi- tänk och som en chef uttrycker det: 

En ökad enhetlighet och minskad resursineffektivitet i att framtagna 

aktiviteter taktar och harmoniserar mer utifrån myndighetsnivå än att varje 

verksamhetsområde finner egna aktiviteter. 

I förbättringsarbetet kan flera chefer skönja ett större engagemang från teamen, vilket innebär 

en högre grad av involvering från verksamheten i att hitta och utveckla moment samt 

processdelar. Detta kan öka flödes- och resurseffektivitet, vilket blir positivt för kunderna, 

genom en välfungerande ärendehandläggning och onödiga väntetider. 

De intervjuade cheferna upplever också till stor del att medarbetarna i och med den nya 

styrningen har ett utifrån-och- in-perspektiv vilket i detta fall innebär att de har kunden i fokus 

då Försäkringskassan utvecklar och skapar förbättringar inom verksamheten. Flera av de 

intervjuade cheferna uttrycker att man nu utövar ett mer kundnära ledarskap då kundlöftena 

styr. Positivt ses också att hierarkierna minskar inom myndigheten och att myndigheten upplevs 

mer ”platt” än tidigare. Flertalet chefer menar att medarbetarna blir mer kreativa med det 

värdebaserade ledarskapet. Med den nya styrningen upplevs också att medarbetarna förutom 

att de får ett större ansvar också får en större förståelse för uppdraget. Med det nya sättet att 

leda upplever flera chefer att man kan locka fram det bästa hos medarbetarna. Flera chefer 

uttrycker att det nya sättet att styra är mer humant och en chef uttrycker att: 
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Den nya styrmodellen inger mer respekt för människan istället för command- 

and-controll-principen som mer går ut på att kontrollera människor. 

Genom den nya styrmodellen ska medarbetarnas mandat öka och chefernas främsta uppgift är 

att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta sitt mandat. Detta då man anser att 

det är medarbetarna som har störst möjlighet att påverka kundens upplevelse och förstå hur 

myndigheten ska uppnå sina kundlöften. Vidare erbjuds chefer numer utbildning i coachande 

ledarskap. 

Som arbetsgivare ska Försäkringskassan säkerställa att man tillhandahåller långsiktigt hållbara 

arbetsformer. Flera chefer framhåller som positivt att man har ett systemsynsätt med kund och 

flöden i fokus, något som man inte hade tidigare på samma sätt. 

En negativ aspekt som lyfts fram av ett par respondenter är att man som chef kan delegera för 

mycket till teamen som i vissa fall inte är mogna att ta det ansvaret. Cheferna kan uppleva en 

makt och kontrollförlust samt viss oro över att det inte finns någon där för att styra, där det finns 

ett behov av detta. Flertalet chefer nämner att ledarskapet bör anpassas efter hur enheten och 

teamen ser ut. En chef menar att en chef som coachar och lyfter bidrar till att medarbetare 

utvecklas och tar ansvar och trivs på arbetet. Om medarbetarna trivs på arbetet gör de ett bra 

jobb vilket i sin tur kan ge nöjda kunder. En chef vill vända på det och menar att en nöjd kund 

ger en nöjd medarbetare, vilken ger ett gott resultat för verksamheten. 

6.3 Tema: Återfrysning, steg åtta i Kotters stegmodell 

6.3.1 Hur upplever cheferna att Försäkringskassan följer upp resultat efter införandet av den 

nya styrmodellen? 
Det går nu skönja att Försäkringskassan befinner sig i den del av processen där man arbetar mer 

för kundens behov och att man inom myndigheten idag följer upp verksamheten betydligt 

mindre på aktivitet och mer på effekt, indikatorer och avvikelser ( lean ), vilket ställer krav på 

närvaro, dialog och stöd från cheferna. Försäkringskassan följer upp resultat, d.v.s. produktion, 

kvalitet och förbättringsarbete, på alla nivåer i myndigheten, från högsta ledningen till områdets 

ledning. Man har veckomöten, s.k. veckopulser, på alla nivåer inom Försäkringskassan och 

även daglig styrning, s.k. dagpulser ner till team. Resultat kommuniceras på månatlig basis och 

på veckobasis. Beroende på hur verksamheten fungerar, kan resultatet även följas med tätare 

intervaller. På områdesnivå följs resultat i ledningsgruppen, mellan enhetscheferna, 

teamkoordinatorer samt hos varje team. Resultat visualiseras på områdes-, kontors- och 

teamtavlor. Resultat av den nya ledarorganisationen kan ses i form av lägre personalomsättning 

och lägre sjukfrånvaro, vilket kommunicerats ut inom myndigheten. Enligt mätningar, vilka 

presenterats internt, finner man att kundernas förtroenden för myndigheten ökat den senaste 

tiden. Genom införandet av lean i verksamheten kan arbetet visualiseras så att även chefer kan 

få en övergripande kontroll, utan att gå in och styra i detaljer. 

