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Sammanfattning 
Statliga myndigheter har genomgått stora förändringar under en längre period, men står 
nu inför den eventuellt största av dem alla. Denna förändring påverkar framförallt 
kompetensförsörjningen inom statsförvaltningen och dess främsta orsak är en omfattande 
generationsväxling. Statliga myndigheter är skapade med ett specifikt och begränsat syfte 
vilket också präglar dess karaktär och kultur och det är därför vi valt att belysa detta 
problemområde ur ett kulturellt perspektiv. Undersökningen görs dock inte på alla 
myndigheter utan vi har begränsat oss till Försäkringskassan, som bildades den 1 jan 
2005. Forskningen kommer också till huvudsak ske ur ett ledarperspektiv eftersom vi 
anser att ledarskapet har en avgörande betydelse för hur företagskulturen utvecklas. 
Utgångspunkten är hermeneutisk och vi genomför en teoriprövande kvalitativ 
undersökning. Vårt problemområde innebär en vilja att undersöka unika situationer och 
att skaffa insikter om hur en organisation fungerar från högsta ledning ned till lägsta 
chefsnivå.  
 
Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har indelats i fyra områden: Kunskap och 
kompetens, Lärande organisation, Kultur: lärande och ledning samt Kompetenskällor. 
Kompetenskällorna representeras av Paul Moxnes (1984) modell över kompetens 
hämmande och främjande faktorer och har fått en stor betydelse för vår forskning. Teorin 
har valts för att spegla problemområdet och följer som en rödtråd mellan syfte och 
slutsats. Metoden är att synliggöra den rådande kulturen och synen på kunskap och 
kompetens hos cheferna. Därutöver synliggör och pekar vi ut Försäkringskassan 
kompetenskällor för att sedan visa vad som behöver åtgärdas för att skapa en myndighets 
kultur som främjar kompetensutveckling 
 
I undersökningen beskrivs den rådande kulturen inom Försäkringskassan som 
”omhändertagande gentemot försäkringstagaren”. Vi konstaterat att organisationen inte är 
en fullt ut lärande organisation och att det finns ett antal hämmande faktorer. Den 
organisatoriska strukturen sätter sådana tydliga begränsningar för lärandet hos 
Försäkringskassan att myndigheten inte utan mycket stora insatser kan bli lärande fullt ut. 
Detta, anser vi, bero till mycket stor del på att Försäkringskassan, och myndigheter över 
lag, är politiskt styrda och att ”kunden” här har en lite annorlunda roll i jämförelse med 
den privata marknaden. Vilket är faktorer som påverkar organisationsstruktur m.m. Det 
får till följd att ledningen inte, på samma sätt som inom det privata, kan påverka 
organisationsstrukturen. Vi anser dock att även om en statlig myndighet inte kan bli 
lärande fullt ut, kan det ändå finnas lärande myndigheter.  
 
Sammanfattningsvis innebär det att den modell (Moxnes 1984) över kompetenskällor vi 
använt är inte avpassad till myndigheters omständigheter. Ledningen kan inte råda över 
kompetenskällorna på det sätt som modellen föreskriver. De organisatoriska faktorerna: 
Struktur, Organisationsform, Filosofi samt Inflytande anser vi kan ifrågasättas när det 
gäller teorins giltighet på statliga myndigheter.  
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Kompetensförsörjning hos Försäkringskassan. 
– En kultur som främjar kompetensutveckling 

 
Kapitel 1, Utgångspunkt 
I detta kapitel kommer vi att formulera en bakgrund till fokuserat problemområde, vilket 
sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. Därefter ges en definition av kompetenskällor samt en 
avgränsning för forskningens fortsatta arbete. Vi motiverar sedan varför vi tycker detta 
område är intressant att utforska vidare och slutligen ges en beskrivning samt visas en skiss 
över arbetets disposition som speglar arbetets omfattning. 
 
1.1. Bakgrund 
Det är ett faktum att organisationer måste kunna förändras för att överleva. Genom att införa 
konkurrens och genom att privatisera vissa verksamheter försöks situationer skapas där 
myndigheterna, likt företagen, snabbt söker anpassa sig till omvärldens förändringar. Detta 
har resulterat i att verksamheterna i dag finns som gränsorganisationer, bolagiserade samt i 
fortsatt offentlig regi (Winai, 1989). I dag ska företag och offentliga organisationer stå sig i 
”konkurrensen” mot varandra. Det har gjort att kunskap blivit en trång sektor i företagens 
produktion samt i tjänsteverksamhet. Enbart kunskap är dock inte längre tillräckligt för 
dagens organisationer. Det finns inte heller ett lika tydligt samband mellan individens 
utbildning och det företagen producerar. När vi talar om företagets kompetens är denna 
givetvis i huvudsak lika med organisationens och medarbetarnas samlade kompetens, men 
oftast syftar det mer på personalens samlade förmåga att genomföra affärsidén. (Nilsson, 
1999, SOU 2001:45 ) Skapandet sker i teorin och ibland även i verksamheten tillsammans 
med kunden. Allas kunskap anses nödvändig i skapandet av den unika produkten/tjänsten.  

 
”Dagens värdeskapande företag och andra organisationer organiserar värdeskapande processer i ett 
samspel mellan olika aktörer. Kunskap om samband mellan olika produktionsfaktorer, och förmåga att 
organisera dessa, samt förmåga att skapa ändamålsenligt agerande, är grunden för de viktigaste 
kompetenserna i nuläget. 

    Kunskapsorganisation har två viktiga aspekter: att maximaltutnyttja och sprida all den kunskap som 
finns i systemet och att skapa inlärning och utveckling som innebär att en ny kunskap uppstår.” (Levin 
och Normann, 2000, s 36). 

 
Statliga myndigheter har, som nämnts, genomgått stora förändringar under en längre period, 
men står nu inför den eventuellt största av dem alla. Denna förändring påverkar framförallt 
kompetensförsörjning inom statsförvaltningen och dess främsta orsak är en omfattande 
generationsväxling vilket medför en minskad yrkesverksam andel av befolkningen. Det 
handlar också om ett alltför högt ohälsotal hos den yrkesverksamma befolkningen. Det är 
dock ingen nyhet för samhället att generationsskiften på arbetsplatserna inträffar utan de har 
ägt rum då och då över tid. Men, i jämförelse är situationen fram till år 2015 unik på så sätt att 
det aldrig tidigare varit en så stor andel av arbetskraften som under en så avgränsad tidsperiod 
samtidigt går i pension.  
 
Sammantaget kan sägas att de ovan nämnda förändringarna i omvärlden, de allt fler hel- och 
deltidssjukskrivna, deltidsarbetslöshetsproblematiken samt den stora mängd 
pensionsavgångar inom det närmaste decenniet, skapar svårigheter (SOU 2004:65). Dessa 
svårigheter innebär att politikerna efterfrågat strategier för att upprätthålla, bibehålla och 

 4



Stockholms Universitet 
Företagsekonomi D, HT 05 2006-03-25 
Magisteruppsats inom temat: Verksamhetsutveckling 
Handledare: Åke Berglund 
 
skaffa den kompetens som offentliga verksamheter behöver för att stå sig i konkurrensen om 
arbetskraft. Det gör också att en effektiv kompetensförsörjning genom utbildning och 
kompetensutveckling har givits prioritet för att nå en väl fungerande arbetsmarknad med full 
sysselsättning, god ekonomisk tillväxt och att en god välfärd skall uppnås. (Ds 2002:47) För 
att lyckas med detta måste myndigheterna bl.a. konkurrera genom att erbjuda den goda 
arbetsplatsen. 
 

”Statsförvaltningen står i dag inför ett flertal utmaningar av arbetsgivarpolitisk karaktär. Under de 
närmaste tio åren får vi förmoda att det kommer uppstå stora rekryteringsbehov mot bakgrund av 
generationsväxlingen. Attraktiva arbetsförhållanden i staten underlättar myndigheternas möjlighet att 
konkurrera med andra arbetsgivare och sektorer. Att förstärka vår egen och andras bild av oss som en 
attraktiv statsförvaltning är en bra ledstjärna för vårt gemensamma arbete att vara en förebild som 
arbetsgivare.” (Lund, 2004). 

 
Statens kvalité och kompetensråd (KKR) har i en undersökning av samtliga myndigheters 
kompetensutvecklingsplaner (KKR, 2004) kommit fram till att det inte finns några 
välutvecklade strategier vad gäller kompetensförsörjningen. Vid en tillbakablick framgår det 
att behovet av att ha och utveckla strategier har förändrats i takt med hur turbulensen i 
omvärlden ökat. Icke vinstdrivande organisationer har befunnit sig i en miljö där dessa 
förändringar genomförts i ett långsammare tempo och där förutsägbarheten varit både hög och 
stabil. Först under 1950-talet förändrades förutsättningarna även för dessa organisationer. 
Turbulens i miljön gör att företagen inte längre är lika lönsam om de inte hittar ett sätt att 
föregripa dessa förändringar dvs. formulera strategier och metoder för sitt agerande så att det 
inte medför några lönsamhetsproblem.  
 