6.3.2 Hur ser den framtida styrningen ut vid Försäkringskassan? 
Flertalet chefer tror på en kombination av värdebaserat ledarskap och styrning och kontroll i 

framtiden. En chef uttrycker att det inte är fel att styra om man är nära sin personal och ”styr 

med kärlek” och att detta kan ses som ett framgångskoncept när det handlar om ledarskap. Flera 

chefer uttrycker att de tror att det värdebaserade och coachande ledarskapet kommer att finnas 

kvar och att man satsar på att få med medarbetarna i högre grad. En chef har en önskan om en 

högre mångfald och att olikheter tas tillvara vid rekrytering av chefer. Flera chefer tror på en 
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högre grad av bemyndigande av medarbetare, även om viss styrning och kontroll behövs. En 

chef siar om Försäkringskassans framtid på följande sätt: 

Försäkringskassan följer samhället i stort där medarbetare och chef arbetar 

nära varandra, där hierarkin suddas ut. Där medarbetaren äger sin vardag, har 

en väldigt flexibel arbetsplats, kanske inte alls kontor längre utan arbetar till 

stor del på distans, nära kunden och på andra ställen som stimulerar 

medarbetaren och som gör att vardagen fungerar. Ledarskapet ställer då nya 

krav på chefen att finnas nära, fast på distans. 

I analysen av intervjuerna var syftet att finna återkommande mönster hos respondenterna, 

relaterat till studiens syfte samt utifrån teoretiska utgångspunkter. Analysarbetet har således 

bestått i att en tematisering genomförts utifrån relevanta teman som rör 

organisationsförändringen vid Försäkringskassan och som samtidigt kan relateras till teoretiska 

utgångspunkter gällande organisationsförändringar. Den föreliggande studien visar att man 

inom myndigheten till viss del redan följt flera av stegen, och enligt respondenterna finns en 

tendens till ett ökat förtroende för myndigheten hos allmänheten. Det är dock svårt att ännu 

svara på frågan om Försäkringskassans omorganisation kommer att bli framgångsrik då 

förändringsprocessen är pågående och beräknas fortgå till år 2020.  

Sammanfattningsvis kan ändå sägas att Försäkringskassan har förändrats på olika plan de 

senaste åren för att följa samhällsutveckling och de krav som finns från medborgare. Cheferna 

upplever att de har fått anpassa sitt sätt att leda från en organisation som präglats av hierakier, 

kontroll och styrning till ett systemsynsätt och utövande av värdebaserat ledarskap, vilket de 

flesta chefer tycker är positivt för verksamhet och kund. Försäkringskassan strävar efter att vara 

en modern myndighet och vill ständigt förbättras, vilket ställer krav på såväl chefer som 

medarbetare för att kunna uppnå myndighetens mål med kundnöjdhet och ett högt förtroende 

hos medborgarna. 

7. DISKUSSION 
Syftet med denna intervjustudie har varit att beskriva en organisationsförändring och undersöka 

hur chefer inom Försäkringskassan upplever en nyligen implementerad styrmodell, för att 

relatera resultatet till tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 

Av studien framgår att Försäkringskassan liksom många andra offentliga myndigheter har 

förändrat sitt sätt att styra. Den styrmodell som idag tillämpas inom myndigheten är mer 

anpassad för att möta upp kundens olika behov, till skillnad mot tidigare då det var en större 

fokusering kring verksamhetens behov. Vi har tydligt kunnat se att principen som gick ut på att 

organisationen styrs genom hierarkier, kontroll och siffror, så kallad styrning och kontroll (eng. 

command and control), inte fungerar i det moderna samhället då man nu inom många 

organisationer istället sätter kundens behov i centrum. Detta är något som också framgår av den 

litteratur som använts inför denna studie (Seddon, 2010). 

Att förändringar genomförs och att organisationer anpassar sig efter det omgivande samhället 

är viktigt men det är lika väsentligt hur de genomförs för att de ska bli framgångsrika. Det är 

av stor vikt att visionen kommuniceras ut till hela organisationen. I föreliggande studie framgår 

att Försäkringskassan ser kommunikationen som särskilt viktig för att sprida kunskap och för 

att medarbetarna ska få förståelse för förändringen, något som också Kotter beskriver som 
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betydande för att förändringen ska bli lyckad (Appelbaum, 2012). Likt det Yukl (2012) hävdar, 

är det av vikt att medarbetare förbereds på förändringen och förstår vad denna innebär. 

Försäkringskassans personal har efter vad som framkommit i den empiriska studien i 

organisationsförändringens inledande steg fått utbildning i leanfilosofins grunder och arbetssätt 

och arbetar nu efter denna. Försäkringskassans chefer har framhållit att förändringen varit 

nödvändig i den aspekten att de vill vara en modern myndighet och då det omgivande samhället 

utvecklas åt ett håll, för närvarande en automatisering, behöver också myndigheterna följa dess 

utveckling. Om Försäkringskassan valt att inte göra en förändring och en satsning på kundernas 

behov och utökad service och automatisering hade detta sannolikt fått till följd av att kundernas 

missnöjdhet ökat ytterligare.  

Försäkringskassan har ambitionen att vara en modern organisation som präglas av 

automatisering och omvärldsperspektiv och en önskan om att kunna ge en god service till 

medborgarna. Enligt de uppgifter som respondenterna lämnat har man i mätningar kunnat se en 

ökad kundnöjdhet och ett ökat förtroende för myndigheten den senaste tiden. En fråga som 

väckts under studiens gång är om det är styrningen och ledarskapet som lett till ett ökat 

förtroende eller om det finns andra förklaringar till detta exempelvis medarbetares bemötande? 

En annan aspekt är frågan om man ur ett rättsligt perspektiv funnit några skillnader i 

ärendehandläggningen då kundnöjdheten ökat?  

Försäkringskassan har de senaste två åren börjat arbeta med ständiga förbättringar efter 

implementeringen av leanfilosofin inom myndigheten. Ledningsförändring ses vidare som en 

självklarhet inom myndigheten både idag och inför framtiden om man får tro ledningen på 

Försäkringskassan. Det finns en gemensam uppfattning hos cheferna vid Försäkringskassan 

beträffande att ett bemyndigande har skett av medarbetare. Det framgår av studiens teoretiska 

del att det är mycket väsentligt att medarbetare involveras vid förändringar och enligt Yukl & 

Kaulio (2012) är det högst väsentligt att medarbetarna är engagerade, tillåts vara kreativa då 

kunskapsresurser annars kan stå outnyttjade. Det hade varit intressant att höra vad medarbetarna 

själva anser om  detta, hur mycket de hittills märkt av denna förändring. Det finns ju som 

tidigare nämnts ett antal aspekter som kan påverka utfallet av organisationsförändringen. 

Positiva resultat och vinster av förändringen har kommunicerats ut, genom att man redovisat 

lägre frånvaro hos medarbetare samt högre förtroende för myndigheten. Detta är en av de 

punkter som Kotter också tar upp i sin stegmodell, att synliggöra de framsteg medarbetarna gör 

för att därmed göra dem motiverade att arbeta vidare med förändringarna (Appelbaum m.fl. 

2012, Gilley, Gilley & McMillan, 2009). Om det finns en uppfattning om att ledningen 

misslyckats vad gäller att  kommunicera fördelarna med förändringen, om de anställda inte 

upplever att de involverats i processen och beslut som tas. Om visionen inte är tillräckligt tydlig 

finns det en risk att organisationsförändringen inte får det utfall som var tänkt.  