Det är den högsta ledningen som ansvarar för organisationens framgång och det är genom 
kontroll och styrning i rätt riktning som detta nås. Med strategiskt ledarskap (Ansoff, 1978) 
menas just denna påverkan som bidrar till en organisations fortlevnad och välgång. Det är 
alltså ledningen som ansvarar för framgången och inte medarbetarna, även om dessa kan 
utöva inflytande utifrån sitt särintresse. Ett strategiskt ledarskap har inte varit vanligt bland de 
icke vinstdrivande organisationerna. En sådan organisations ledning förväntas istället 
överlämna det strategiska ledarskapet till specialisterna och myndighetscheferna förväntas att 
inte blanda sig i. 
 
Det strategiska ledarskapet handlar om att ha en tydlig uppfattning om organisationens mål 
och dessutom att ha rätt metod och kompetens för att uppnå dem. Denna uppfattning kan 
kallas för ”visionär”. Det strategiska ledarskapet går alltså längre än att enbart utöva 
inflytande genom visioner. Ledarskapet måste också ge dem ett faktiskt innehåll genom att 
bestämma enhetliga ambitioner och genom att formulera strategiska handlingar som går ihop 
med ambitionerna. Ansoffs (1978) tolkning av detta säger att det består av att tillföra 
verksamheten ett organisationsrationellt beteende.  
 
Det är därmed av strategisk betydelse för den offentliga förvaltningen att ha en god 
kompetensförsörjning. För att myndigheterna skall klara av sin kompetensförsörjning måste 
verksamheten utformas så att den främjar lärande. Ett mycket vanligt sätt att bemöta ett 
externt tryck om förändring på är att genomföra organisatoriska omstruktureringar. Denna typ 
av förändring har vanligtvis ansets räcka men enligt Normann (1975) är detta dock ofta 
otillräckligt eftersom det är de dominerade idéerna och själva problemlösningsförmågan som 
måste vara situationsanpassade och fungerande. Det är därmed inte tillräckligt med rent 
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organisatoriska omstruktureringar för att få igenom djupgående förändringar i en 
organisation. Under en förändringsprocess har ledarskapet en storbetydelse då detta med hjälp 
av kulturen kan skapa kompetensfrämjande källor (Bang, 1999).  
 

    Det tog ett halvår för ledningen att arbeta ut en ny affärsstrategi. Det tog medarbetarna 20 minuter att 
missförstå den (Hansson, 2001, s. 168). 

 
En mycket viktig komponent att beakta vid skapandet av en god arbetsplats med 
förutsättningar till en bra kompetensförsörjning är att ta hänsyn till dess kultur och 
beteendemönster. Vissa verksamheter startas med en tillhörande ideologi, vilken kan ha en 
avgörande betydelse för den specifika kompetensen (Selznick, 1968). På så sätt blir också 
kulturen en del av den specifika kompetensen. Inom kulturen agerar medlemmarna på ett visst 
sätt som gör att en viss kompetens utvecklas, vilket får till följd att andra sätt inte tillåts eller 
får samma chans att utvecklas. Organisationsmedlemmarna fås till att reagera och handla på 
ett visst sätt och detta mönster blir på sikt så vanligt att det byggs in i organisationen. När det 
har skett är handlingsmönstret med och formar dess karaktär.  
 
1.2. Problemformulering  
För att statsförvaltningen skall klara av generationsväxlingen krävs att myndigheterna tar ett 
systematiskt och kraftfullt grepp om sin kompetensförsörjning och att de skapar en 
myndighetskultur som främjar kompetensutveckling. Statliga myndigheter är skapade med ett 
specifikt och begränsat syfte vilket också präglar dess karaktär och kultur. 
 

Vidare spelar det stora beroendet av bidrag - liten grad av markandsberoende – en roll. Som en följd av 
allt detta har administrationen varken rörelsefrihet eller motivation nog för att bekymra sig om 
organisationens framgång eller om den motsvarar marknadsbehoven.(Ansoff, 1978, sid. 127) 

 
Myndigheterna har genomgått stora förändringar som är avsedda att få dem att lämna de 
byråkratiska och hierarkiska organisationsformerna. Fortfarande är dock detta synsätt 
dominerande och kan sägas vara karaktäriskt för dem. Myndigheterna har en hög 
åldersstruktur och många av de anställda har också arbetat inom staten i många år. Givet den 
speciella karaktär som statliga myndigheter har, präglas också de anställda av denna kultur. 
Ett tänkbart problem i denna typ av organisation är därför hur en kultur skapas för att främja 
lärandet. Sambandet mellan organisationskultur och beteendemönster är väl styrkt i teorin och 
Ellström (1999) t.ex. betonar vikten av att ha en kultur som stödjer och uppmuntrar lärandet. 
Beteendet styrs genom regler, normer och föreställningar och får medarbetarna att agera på ett 
visst sätt i olika sociala situationer. Vår forskning har därför sin utgångspunkt i 
frågeställningen: 
 
Hur kan myndigheter skapa en myndighetskultur som tryggar kompetensförsörjningen vid ett 
generationsskifte? 
 
Ansvaret för att skapa en för lärandet gynnsam kultur vilar på myndighetens ledning (Nilsson, 
1999). Kulturen är en viktig faktor för medarbetarnas motivation och dess produktivitet och 
ledningen måste få personalen med sig vid förändringar. Kulturen är en betydande del i de 
värderingar och visioner som gäller i organisationen och är därmed ett mycket viktigt verktyg 
att bemästra. Ett skäl till att nya visioner och målsättningar inte alltid kan realiseras kan vara 
att det finns begränsningar i organisationens kultur (Berglund och Blomqvist, 2004). 
 

 6



Stockholms Universitet 
Företagsekonomi D, HT 05 2006-03-25 
Magisteruppsats inom temat: Verksamhetsutveckling 
Handledare: Åke Berglund 
 
För att säkerställa ledningskompetens, vars uppgift bland annat är att forma kulturen 
(Hansson, 2001), framöver måste myndigheterna arbeta aktivt med att få fram goda 
ledarförmågor som successivt kan ta över ledningen av myndigheterna. Chefsuppdrag på 
ledningsnivå i myndigheter kräver erfarna ledare som har haft god tid att växa in i ledarrollen.  
 

Chefer spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa sina medarbetare att tolka vad som gäller. Vad ger 
guldstjärnor? Vilka bör involveras i olika typer av aktiviteter? Vilka är befordringsvägarna? Det gäller att 
lotsa dem rätt i företagets besluts- och kontraktslabyrinter samt främja deras arbetsinsatser och utveckling. 
De handlar om att hjälpa medarbetare att se vad som sker i samhället och hos kunder, upptäcka trender 
och att översätta vad som sker till åtgärder och handling för företagets och den egna utvecklingen. 
(Hansson, 2001, sid 136) 

 
Den stora gruppen av äldre arbetskraft måste tas till vara på ett sådant sätt att deras 
erfarenheter och kompetens kommer myndigheterna till godo, samtidigt som den yngre 
generationen successivt kommer in i och tar över arbetsuppgifter. Den kompetensväxling som 
måste ske ställer utomordentligt stora krav på ledarskapet i myndigheterna. Viktigt är att inse 
att de verktyg som ledningen måste använda för att leda och stödja lärande är av både 
strukturell och kulturell karaktär.(Docherty, 1996). Vilket ställer krav på nya arbetsformer, 
där det medvetet och systematiskt arbetas över generationsgränserna. Arbetsformer som team- 
och grupparbete, arbete i projekt, utnyttjande av fadder- och mentorskap måste bli vanligare. 
(SOU 2004:65) 
 

”Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning innebär att fortlöpande säkerställa att rätt kompetens 
finns för att nå verksamhetens mål på ett effektivt sätt och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. 
    För myndigheterna har kompetensförsörjningen en stor betydelse för verksamhetens resultat. Förmågan 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare påverkar möjligheterna att fullgöra 
det uppdrag som riksdag och regering har angivit. Arbetet med att trygga ett gott ledarskap, en 
ändamålsenlig kunskapshantering, ett öppet arbetsklimat och hälsosamma arbetsmiljöer har också 
betydelse för verksamhetens effektivitet och kvalitet. 
    Sammantaget är en ändamålsenlig kompetensförsörjning en nyckelfråga för statsförvaltningen. I 
förlängningen bidrar den till att säkerställa ett högt förtroende för statsförvaltningen samt synen på staten 
som en föredömlig och attraktiv arbetsgivare.” 
(FI 2004:355, sid. 1) 

 
Den viktigaste frågan för myndigheterna är dock huruvida de planer som lagts gör att 
verksamheten verkligen uppfyller den service som medborgaren efterfrågar. Detta speglar att 
strategierna som tas fram måste utgå ifrån målen och medborgaren. För att faktiskt kunna 
utföra det som medborgaren och regeringen förväntar sig måste alltså en långsiktighet i 
arbetet finnas, vilken dels inkluderar kompetensförsörjningsstrategier och dels att rätt 
kompetens utifrån de givna målen knyts till verksamheten.  
 
1.3. Syfte 
Vårt övergripande syfte är att ge normer för hur en myndighet kan skapa en myndighetskultur 
som tryggar kompetensutveckling. Detta bryter vi ned i följande delsyften: 
 

1. Vilken syn har ledningen på kunskap och kompetens? 
2. Hur ser kompetenskällorna ut? 
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1.4. Definition av kompetenskällor 
För att läsaren skall förstå vad vi menar med kompetenskällor ges här vår förklaring och 
definition av ordet. 
 
En kompetenskälla är en faktor som har betydelse för organisationens och individens 
förutsättning att lära och utvecklas. Med andra ord kan det finnas både hämmande och 
främjande kompetenskällor i en organisation. 
 
1.5. Avgränsning 
Vi kommer i vårt arbete att avgränsa oss till att undersöka Försäkringskassan som bildades 
den 1 jan 2005. Undersökningen kommer också till huvudsak ske ur ett ledarperspektiv 
eftersom vi anser att ledarskapet har en avgörande betydelse för hur företagskulturen 
utvecklas. Myndighetens resultat kommer inte att mätas gentemot medborgarens 
värdeskapande då vi enbart kommer att fokusera på organisationens förmåga till lärande. I 
förlängningen är dock myndighetens hantering av kompetensförsörjningen av väsentlig 
betydelse för ett ökat medborgarvärde. Intressant är också att den myndighet vi valt faktiskt 
arbetar med just de stora problemområden som är orsaken till att staten måste ta fram 
strategier för kompetensförsörjningen. De hanterar sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor 
samt pensionsfrågor m.m. (RFV Redovisar 2001:5) 
 
1.6. Motivation till valt forskningsområde 
Statens syn på medborgarbegreppet (Levin och Normann, 2000) har förändrats. Idag ses 
medborgaren inte längre som passiva mottagare utan mer som aktiva medverkare. Begrepp 
som kund har också börjat användas då verksamhet har konkurrensutsatts. Inom det privata 
näringslivet har teorierna utvecklats mot att lyfta fram begrepp som processer, kunskap och 
lärande organisationer. Nätverksbyggande och långsiktiga kontakter har blivit ett 
konkurrensmedel för att vinna och behålla kunder och för att tillgodose medborgarens krav. 
Insikt har fåtts om att det inte enbart är företaget och dess personal som har kunskap, utan för 
att producera de tjänster och produkter som kunden efterfrågar behövs just deras involvering i 
processen. Översatt till staten kan vi se att det har införts markandsliknande förhållanden och 
att det råder konkurrens om medborgaren/kunden, men också om medarbetaren. För att kunna 
möta medborgarnas krav måste rätt kompetens och skickligheter finnas inom myndigheterna. 
I och med 2010 problemet, sjukskrivningsproblematik och deltidsarbetslöshet antas 
konkurrensen om kompetent personal bli allt hårdare. Det är nu viktigt för staten att bemöta 
detta problem genom att ta fram enhetliga strategiska metoder för myndigheterna med målet 
att klara framtidens kompetensförsörjning.  
 
1.7. Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel ges dess syfte och avgränsning. I kapitel 2 beskriver vi våra 
metodmässiga vägval och uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt och i kapitel 3 ges en 
teoretisk utgångspunkt för vår forskning. I kapitel 4 kommer resultatredovisningen att 
presenteras, vilket sedan analyseras i kapitel 5. Slutsats och diskussion förs i kapitel 6, samt 
förslag till vidare forskning. Slutligen i kapitel 7: Metodkritik, förs en kritisk diskussion 
rörande uppsatsen och dess resultat.  
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Figur 1:1 Uppsatsens disposition och undersökningens arbetsprocess 
 
 
Med vår dispositionsbild vill vi åskådliggöra uppsatsens innehåll genom att visa 
kapitelrubriker med nummer för att förtydliga i vilken relation de står till varandra. Men vi 
vill också synliggöra de processer vi gått igenom under vårt uppsatsskrivande. I vår 
dispositionsbild sätts kapitel 1 som utgångspunkt för hela arbetet. Kapitel 2- 5 har sedan växt 
fram genom en lång kunskapsprocess där vi ibland fått ta ett eller två steg tillbaka, för att 
sedan börja om. Slutsatsen är ett resultat av denna process där vi diskuterar resultatet och våra 
reflektioner samt den kunskap som skapats genom forskningsprocessen. I uppsatsens sista 
kapitel gör vi en tillbacka blick och för ett resonemang runt forskningens eventuella brister. 
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Kapitel 2, Verktygslådan 
I detta kapitel har vi för avsikt att förklara och motivera vårt vetenskapliga förhållningssätt 
och de val som gjorts allt efter uppsatsens färdigställande. Vi vill med andra ord ge läsaren en 
förståelse för hur vår väg slingrat fram vid utforskandet av problemområdet. Rent praktiskt 
kommer vi först att berätta hur uppsatsen problemformulering växt fram, därefter diskuterar 
vi vilken forskningsstrategi som uppsatsen följer samt vilken metod som används. Därutöver 
kommer vi även att diskutera och motivera varför så är fallet.  
 
2.1. Problemformulering 
Vi hade i början av vårt uppsatsskrivande en tro om att konsultverksamhet inom statliga 
myndigheter skulle kunna vara ett område som innehöll svårigheter och problem att hantera 
för både myndighet, personal och konsultfirmor. Det gjordes därför en litteraturstudie och 
idéer om hur problemområdet skulle formuleras bollades fram och tillbaka Trots en, i vårt 
tycke, omfattande research kunde vi inte formulera ett hållbart och trovärdigt problemområde 
och medföljande syfte. För att få ytterligare belysning av området tog vi därför kontakt med 
ett flertal fackförbund och projekt samt Statens Kvalitets- och kompetensråd. Vi samtalade 
med representanter för fem olika organisationer personligen samt hade telefonkontakt och  
e-postkontakt med ytterligare några. Allt eftersom kunde vi se samband mellan de 
kommentarer och synpunkter vi fick rörande kompetensöverföring inom staten och vårt 
forskningsfokus förflyttades därefter. Våra samtal styrdes inte av någon teori och den 
förutfattade mening, vad gäller problemområdets utformning, vi hade med oss möttes med 
övertygande motargument. Dessa samtal förde oss, som sagt, vidare och gjorde att fokus 
flyttade sig ifrån konsulten till själva kompetensförsörjningsproblematiken. Uppsatsens 
problemformulering fastställdes först efter denna insamling av data, via samtal. I och med 
detta skulle det kunna sägas att vår forskning, delvis, inleddes på ett induktivtsätt, eftersom 
dessa samtal startade med att vi gick ut och lät verkligheten tala för sig (Ericsson och 
Wiedersheim – Paul, 1999).  
 
2.2. Vetenskapligt förhållningssätt, förförståelse och forskningsstrategi 
I vår undersökning av kompetensutveckling avser vi att studera sådant som är svårt att 
omsätta i reella tal eller diagram. Vi kommer att utgå ifrån människor och deras tankar, 
känslor och värderingar rörande kompetensutveckling. Detta gör att vår forskning inriktas mot 
att studera, tolka och förstå vårt studieobjekt. Vi studerar små enheter för att förstå dess 
gemensamma helhet. Hermeneutikern menar att varje människa uppfattar sig själv och sin 
situation på ett speciellt sätt, genom att de knyter en särskild mening till de företeelser som de 
omges av. Kunskap fås inte genom mätningar, utan genom att tolka människors beteende, 
verbalt och på andra sätt (Patel och Davidsson, 1994). I uppsatsen har individen och dess 
upplevelse en central plats. Det är ledningens uppfattning om och hanterandet av 
kompetensutveckling vi undersöker. Det är därmed i hög grad individens tolkning som ligger 
till grund för vårt resultat, både våra respondenters och vår egen. I arbetet med denna uppsats 
har vi gått igenom en lång process där vår kunskap sakta växt fram genom litteraturstudier, 
intervjuer, reflektion och samtal. Vi har ibland fått ta ett eller två steg tillbaka för att sedan få 
börja om. Vi har pendlat mellan helhet och delar och arbetet kan liknas vid den s.k. 
hermeneutiska spiralen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999). Mot bakgrund av detta anser 
vi att den hermeneutiska forskningsansatsen passar mycket väl för vår uppsats och 
utgångspunkt 
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Förförståelse är inom hermeneutiken ett centralt begrepp och syftar på de tankar, känslor och 
kunskap som forskaren har med sig. Dessa skall ses som en tillgång och inte ett hinder. Med 
detta begrepp menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Det som 
förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en hel del tolkning. Egna minnen, 
upplevelser och förförståelse används således vid skapandet av kunskap (Patel och Davidsson, 
1994). Den förförståelse som finns hos oss innefattar dels den teoretiska kunskap vi inhämtat 
inför själva uppsatsarbetet samt den teoretiska tradition vi formats efter som studenter med 
företagsekonomi som huvudämne. Därutöver kan nämnas att en av författarna har en lång 
erfarenhet som anställd vid tre statliga myndigheter, dock ingen av forskningsobjekten, och 
därigenom har en kunskap om hur statlig verksamhet bedrivs. Båda har vi också erfarenhet av 
försäkringskassornas arbete utifrån ”kundperspektivet”. Vi har vid olika tillfällen haft kontakt 
med dessa beroende på t.ex. sjukskrivningar, föräldrapenning m.m. En av författarna är också 
förälder till två barn med en kronisk sjukdom, vilket gör att hennes erfarenhet av 
Försäkringskassan är av större och djupare omfattning.  
 