Försäkringskassans chefer har uttryckt att även om man inte avsätter lika mycket tid åt 

leanmöten längre så arbetar man efter principen att åstadkomma ständiga förbättringar inom 

myndigheten. Det har framkommit att medarbetare bemyndigats och att dessa ska involveras i 

processerna som sker inom myndigheten. Detta torde vara bra initiativ vad gäller att öka 

förtroendet för myndigheten då det oftast är medarbetarna (handläggarna) som möter kunderna, 

får kunskap om dessa och vet vad kunderna efterfrågar. Vad gäller medarbetarens egna situation 

ökar sannolikt kreativiteten och viljan till engagemang om dessa involveras mer, känner att de 

blir lyssnade på vilket också  beskrivs av Yukl & Kaulio (2012).  
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Att ledarskapet gått från styrande till coachande har bekräftats av samtliga chefer som 

intervjuats. Frågan är om det ibland kan bli för mycket coaching och för lite chefsskap i den 

bemärkelsen att vissa arbetsplatser kan behöva ha någon som kan fatta beslut och har en mer 

bestämmande karaktär. En annan fråga som väckt är att då chefsrollen ändras, är det då säkert 

att den nya rollen passar alla chefers personligheter? Om man exempelvis varit chef i många år 

och arbetat efter ett särskilt arbetssätt, kan man föreställa sig att det inte är helt enkelt att helt 

plötsligt behöva anta en ändrad chefsroll.  

Att förändra styrning och arbetssätt vid en sådan stor organisation som Försäkringskassan, eller 

som en respondent uttryckte det, vända ett så stort skepp som Försäkringskassan, kommer 

säkerligen att ta tid och det finns ett mål inom myndigheten om att förändringen ska vara 

genomförd till år 2020. För att sammanfatta respondenternas upplevelser i denna studie har man 

dock kommit en bit på väg i denna förändringsprocess. Vissa delar i förändringsprocessen 

kommer sannolikt att ta längre tid, såsom att ändra organisationskulturer och att få in 

gemensamma värderingar och normer i det dagliga arbetet, vilken faller under Lewins 

”återfrysning” och Kotters sista steg i förändringsprocessen. Här får cheferna sannolikt en 

viktig roll och som också Kotter (1995) beskriver, är det viktigt att hålla fast vid och framhålla 

fördelar med de nya normerna och arbetssätten så att medarbetarna inte faller tillbaka i gamla 

rutiner.  

Vad gäller framtida styrning vid Försäkringskassan kan man utifrån svaren från respondenterna 

anta att man inom myndigheten kommer att fortskrida arbetet med att bemyndiga medarbetare, 

med systemsynsätt och med blickarna vända mot kunden. Säkerligen har även media, dvs radio, 

internet, TV, en stor roll vad gäller hur myndigheter som Försäkringskassan ska uppfattas av 

allmänheten. Försäkringskassan är på väg att få ett ökat förtroende och förhoppningsvis kan 

myndigheten fortsätta arbetet med att skapa ett samhälle där människor känner trygghet om 

livet tar en ny vändning.  

7.1 Metoddiskussion 
I denna studie utförs en kvalitativ studie av en organisation. Det hade säkerligen även varit 

möjligt att genomföra en kvantitativ studie för att få svar på föreliggande frågeställningar, dock 

ges en möjlighet att nå ett större djup vid intervjuer. Då avsikten med studien varit att nå 

upplevelser av ledarskapet i en föränderlig organisation är den kvalitativa studien bäst lämpad 

för ändamålet. En fördel att genomföra en kvalitativ studie är att man kan studera vad som sker 

hos en specifik organisation under verkliga förhållanden och att man därigenom kan erhålla 

mycket ingående kunskap (Johannessen, Ahrne och Tufte, 2003).Vidare är ledarskap någonting 

som är komplext varför detta kan vara svårare att fånga upp via en kvantitativ studie med 

enkäter, till skillnad mot intervjuer. Vid en intervju ges en möjlighet för respondenten att 

utveckla sina svar och i vissa fall få andra perspektiv. Detta är ännu en anledning till valet att 

göra en kvalitativ studie i denna uppsats. Det är mycket vanligt att man använder sig av 

intervjuer inom den kvalitativa forskningen då man på detta sätt kan fråga om känslor och få 

kännedom om hur människor ser på olika händelseförlopp (Alvehus, 2013). 