Vår avsikt är att med hjälp av teorin kunna göra en logisk, tankemässig slutledning av det som 
undersökningen får fram. Vi vill pröva vald teori i en offentlig miljö med avsikt att dels 
belysa vårt forskningsområde och dels att föra teoribildningen vidare. Eftersom 
undersökningen baseras på vår förförståelse och vår teoretiska referensram kan man säga att 
utgångspunkten för det som skall undersökas redan finns och att en logisk följd av detta är att 
välja det deduktiva arbetssättet (Ericsson och Wiedersheim – Paul, 1999) 
 
2.3. Problemfrågor och teori val 
Efter att ha bestämt ett problemområde och formulerat vårt övergripande syfte, som skulle 
besvaras ur ett ledningsperspektiv, var det dags att bestämma vår teoretiska grund. För oss 
innebär kompetensutveckling ur ett ledningsperspektiv, att hantera strategier för kunskap och 
kompetensöverföring. Vilket gör att synen på kunskap och kompetens är viktig. Genom att ta 
reda på vilken syn organisationens chefer har på kunskap och kompetens får vi chans att 
synliggöra den utgångspunkt organisationen har för att utveckla en myndighetskultur som 
främjar kompetensutveckling. Därmed hade vi både valt ett teoretiskt område att fokusera på, 
men även formulerat vårt första delsyfte.  
 
Målet med en myndighetskultur som främjar kompetensutveckling kändes för oss synonymt 
med att skapa en lärande organisation, vilket gjorde teorier och forskning inom området 
intressanta att studera. Vi insåg att det skulle gå att belysa organisationen ifrån högsta ledning 
ned till operativ nivå d.v.s. kompetensutvecklande faktorer skulle kunna tydliggöras, genom 
samlade teorier på området. För att få med kulturdimensionen var naturligtvis även kultur i 
sig ett givet teoretiskt område. Här inkluderas även ledningen kopplat till lärandet, sett ur ett 
kulturellt perspektiv. Sakta med säkert växte det fram ytterligare ett delsyfte samt en 
forskningsmetod för undersökningen. Delsyfte nummer två blev att beskriva organisationens 
kompetenskällor vid forskningstillfället och vägen kom att till stor del hanteras av Paul 
Moxnes (1984) sammanfattning av hämmande och främjande kompetenskällor.  
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SYFTEN 

Delsyfte 2 
 Hur ser kompetenskällorna ut? 

Delsyfte 1 
Vilken syn har ledningen på 
kunskap och kompetens? 

Huvudsyfte 
Ge normer för hur en 
myndighet kan skapa en 
myndighetskultur som tryggar 
kompetensutveckling 

4. Kompetenskällor

TEORI AVSNITT

1. Kunskap och kompetens 

2. Lärande organisation

3. Kultur: lärande och ledning 

Figur 2.1 Koppling mellan syfte och teori 
 
Bilden ovan är tänkt att synliggöra de kopplingar vi gjort mellan våra syften och den valda 
teoretiska grunden. Det framgår här att samtliga teoriavsnitt behövs för att kunna besvara 
huvudsyftet. Det framgår också att delsyfte ett har en direkt koppling till teoriavsnitt ett samt 
att delsyfte två inkluderar både teoriavsnitt två till fyra. Vi anser att vi genom att först peka ut 
den utgångspunkt som finns för lärande hos ledningen samt de rådande främjande och 
hämmande kompetenskällorna, möjliggör en belysning av det som saknas av främjande 
källor. Samt av det som faktiskt hämmar kompetensutvecklingen. Genom att belysa det som 
saknas och bör utvecklas kan vi med hjälp av teorin normera utvecklandet av en 
myndighetskultur som tryggar kompetensutveckling. Beskrivningen av hur vår forskning 
struktureras beskrivs ingående i 3.6. Vår forskningsmodell. 
 
Vårt problemområde har sitt ursprung i den kommande mycket omfattande 
generationsväxlingen och det medföljande krav om fungerade 
kompetensförsörjningsstrategier som finns på de svenska myndigheterna. Utgångspunkten är 
att myndigheterna har ett behov av att formulera kompetensförsörjningsstrategier som skall 
hjälpa dem att rekrytera, bibehålla och utveckla sin kompetens. Då vår undersökning utförs på 
en operativ nivå är dock strategiformuleringen redan gjord och vi har istället valt att studera 
hur myndigheten faktiskt och praktiskt arbetar med kompetensförsörjning/utveckling. Med 
anledning av detta har vi inte ansett oss behöva gå in på några egentliga teoretiska 
diskussioner om strategier och strategisk ledning. Vi har istället fokuserat på det som 
strategierna är tänkta att hantera dvs. kunskap, kompetens och lärande samt de förutsättningar 
som detta skapas inom och genom dvs. ledarskap, organisation och kultur.  
 
2.3. Tillvägagångssätt - metod 
När det gäller att välja forskningsmetod finns det ingen väg som är den enda rätta. Det 
centrala för forskaren är att välja den strategi som är mest lämplig (Denscombe, 2000; Holme 
och Solvang, 1997). Det är uppsatsens syfte som skall bilda grund för detta val och som skall 
leda till att dess frågeställningar besvaras. För oss innebär det valda problemområde att vi vill 
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undersöka unika situationer och nå insikter om hur kunskap och kompetens matchas med 
organisationens mål. Vi vill i undersökning ta reda på hur arbetet bedrivs centralt och lokalt 
för att kunna urskilja de kompetenskällor som finns. Detta kräver en djup kunskap om hur den 
enskilde medarbetaren ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Enligt vår mening är 
uppsatsen syften formulerade så att de bäst besvaras utifrån en kvalitativ studie. 
 
Vid planerandet av undersökningen har vi därför haft för avsikt att samla data rörande 
människors tankar, värderingar och känslor, rörande kompetenskällor i en organisation. En 
kvalitativ undersökning där ”total förståelse” för studieobjektet ges ligger, enligt vår mening, 
helt i linje med vårt syfte. Det har dessutom redan konstaterats att svenska myndigheter 
kommer att få problem på sikt med sin kompetensförsörjning, eftersom en mycket stor andel 
av de anställda kommer att gå i pension. Samt att myndigheter och företag kommer att behöva 
konkurrera med varandra om personal. Med andra ord är problemet mycket väl belyst 
uppifrån! För att lösa problematiken anser vi att det är dags att ta sig ned på operativ nivå och 
se på problemet ur nya synvinklar.  
 
Vår utgångspunkt, med en teoriprövande kvalitativ undersökning, leder oss därför till att göra 
en fallstudie. En s.k. fallstudie fokuserar på processer och relationer och riktar in sig på en 
eller flera undersökningsenheter. En studie av detta slag kan därmed skapa en djupgående 
kunskap om relationer, händelser, erfarenheter och/eller processer inom studieobjektet 
(Denscombe, 2000). Fallstudiens karaktäristiska tillvägagångssätt sammanfaller väl med vår 
utgångspunkt. Vårt problemområde innebär, precis som vi nämnt tidigare, en vilja att 
undersöka unika situationer och att skaffa insikter om hur en organisation fungerar från 
högsta ledning ned till lägsta chefsnivå. Vi anser därför att denna typ av studie skapar de 
nödvändiga förutsättningar och att det följaktligen är ett bra val. 
 
När det gäller val av myndighet har vi utgått ifrån ett antal kriterier för hur vårt studieobjekt 
bör se ut. Dessa är att myndigheten skall vara relativt stor samt med en klar tjänsteverksamhet 
gentemot allmänheten. Kriterierna är tänkta att med någorlunda säkerhet borga för att vi 
studerar en myndighet som har strategier för kompetensförsörjningen samt att den med 
sannolikhet har behov av samordning för att vinna enhetlighet och effektivitet. Ett annat 
kriterium är att organisationen har en fokus på just kompetensförsörjning. Mot bakgrund av 
detta föll vårt val på Försäkringskassan som enligt vår mening passar väl in på de kriterier vi 
valt. Riksförsäkringsverket som var försäkringskassornas ”moderbolag” har länge varit en 
statlig myndighet. Försäkringskassorna däremot fick förändrade förutsättningar från och med 
den 1 januari 2005, då samtliga försäkringskassor och Riksförsäkringsverket slogs samman 
till en stor gemensam myndighet. Detta betyder att de skall gemensamt och enhetligt uppfylla 
de krav som ställs på myndigheter. Arbetet vid landets försäkringskassor innefattar även 
processer som är nära förankrad med medborgaren/kunden. Vid sammanslagningen kommer 
också behovet av att utarbeta strategier för kompetensutveckling och -försörjning att krävas. 
Försäkringskassan har dock en total geografisk täckning av Sverige och vi anser oss därför 
nödgade att begränsa vår undersökning. Vi har därför valt att enbart fokusera på 
huvudkontoret och Stockholms Läns Försäkringskassa, som vi tycker mycket väl kan 
representera organisationen i stort. Genom att välja huvudkontoret i kombination med en 
länsorganisation ger oss också möjligheten att spegla hela ”hierarkin” i organisationen. En 
undersökning av delar av en så stor myndighet som Försäkringskassan hoppas vi kan ge 
organisationen kunskap och jämförelsematerial för vidare utveckling. Men studien i sig är 
även intressant ur ett vidare perspektiv och vi hoppas kunna ge ett bidrag till de empiriska 
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studierna av hur kompetenskällor och kultur skapas i en organisation under förändring och 
därigenom även kunna föra de teoretiska diskussionerna vidare.  
 