En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att det inte fullt ut går att generalisera resultatet 

och att resultatet svarar för en mindre grupp. Kvalitativa studier kritiseras ibland för att vara 

svåra att generalisera då forskaren endast haft tillgång till ett mindre antal respondenter i 

undersökningen (Bryman, 2002). Kvalitativa studier kan i vissa fall ses som alltför subjektiva, 

då de till stor del utgår från forskarens egna uppfattningar om vad som är väsentligt och 
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betydelsefullt. Det är svårt att svara på om studiens resultat påverkats av att författaren arbetar 

vid Försäkringskassan, då detta innebär att det från början finns en förförståelse för 

organisationen. Under tiden för denna studie har dock detta beaktats och författaren har så långt 

det varit möjligt försökt anta ett objektivt synsätt, för att undvika att egna åsikter och 

värderingar påverkat resultatet. En annan aspekt är att ingen inspelning har gjorts vid 

intervjuerna, vilket gjorde att mycket skrivarbete fick göras direkt vid intervjun. Tanken med 

att inte spela in var att respondenterna i högre grad skulle känna sig avslappnade och ge ärliga 

svar. Detta innebar att intervjun ibland tenderade att gå lite långsammare, även om de kortare 

pauserna gav respondenterna en möjlighet att reflektera och ibland göra tillägg.  

Att göra en studie om en organisationsförändring utifrån ett perspektiv- i detta fall ledarnas, 

kan säkerligen upplevas som missvisande av vissa då det finns ”två sidor av myntet”. 

Organisationsförändringen kan uppfattas olika beroende på vem i organisationen man 

intervjuar. Därför hade det varit intressant att även höra de övriga medarbetarna inom 

organisationen och nå ytterligare ett perspektiv, och se om de delar ledarnas uppfattning 

exempelvis vad gäller bemyndigandet av medarbetarna.  

Vid genomförande av studier är det av stor vikt att forskaren beaktar aspekter vad gäller val av 

metod och mätinstrument för att undersökningen ska anses pålitlig, d.v.s. reliabel (Alvehus, 

2013). En studies reliabilitet fastställer tillförlitligheten hos det mätinstrument man använder. 

Det belyser också huruvida en studie är genomförd på ett sådant sätt att resultatet av 

undersökningen blir detsamma om någon annan skulle utföra denna (Alvehus, 2013). I 

föreliggande undersökning har intervjuer varit det mest lämpliga sättet vad gäller 

datainsamlingsmetod, då syftet varit att nå chefers upplevelser. Intervjuerna har genomförts på 

ett semistrukturerat sätt, där frågan kontinuerligt ställts till respondenterna, om de svar som 

noterats har uppfattats korrekt. Detta för att undvika missuppfattningar. Validitet innefattar 

aspekter kring om författaren verkligen mäter och undersöker det som var avsett att undersökas 

(Alvehus, 2013). I denna studie har påtalats för respondenterna att det varit frivilligt att delta. 

En god relation har också skapats vid intervjusituationen.  

Vad gäller den externa validiteten i undersökningen, d.v.s. studiens giltighet vid andra 

organisationer, kan säkerligen paralleller dras till andra offentliga myndigheter och hur cheferna 

upplever organisationsförändringar inom den offentliga sektorn. Sannolikt behöver alla 

offentliga myndigheter för att anses moderna, kontinuerligt förbättras och anpassas, för att leva 

upp till medborgarnas förväntningar. 
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8. SLUTORD 

Syftet med denna studie har varit att ur ett ledarperspektiv nå upplevelserna av 

Försäkringskassans senaste förändringsprocess- Strategi 2020. Försäkringskassan liksom 

många andra offentliga myndigheter förändras kontinuerligt efter det omgivande samhällets 

utveckling och för att bemöta medborgares förväntningar. Försäkringskassan har ändrat sin 

styrfilosofi för att bättre bemöta de krav som idag ställs på myndigheten för att allmänheten ska 

känna förtroende och trygghet när livet tar en ny vändning. För att besvara frågan om hur 

cheferna upplever denna förändring kan man sammanfattningsvis beskriva det som om cheferna 

tycker att förändringen är ett steg i rätt riktning även om denna förändringsprocess ännu inte är 

i mål. Förändringsprocessen är tänkt att pågå till år 2020 och det ska bli intressant att fortsätta 

följa dess utveckling.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra en undersökning kring 

organisationsförändringen vid Försäkringskassan ur ett medarbetarperspektiv, genom att 

undersöka hur medarbetarna upplever den pågående förändringsprocessen. Det vore också 

intressant att göra en liknande undersökning år 2020 då förändringsprocessen är tänkt att vara 

i sitt slutskede. Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka en annan offentlig myndighet 

som genomgått en liknande förändring för att jämföra chefernas upplevelser vid de olika 

organisationerna. 

Det har varit mycket intressant att genomföra denna studie och få en större inblick i hur cheferna 

vid en av de största statliga myndigheterna i Sverige upplever införandet av en ny styrmodell. 

Min förhoppning är vidare att studien ska vara givande inte bara för medarbetare vid 

Försäkringskassan, utan för samtliga som vill få en bättre kunskap om och förståelse för 

omorganisationer och att de genomförs för allas bästa. 

Min upplevelse är att respondenterna i denna studie också fått ut något av intervjuerna och sett 

dessa som ett tillfälle att få stanna upp en stund och reflektera över sin arbetssituation. Jag har 

fått många positiva reaktioner från mina respondenter och flera har också en önskan om att ta 

del av resultatet av studien då denna färdigställts. 

Jag vill tacka alla som gett mig inspiration till att skriva denna uppsats samt kloka ord på vägen. 

Stort tack vänner, kollegor, respondenter, opponent och familj. 

 

 

Västerås 2016-06-03 

Malin Loginger 
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BILAGA 1  

Intervjuguide 

Innan intervjun tackar jag för att respondenterna tagit sig tid att träffas och framhåller att deras 

svar är av stort värde. Därefter genomförs en presentation av mig och redogörelse av studiens 

syfte. Vidare ställs bakgrundsfrågor om respondenterna och information framförs angående att 

jag under intervjun kommer att föra anteckningar. Slutligen försäkrar jag respondenterna om, 

att de kommer att garanteras en anonymitet under studien. 

1. Försäkringskassan har genomgått flera omorganisationer under de senaste åren. Hur upplever 

du den styrmodell som idag tillämpas inom Försäkringskassan? 

2. Varför tror du att man förändrat Försäkringskassans styrmodell? 

3. Hur anser du att ledarskapet har förändrats? 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar finns kring användandet av den aktuella styrmodellen i 

er verksamhet? 

5. Vilka effekter anser du att den nya styrmodellen och ledarskapet ger vad gäller medarbetare 

och kunder? 

6. Hur följer ni idag upp era resultat? 

7. Hur tror du ledarskapet kommer att utvecklas vid Försäkringskassan i framtiden? 

8. Har du något att tillägga? 

Avslutningsvis tackar jag respondenterna för deras medverkan och meddelar att jag kan 

återkomma med studiens resultat för de som önskar detta. 
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BILAGA 2 

Missivbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Malin Loginger och jag skriver för tillfället min magisteruppsats vid Mälardalens 

Högskola. Uppsatsen handlar om ledarskap och arbetsliv och jag avser i min studie belysa den 

organisationsförändring som Försäkringskassan nu genomför, samt hur cheferna upplever 

förändringen av Försäkringskassans styrmodell. 

För min studie behöver jag 12 chefer, vilka har arbetat inom Försäkringskassan under minst 

fem år. Detta för att säkerställa att man som chef upplevt en förändrad styrmodell inom 

myndigheten. Jag har varit i kontakt med den högre ledningen inom Försäkringskassan, vilka 

är positiva till att denna studie genomförs. 

Det är givetvis frivilligt att delta och du har även möjlighet att vara anonym. Intervjun beräknas 

ta ungefär 30 minuter och sker på en överenskommen plats. 

Din medverkan är mycket värdefull för min studie. 

Med vänliga hälsningar 

Malin Loginger 

Tel: 0709-719455  

E-post: malinlonn@hotmail.com /malin.loginger@forsakringskassan.se 
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Strategy 2020- Social Insurance Agency's new 

management model from a management perspective 

Malin Loginger 

Many Swedish civil service organizations have in recent years undergone 

major reorganizations and try to change and improve its governance. This 

study describes the Social Insurance Agency's recent change initiatives 

and how managers perceive the introduction of a new governance model 

within the authority. The thesis is based on an interview, and when the 

intention is to highlight the managers' perceptions of organizational 

change is a qualitative approach has been used. In the study, empirical 

data gathered through in-depth interviews with managers at various levels 

within the authority. The study indicates that today new demands on 

leadership and management to live up to the ambition to be a modern 

authority. Within the insurance agency managers experience that the 

introduction of the new control model has been necessary in order to live 

up to the expectations of the Swedish citizens have on the authority. 

 

Keywords: public organizations, organizational, lean, insurance agency, 

value-based leadership, management and control 

 

 