2.3.1. Urval 
För att kunna besvara våra syften är det nödvändigt att föra samtal med chefer inom vårt 
avgränsningsområde. Beroende på ämnet var det naturligt att kontakta Personalstaben vid 
Försäkringskassans huvudkontor då det är här som underlagen till beslut rörande strategier för 
kompetensutveckling och -försörjning utarbetas. Personalstabschefen sitter även med i 
ledningsgruppen och kan därför anses representera högsta ledningen i organisationen. Nästa 
naturliga val blev Försäkringschefen vid Stockholms läns Försäkringskassa eftersom denne 
person är ytterst ansvarig för länets arbete och dess kompetensförsörjning. Tanken var att de 
chefer vi valde skulle spegla Försäkringskassan i ett hierarkiskt perspektiv, från högsta 
ledning till linjechef ute på lokal nivå. Vid val av chef var, som redan nämnts, 
personalstabschefen och försäkringschefen vid Stockholms läns försäkringskassa givna 
medan de övriga valdes beroende på sin position i organisationen i stort. För att göra 
undersökningen hanterbar var målet att samtala med ytterligare fyra chefer, två på mellannivå 
och två på linjenivå, d.v.s. totalt sex informanter. Vi valde Områdeschefen i Jakobsberg, 
Enhetschef vid Sollentunakontoret samt Enhetschef vid Söderort. Trots försök fick vi dock 
tyvärr inte någon ytterligare Områdeschef att delta i vår undersökning.  
 
Vi hade ingen förhandsinformation om dessa personer eller de arbetsområden de representerar 
så valet kan sägas ifrån vår sida vara slumpmässigt. Vi har dock valt att titta på 
organisationens verksamhet vid centrala delar av Stockholm, södra närförorten samt norra 
förorten. Avsikten var att både få ett hierarkiskt avstånd men även ett geografiskt, inom länet. 
Motivet till detta var att möjliggöra en mer nyanserad och heltäckande bild av 
Försäkringskassan. Vi hade dock inte för avsikt att välja intervjuobjekt för att kunna jämföra 
dem sinsemellan utan enbart för att försöka avbilda Försäkringskassan i Stockholms län 
utifrån flera olika nivåer. Vår förhoppning var att spegla organisationen så väl som möjligt 
under givna förutsättningar. 
 
För att vår undersökning inte skulle bli för enkelriktad och onyanserad valde vi att 
komplettera undersökningen via en gruppintervju med personal. Med personal menas här 
personer i icke ledande ställning. Vi ville med detta möte fånga personalens bild av hur 
kunskap och kompetens utvecklas i organisationen. Intervjun hölls med personal på linjenivå 
vid Sollentuna kontoret. Valet gjordes för att de befinner sig i produktionen, nära kunden, och 
på relativt långt håll från den högsta ledningen.  
 
2.4. Datainsamling och -behandling 
Vår forskning inleddes med att insamla relevant litteratur, sekundärdata, utifrån de teoretiska 
ramar vi bestämt samt utifrån det forskningsobjekt vi valt. Som ett direkt resultat av detta kom 
bilaga 2 Försäkringskassan till. Avsikten var dels att vi själva skulle få en djupare förståelse 
för vårt forskningsobjekt och dels att dokumentera en bakgrund som kunde bifogas uppsatsen. 
Utöver den inledande sekundärdata insamlingen höll vi också två inledande samtal med Patrik 
Johansson som är Informationsansvarig vid Försäkringskassan och anställd vid den så kallade 
Försäkringsakademien. Genom honom fick vi nödvändig information om den nya 
organisationen, vilken vi behövde för att kunna planera en vidare undersökning.  
 
Därefter planerades ett möte in med personalstabens chef, som är dels ansvarig för 
förberedandet av strategifrågor för kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt dels 
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själv sitter med i ledningsgruppen där besluten fattas. Inför denna intervju formulerade vi ett 
frågeformulär. De första frågorna är personliga och resterande växte fram ur den teoretiska 
grund vi valt. De har samlats i tre avsnitt: Kunskap och kompetens, Lärande organisation samt 
Kultur: lärande och ledning. Frågorna har formulerats med avsikt att fånga informations som 
vi, ur ett teoretisk perspektiv, ansett relevant. För att återknyta till vår tidigare diskussion om 
hur syfte och teoriavsnitt växte fram kan nämnas att intervjufrågorna växte fram på samma 
sätt. För att kunna fastställa chefernas uppfattning om kunskap och kompetens ställdes frågor 
om detta. För att kunna synliggöra kompetenskällor ställdes frågor rörande struktur, 
arbetsgruppen, miljö o.s.v. 
 

 

TEORI AVSNITT

4. Kompetenskällor

INTERVJUGUIDE CHEF 

1. Kunskap och kompetens 

2. Lärande organisation 

3. Kultur: lärande och ledning 

Kunskap och kompetens

Lärande organisation

Kultur: lärande och ledning 

Figur 2.2 Koppling mellan teori och intervjuguide 
 
Bilden ovan åskådliggör förhållandet mellan teori och intervjuvfrågor, som vi också 
diskuterat ovan. Det finns en viss skillnad i de intervjuguider vi formulerat som underlag för 
undersökningen (se bilaga 4-5). Vilket har sin förklaring i att det finns en skillnad på 
chefernas arbetsuppgifter utifrån respektive befattning. Strategier sätts av den högsta 
ledningen och är därmed frågor som vi inte anser är relevant att fråga cheferna längre ner i 
organisationen. Strukturen är dock densamma och likaså kopplingen till teorin. Skälet till att 
använda en intervjuguide var att försäkra oss om att alla respondenter fick frågor som hade 
relevans ur ett teoretiskt perspektiv, vilket skulle möjliggöra jämförelser under analysen. 
Frågorna har fungerat som en utgångspunkt, men informanterna har fått utrymme till att tala 
fritt om ämnet när de så velat, men inom givna gränser. Vart intervjutillfälle har därför varit 
unikt så till vida att informanten tillåtits yttra sina värderingar och åsikter om det undersökta.  
 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon och möten bokades in på deras kontor. Våra 
respondenter fick inget frågematerial eller liknande att studera inför mötet. Vi ville inte i 
förväg styra samtalen genom att röja de frågor som skulle ställas. Varje intervju inleddes med 
att vi presenterade oss och vårt forskningsområde. Intervjuerna varade i ca 1,5 timme och 
bandades samtidigt som anteckningar fördes. Efter varje avslutat samtal diskuterade vi 
igenom det som framkommit och därefter har anteckningar och inspelningar renskrivits. 
Materialet har sedan lästs igenom och diskuterats ytterligare. Det nedtecknade materialet har 
sedan förts in under sitt teoriavsnitt d.v.s. empiri som rör kunskap och kompetens visas i 
uppsatsen under rubriken Kunskap och kompetens, empiri rörande feedback, arbetsflöden och 
arbetsteam visas under rubriken Lärande organisation o.s.v. Materialet har selekterats 
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eftersom det hade varit ohanterligt att redovisa allt. Vi har valt ut delar som vi anser på ett bra 
sätt kan representera materialet som helhet. Nästa steg i vår undersökning är att analysera 
materialet, vilket görs i två steg. Steg 1 innebär att jämföra empiriavsnitt mot relevant 
teoriavsnitt, d.v.s. teoriavsnitt 1-3. Här har vi för avsikt att fastställa vilken syn på kunskap 
och kompetens som finns hos ledningen samt vilka förutsättningar som finns för utvecklandet 
av en lärande organisation. Därutöver har vi i detta steg också för avsikt att synliggöra 
organisationens främjande och hämmande kompetenskällor. I steg 2 är vår intention att med 
hjälp av Moxnes (1984) modell peka ut främjande och hämmande kompetenskällor hos 
Försäkringskassan. För en utförliggare förklaring se 3.6 Vår forskningsmodell. 
 
Gruppintervjun hölls med fem personer (personal) vid Sollentuna kontoret och i 
Försäkringskassans lokaler. Inbjudan till dessa möten skickades via e-post till chefen som i 
sin tur vidarebefordrade vår fråga till personalen. Målet var att grupperna skulle bestå av 2-5 
deltagare. Även här använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 6) dock av ett betydligt 
mindre format. Vi ville med den få igång en diskussion runt valda teman: Kompetens, 
Arbetsprocessen, Motivationsfaktorer och Chefsrollen. Samtalet inleddes med en presentation 
av oss och av vårt forskningsområde. Därefter överlät vi åt respondenterna att diskutera de 
fem teman vi valt. Följdfrågor ställdes dock då intressanta ämnen kom upp och för att hålla 
diskussionen vid liv. Vår avsikt var inte att styra samtalet utan att låta respondenterna tala 
fritt. Hela intervjun bandades samtidigt som anteckningar fördes och behandlades på samma 
sätt som övriga intervjuer.  
 
Samtliga informanter har fått frågan om de på något sätt vill vara anonyma i vår undersökning 
och samtliga har sagt att så inte är fallet. Trots deras öppenhet har vi valt att låta personalen 
vara helt anonym och att enbart namnge intervjuade chefer (se Personpresentation i Kapitel 4 
En inblick i Försäkringskassan). Redovisandet av intervjumaterial har därefter avidentifierats 
så till vida att vi inte använder chefernas namn utan deras titel. Vi anser att titeln tillför en 
dimension då den speglar organisationens olika nivåer, vilket inte skulle ha framkommit om 
vi använt namn.  
 
2.6. Utvärdering av undersökningarna 
I vetenskapliga analyser är det av hög angelägenhet att forskaren kritiskt granskar sin 
undersökningsmetod. Det viktigaste kravet på mätinstrument är validitet, vilket rör frågan om 
undersökningen verkligen har utrett det som skulle undersökas (Lundahl och Skärvad, 1992). 
I våra intervjuer har vi försökt vara mycket noggranna i val av frågor. Vi har utgått ifrån vårt 
syfte samt ifrån den teoretiska referensram vi valt. Intervjufrågor har strikt utformats med 
detta som utgångspunkt. Vi har med andra ord försökt fastställa vad det är vi vill studera och 
att ringa in de för oss intressanta områdena. Vid insamlandet av empiri och vid analys av 
intervjuresultat har vi återigen utgått ifrån vår teoretiska referensram och knutit an mot 
uppsatsen syfte. Vi tycker att vi genom våra frågor och med hjälp av teorin fångat ett för 
undersökningen relevant och riktigt material.  
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett ytterligare krav att uppnå i forskningen. Avsikten med 
reliabilitet är att undersökningen ska få samma resultat oberoende av undersökare (Lundahl 
och Skärvad, 1992). Vår undersökning bygger genomgående på personliga intervjuer. Vid 
sådana intervjuer finns vissa intervjuar effekter att ta hänsyn och att belysa. Vi är medvetna 
om att det finns en risk att vi påverkat våra informanter med vår blotta närvaro och genom de 
frågor vi ställt. Även intervjupersonernas kön, ålder och etniska ursprung kan ha haft 
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betydelse för de svar som givits. Vi har också försökt att fortlöpande kritiskt granska och 
omsorgsfull bearbetat materialet för att nå en tillfredställande dimension av reliabilitet och 
validitet.  
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Kapitel 3, Teoretisk referensram 
 
3.1. Inledning 
Vid en tillbakablick framgår det att behovet av att ha och utveckla strategier har förändrats i 
takt med hur turbulensen i omvärlden ökat. Icke vinstdrivande organisationer har befunnit sig 
i en miljö där dessa förändringar genomförts i ett långsammare tempo och där 
förutsägbarheten varit både hög och stabil. Först under 1950-talet förändrades 
förutsättningarna även för dessa organisationer. Turbulens i miljön gör att företag och 
organisationer inte längre är lika lönsamma om de inte hittar ett sätt att föregripa förändringar 
dvs. formulera strategier och metoder för sitt agerande så att det inte medför några 
lönsamhetsproblem.  
 
I detta sammanhang och i vår undersökning är det viktigt att lyfta upp de förutsättningar som 
finns för att skapa en god kompetensutveckling. Ledarskapet spelar här en mycket viktig roll. 
De skall t.ex. ha en tydlig uppfattning om organisationens mål och dessutom använda rätt 
metod för att uppnå dem (Ansoff, 1978). En av ledningens viktigaste kompetensutvecklande 
verktyg är företagskulturen (Berglund och Blomquist, 1999) som är en starkt bidragande 
faktor för organisationens framgång (Deal och Kennedy, 1985). Idag gäller det därför att 
arbeta medvetet med att skapa kulturer som stödjer affärsidén (Normann, 1975) och 
därigenom vinna framgång. En annan viktig faktor, utöver ledarskapet, för skapandet av en 
god kompetensutveckling blir därför hur kulturen och organisationen utformas så att den 
främjar lärande. Utmaningen i att hantera detta ligger på ledningen och den ledningsfilosofi 
som utövas. Det är ledningen som måste uppmuntra till lärande och som måste visa att detta 
är en viktig angelägenhet (Morgan, 1997). Till sin hjälp att leda och stödja 
kompetensutvecklingen har ledningen både strukturella och kulturella faktorer att ta till 
(Docherty, 1996). 
 
Efter en kort bakgrund är det dags att berätta hur detta kapitel disponeras. Här kommer vi att 
redovisa den teoretiska utgångspunkt vår forskning har och teorierna vi valt indelas i fyra 
områden: Kunskap och kompetens, Lärande organisation, Kultur: lärande och ledning samt 
Kompetenskällor. Rubrikerna är valda med omsorg och speglar vårt problemområde. 
Forskningen hanterar kompetensförsörjningen inom de statliga myndigheterna, vilket gör att 
det är viktigt att dels synliggöra vad teorin säger om kunskap och kompetens och dels att ta 
reda på vilken syn Försäkringskassan har på området. Vi anser det därför naturligt att starta 
med detta område. Under rubriken Lärande organisation har vi tagit oss ned på den operativa 
nivån. Här diskuteras organisationsstruktur, m.m. och det är inom det området som en stor del 
av Försäkringskassans kompetenskällor kommer att visas. Det tredje området Kultur: lärande 
och ledning rör ledarskapet som är satta att hantera kompetensförsörjningsstrategier, struktur 
och personal så att lärande utvecklas. Vi tittar även på kulturen eftersom besluten fattas i ett 
kulturellt sammanhang samt beroende på att kulturen kan stödja eller hämma 
kompetensutveckling. Även inom det tredje området tror vi oss hitta många av 
Försäkringskassan kompetenskällor. 
 
I det fjärde avsnittet visar vi en modell av Paul Moxnes (1984) i vilken han har lokaliserat 
hämmande och främjande kompetenskällor för en organisation. Ett av våra delsyften handlar 
om att synliggöra Försäkringskassans kompetenskällor och vår avsikt är att ta Moxnes tabell 
till hjälp. Sist i kapitlet beskriver vi vår forskningsmodell och förklarar där mer ingående hur 
teoriavsnitten kommer att användas i uppsatsen. 
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3.2. Kunskap och kompetens 
Specifik kompetens (Selznick, 1968) är det som organisationen är bra på att utföra, eller 
annorlunda uttryckt dess karaktär. Det är den som är avgörande för att kunderna väljer detta 
företag framför andra. För att avgöra om de egna ambitionerna är realistiska kan det vara bra 
att ta reda på vad externa intressenter tycker att organisationen gör bra. Det räcker inte med att 
jämföra med externa intressenter utan den specifika kompetensen måste också vara förankrad 
i verksamhetens mål. För att bestämma en organisations karaktär ingår att bestämma dess 
kompetens, dvs. vad den är bra på eller vad den inte är bra på. I den specifika kompetensen 
ingår de uppgifter som godtagits enligt en ”överenskommelse” mellan inre och yttre faktorer.  
 
När det talas om det som organisationen är bra på kommer vi med automatik in på 
personalens betydelse för organisationen. Detta i sin tur leder ofrånkomligen in på kunskaps- 
och kompetensbegreppen. För att börja med kunskap kan nämnas att begreppet har delats in i 
olika former. Josefson (1990) nämner t.ex. två former av kunskap varav den första är 
påståendekunskap, vilket är faktakunskap och som används systematiskt och generaliserande. 
Den saknar liv innan den fylls på med praktiskt erfarenhet och förtrogenhetskunskap, 
Josefsons andra form av kunskap. Den bygger på ett förtroende med verksamhetens mångfald 
och baseras på livserfarenhet genom långt yrkeskunnande. Praktisk erfarenhet gör sedan att 
påståendekunskap och förtrogenhetskunskap blir levande. Olika yrken har också olika typer 
av språk där språkliga begrepp och betydelser har olika innebörd. Språket byggs på 
erfarenheter från den verksamheten man har arbetat inom en längre tid och lärs genom 
praktisk övning.  
 
Utöver ovanstående uppdelning av kunskap kan den också kategoriseras i explicit och 
implicit. Denna uppdelning kan vara värd att göras beroende på att det ger en större förståelse 
för dynamiken i själva kunskapsbegreppet. Med explicit kunskap avses kunskap som vi i 
högre eller lägre grad kan formulera i ord och därmed kommunicera till andra. Implicit 
kunskap representerar en stor del av den kunskap vi har eller förvärvar och i olika 
sammanhang kan den talas om som tyst kunskap. Detta handlar om ”att kunna göra något” 
snarare än ”att veta något” och involverar en individs färdighetskunskap eller praktiska 
kunskap. En annan typ av tyst kunskap handlar om ”att känna igen något”, ”att bedöma 
något” eller ”att se mönster”. Denna form av tyst kunskap kommer genom att själv erfara 
något och behöver ett aktivt deltagande för att utvecklas. Denna kunskap kallas även för 
erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap. Det uppfattas också av många som synonymt 
med ”intuition”. (Ellström., 1999, Josefson, 1990) 
 
Många menar att kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap. När Hansson (2001) 
beskriver kompetens använder han sig av kompetenshanden som vidgar perspektivet på 
kunskap till att också innehålla olika färdigheter, värderingar, attityder som behövs för att 
uppnå ett optimalt resultat från en medarbetare eller en grupp i företaget. Det handlar om att 
individen har kapacitet att utföra något konkret utifrån den kunskapsbank som byggts upp av 
teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet, dvs. helt enkelt komma till handling i den 
specifika uppgiften. Kompetens är dessutom något som visar sig när man gör något, det är ett 
aktivt begrepp (Nilsson, 1999). Medan Kunskaper däremot är något en individ kan besitta 
utan krav på att kunna genomföra eller utföra något i praktiken (SOU 2001:45 ). 
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Kompetens kan finnas på såväl individnivå som organisationsnivå. På individnivå kan kompetens 
definieras som en förmåga hos en person att i en situation tillvarata teoretiska och praktiska kunskaper 
genom att utföra en handling framgångsrikt. Kompetensen är alltså något mer än bara kunskap. 
Kompetens ställer krav på att kunskap ska kunna omsättas till handling. Detta innebär att en person kan 
ha kunskap om något, men sakna kompetens genom att kunskapen inte kan omsättas till praktisk handling. 
Exempelvis kan en person ha kunskaper om hur ett piano fungerar och hur notsystemet är uppbyggt, utan 
att för den skull kunna spela piano. (Berglund och Blomqvist, 2004, sid. 46) 

 
Ellström (1999) menar att de tre uppfattningarna kompetens, kvalifikation samt 
yrkeskunnande bildar en form av gemensam begreppsfamilj. Men vi ska inte här fördjupa oss 
i alla dessa tre, utan endast titta på sambandet mellan kvalifikation och kompetens. Vi anser 
att det är viktigt och förstå skillnaderna på dessa begrepp och deras betydelse för dagens 
organisationer. Val av medarbetare är av stor vikt eftersom denne kan vara av avgörande 
betydelse för organisationens förmåga att uppnå en effektiv produktion och för överlevnad. 
Med anledning av detta tycker vi att författarens definition av begreppet kvalifikation är 
intressant; 

 
”Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas karaktär, 
och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren. Medan således begreppet kompetens 
utgår från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet 
kvalifikation från arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens. Med andra ord, så kan alltså 
en individ besitta en rad kompetenser, som inte utgör kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete, dvs. 
som varken krävs av arbetet eller efterfrågas av arbetsgivaren. Omvänt, så kan kvalifikationer efterfrågas 
eller krävas i ett arbete, utan att individen besitter den aktuella kompetensen.” (Ellström, 1999, sid.29-30) 

 
Organisatorisk kompetens 
Efter att nu uteslutande ha belyst humankapitalets och dess kompetens anser vi att det också 
är viktigt att diskutera organisatorisk kompetens, eftersom de gemensamt genererar en större 
dynamik än enbart individens kompetens isolerat. Den organisatoriska kompetensen går att 
dela in i tre delar (Berglund och Blomquist genom Docherty, 1996); medarbetarkompetens 
som är summan av alla medarbetares samlade kompetens, strukturkapital samt kultur. 
Organisatorisk kompetens handlar om att organisationen utvecklas genom att den i 
arbetsprocesserna och vid lösandet av specifika viktigaste uppgift är att förverkliga den 
specifika affärsidén, vilket görs genom att genomföra de framtagna affärsstrategierna som har 
till syfte att leda företaget mot dess problem utnyttjar befintlig kompetens samtidigt som den 
lär sig och kompetensutvecklar. Men för att uppnå detta krävs det att organisationen tar 
tillvara den enskilda individens kunskaper så att det kan omsättas i praktiskt handlande. För 
att detta ska uppnås krävs det att förutsättningar skapas i form av olika aktiviteter och 
samarbeten som i sin tur leder till att en form av lärprocess uppnås mellan individerna. Val av 
grad av lärande styr till stora delar hur mycket organisationen gagnar kompetensutveckling. 
De framgångsrika företagen har koncentrerat sig på att förbättra humankapitalet framför 
strukturkapitalet och det finansiella kapitalet. Om fokus läggs på individerna, dvs. 
humankapitalet, bygger de tillsammans upp strukturkapitalet. Exempel på detta kan vara 
goodwill, lagrad kunskap, lagrad information utifrån marknaden, arbetsmetoder och 
varumärken. Denna process genererar sedan det finansiella kapitalet. Medarbetarnas vision. 
(Berglund och Blomquist, 2004) 
 
3.3. Lärande organisationer 
”Lärande organisation” har funnits i organisationsteorin sedan 50-talet, men kom först under 
1990-talet i fokus som ledningslära. Synsättet har även ibland kallats för den ”intelligenta 
organisationen” eller ”framtidens idealmodell”. ”Lärande organisationer” har representerat ett 
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typexempel på en organisation med stor lär- och förändringskapacitet. En organisation som är 
inställd på kontinuerliga förändringar har också tillägnat sig förmågan till ”livslångt lärande”. 
Det finns ett starkt samband mellan lärande och förändring, vilket kan uttryckas som, ”utan 
lärande ingen förändring!” (Nilsson, 1999, s 229). I dag sker en snabb omvandling i världen 
som också snabbt ändrar förutsättningarna för företagandet. Detta har gjort att marknader och 
konkurrens lättare blir globala till sin karaktär. Vilket dessutom gör att mer och mer av 
produkternas innehåll blir tjänster och upplevelser.(Hansson, 2001, Nilsson, 1999) 
 

Lärande är den process som ligger bakom och som föder förändring. Förändring är lärande barn. 
[Friedlander, 1984], (J. Hansson 2001, sid. 70). 

 
Tidigare kunde utvecklingstakten styras av företaget själv. Detta berodde på att kunskap 
spreds mer långsamt och att lärandet i sig inte sågs som en kritisk faktor för förmågan att 
uppnå verksamhetsmålen. Lärandet koncentrerades istället till ett fåtal i ledningen samt till 
specialister inom olika områden (de professionella). Orsaken till detta var att 
förändringstakten var låg och att konkurrenstrycket begränsat, d v s det fanns gott om tid att 
reagera på konkurrenternas agerande eller marknadens behov. De ändrade förhållandena har 
skapat ett enormt tryck på företag och organisationer att vara mer innovativa än sina 
konkurrenter. För att följa med i förändringarna måste en ledning finnas som förstår vikten av 
organisationens förändringsbenägenhet. De måste förespråka och uppmuntra ett arbetssätt där 
lärandet lyfts fram som stödjer denna process (Morgan, 1997). I och med detta ställs 
förmågan att lära av och att lära nytt på sin spets beroende på att den även skapar 
förutsättningar för kompetensutveckling (Hansson, 2001). Hansson (2001) definierar via 
Senge (1990) och Handy (1989) en lärande organisation på följande sätt:  
 

En lärande organisation är en som fortlöpande ökar sin förmåga att skapa en egen framtid…Att skapa de 
resultat som de verkligen önskar, där nya och bredare tankemönster främjas, där kollektiv ambition 
frigörs och människor kontinuerligt lär sig hur de tillsammans skall lära sig. (Hansson, 2001, sid.80) 

 
En lärande organisation kan betyda två saker. Det kan betyda att organisationen lär, och det kan betyda 
en organisation som underlättar för sina medlemmar att lära. [Handy 1989] 
( Hansson 2001, s 79). 

 
Lärande organisation - cybernetiken 
Morgan (1997) behandlar frågan om hur lärande organisationer skapas och kommer då in på 
cybernetiken. Vilket handlar om artificiell intelligens samt hur vi kan utforma system som är i 
stånd att lära sig på ett ”hjärnliknande” sätt. Cybernetiken är relativt ny som vetenskap och 
fokuserar framför allt på kontroll, information och kommunikation. Inom detta område görs 
en åtskillnad mellan processer som behandlar inlärning (enkretsinlärning) och processer som 
går ut på att lära sig att lära (flerkretsinlärning). Termostater (enkla cybernetiska system) t.ex. 
kan upptäcka fel och korrigera avvikelser efter förutbestämda normer, vilket är att lära sig. 
Den kan dock inte ifrågasätta lämpligheten i det den gör. Den förmågan har dock mer 
komplexa cybernetiska system då de har förmågan att upptäcka och korrigera fel i 
operationsreglerna vilket gör att de kan ifrågasätta och omvärdera de normer som styr arbetet. 
”Det är denna form av ’självifrågasättande’ förmåga som ligger till grund för aktiviteterna i 
de system som kan lära sig att lära och att organisera sig själva” (Morgan, 1997, s 98). 
 
Cybernetiken påvisar att effektivt ledarskap i allra högsta grad beror på både en aktiv 
gränssättning gentemot olika beteenden liksom en strävan mot att uppnå uppsatta mål. Det är 
av högsta vikt att ledning i en organisation ger möjlighet för konstruktiv kommunikation 
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angående gränser och referensramar för agerande. Genom detta påverkar de och ger utrymme 
för framtida lämpade strategier och handlingssätt. Även organisationsformen kan utvecklas 
till att bli ”inlärningsstyrt” och till att organisationen blir mer ifrågasättande och 
självreglerande då nya mål kontinuerligt uppstår. En organisation som strävar efter 
flerkretslärandet måste därför utveckla en kultur som stödjer förändring och risktagande, men 
även dialoger där olika åsikter lyfts fram. (Morgan, 1997) 
 
Värdeskapande  
Värdeskapande är ett vidsträckt begrepp som kan åstadkommas på många sätt och med olika 
medel varav ”lärande organisationer” är ett. Enligt traditionen har begreppet värdeskapande 
nästan blivit likställt med Michel Porters (1980) värdekedja där input sekventiellt förädlas tills 
att en produkt (output) kan säljas till kunden. I dag ser de flesta betydligt fler aspekter av 
värdeskapandet än enbart produktens stegvisa förädling och väver därför också in fler 
variabler. Fokus har breddats till att även inkludera kundens upplevda värde och dess 
värdeskapande. Som vi diskuterat ovan är organisationens utformning, ledarskapet, 
kommunikationen, medarbetarnas kompetens, lärprocesser m.fl. faktorer viktiga för 
organisationens konkurrensförmåga och för värdeskapande. 
 
Wikström och Normanns (1994) har en betydligt mer integrerade syn på värdeskapandet i 
jämförelse med Michel Porter. De ser företagen som kunskapssystem och förespråkar en 
integrerad samverkan mellan kunskapsprocesserna. Att betrakta organisationer och 
verksamheter som system är inget nytt utan är en välkänd forskningsansats. Modellen 
fokuserar på tre internt, ständigt pågående, kunskapsprocesser: generativa, produktiva och 
representativa processer. Det som sägs utmärka framgångsrika lärande företag är att en 
aktivitet fyller flera funktioner samtidigt. En och samma kunskap kan vara del i generativa, 
produktiva så väl som representativa processer vid skilda tillfällen eller på olika ställen 
samtidigt. Detta möjliggör skapandet av ny kunskap i form av idéer och upplevelser, 
oberoende av var i företaget de har sitt ursprung. Genom att låta de tre processerna löpa i 
varandra vinns tid och kostnader. Ny teknologi kan underlätta detta arbetssätt i stor 
omfattning. Ökat värde kan också skapas genom t.ex. utvecklandet av nya samarbetssätt med 
kunderna, genom utbildning, genom att involvera flera parter i samarbetet (nätverksbyggande) 
samt att relationerna blir långsiktiga och alltmer omfattande Medarbetarna måste också ha 
förmågan att föra samman existerande kunskap från olika nivåer och håll inom företaget. 
Några exempel på hur processerna arbetar integrerat är att t.ex. kundkontakter kan ge nya 
idéer och därmed stimulera de generativa processerna. Omvänt kan t.ex. det produktiva 
kunnandet peka ut nya möjligheter till utveckling av kunderbjudanden som företaget erbjuder 
o.s.v. Wikström och Normann (1994) betonar att när de olika kunskapsprocesserna sker 
samtidigt och samordnat uppstår en viktig konkurrensfördel. Man vinner tid, produktcyklerna 
kan förkortas och ny teknologi och ny kunskap kan snabbare föras ut på marknaden. Om en 
organisation anammar ett sådan arbetssätt betyder det att kulturen stödjer förändring, 
risktagande och även uppmuntra dialog som gör att bl.a. olika åsikter kommer fram, för att få 
fram ett framgångsrikt flerkretslärande (Morgan, 1997).  
 
3.4. Kultur; lärande och ledning 
En viktig komponent som möjliggör förståelse för en organisations lärförmåga och 
förändringsbenägenhet är att ta hänsyn till dess kultur och beteendemönster. Enigt Selznick 
(1968) kan kulturen föra viktiga beslut i en redan given väg då beslutsfattaren agerar på ett 
invant sätt. Det strategiska beteende är därför inte värderingsfritt utan påverkas av tid, rum 
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och kultur. En organisation med vissa normer och värderingar kan leda till en kultur som gör 
att dess ledning fattar en specifik typ av strategiska beslut. Agerande är baserat på de normer 
och värderingar som finns hos denna grupp och kan därför kallas gruppens strategiska kultur.  
 
Vissa verksamheter startas t.ex. med en tillhörande ideologi, vilken kan ha en avgörande 
betydelse för den specifika kompetensen och på så sätt blir kulturen en del av denna. Inom 
kulturen agerar medlemmarna på ett visst sätt som gör att en viss kompetens utvecklas. Det 
gör att andra sätt inte tillåts eller får samma chans att utvecklas. Organisationsmedlemmarna 
fås till att reagera och handla på ett visst sätt och detta mönster blir på sikt så vanligt att det 
byggs in i organisationen. När det har skett är handlingsmönstret med och formar dess 
karaktär.  
 

”Teorin om bestämd kompetens är inte nödvändigtvis begränsad till resultatet av en organisations 
speciella anpassning till sina egna specifika syften och program. En något mer generell kompetens kan 
utvecklas, t.ex. när vi säger att en form är bra när det gäller saluföring men mindre framgångsrik när det 
gäller produktion. Många organisationer ställs inför liknande problem, fastän de har olika målsättningar, 
och anpassar sig till att lösa dessa problem. Sålunda har vissa grupper gemensamt ett visst behov att 
mobilisera och kontrollera frivilliga enheter, antingen för att samla in pengar, för att delta i politisk 
aktivitet eller bekämpa eldsvådor. Att analysera dessa gemensamma problem kan ge ett bättre sätt att 
klassificera organisationer än om man inriktar uppmärksamheten på likheter i struktur eller 
målsättningar. 
   Den här bestämda kompetensen att utföra ett visst slag av uppgifter är aktuell då vi frågar om en 
organisation har goda förutsättningar att förverkliga ett ”handlings”-program. Detta har föga att göra 
med rutinmässig administrativ effektivitet. Det återspeglar snarare personalens allmänna inriktning, de 
organisatoriska formernas smidighet och arten hos den institutionella miljö till vilken organisationen är 
bunden.” (Selznick, 1968, sid. 52) 

 
Enligt teorin (Selznik, 1968) är skapandet av organisationen en fråga om vissa förpliktelser 
och åtaganden. Ledningen måste göra vissa val när det gäller mål för verksamheten, 
värderingar, policys, arbetssätt. Även rollen i samhället och metodval är av stor betydelse. 
Vad som är signifikant är dock att dessa val inte behöver göras medveten eller uttryckas 
verbalt. 
 
Definitioner av kultur 
Vad är då kultur egentligen? Begreppet kultur är så mångfacetterat att en enkel och tydlig 
definition kan vara omöjlig att ge. Vi skall dock med hjälp av litteraturen försöka spegla vad 
som kan innefattas där i. Mårtensson (1998) definierar begreppet på följande sätt: ”Kultur är 
kontexten i vilken saker händer och utanför kontexten saknar även juridiska saker 
signifikans.” (Mårtensson, 1998, s 13). Citatet är kanske inte helt lätt att förstå men med 
denna utgångspunkt blir kultur den totala referensramen för kommunikation. I 
kulturbegreppet ingår därmed: ord, aktiviteter, kroppsspråk, gester, röstlägen, mimik, hur man 
hanterar utrymme, material och tid och hur man leker, arbetar, älskar och försvarar sig. Alla 
dessa beteenden kan endast tolkas korrekt om det ses i sin historiska, kulturella och sociala 
kontext. Det finns med andra ord inte någon aspekt av det mänskliga beteendet som inte är 
påverkat av kulturen.  
 
Mårtensson (1998) hänvisar till Edward T. Halls idéer om en uppdelning av kulturen i olika 
nivåer. Indelningen görs för att fördjupa och klargöra vad kulturbegreppet egentligen står för. 
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”…en underliggande, dold nivå på kulturen som är mycket kulturellt styrd - en uppsättning icke uttalade, 
implicita regler som styr både ens beteende och ens tankar och som kontrollerar allt vi gör. Denna dolda 
kulturella grammatik definierar det sätt på vilket människor ser världen, det avgör vilka värden vi har och 
de etablerar det grundläggande tempot och rytmen i livet.” 
 (Mårtensson, 1998, sid. 19).  

 
Uppdelningen av begreppet görs i tre nivåer: 1) Den medvetna tekniska nivån där ord och 
symboler är avgörande, 2) Den privata nivån som endast finns tillgänglig för ett fåtal 
närstående, samt 3) Den underliggande, omedvetna implicita nivån, vilken kan ses som 
grundläggande. Språk har en betydande roll i de båda översta nivåerna men endast en perifer 
roll i den senare. Halls slutsats, enlig Mårtensson (1998), är att kulturer kan tendera att verka 
lika på ytan men efter djupare analys framkommer ofta extraordinära skillnader dem emellan. 
 
Mårtenssons (1998) definition av kulturen är allmängiltigt och kan passa in på kulturer länder 
och folkslag emellan. Fråga är om det också passar för att beskriva kulturen hos företag och 
organisationer emellan. Deal och Kennedy (1985) definierar företagskulturer som: 
 

”Det totala mönstret i mänskligt beteende, som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling samt kunnande 
och är beroende av vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande generationer”. (Deal & 
Kennedy, 1985, sid 18)  

 
Eller på ett enklare sätt som ”Hur vi gör saker och ting på vårt företag”. Varje företag och 
organisation har sin egen kultur som har en stark påverkan på verksamheten, vare sig den är 
vag och splittrad, eller väl sammanhållen och stark. Den påverkar praktiskt taget allt från 
klädsel, sportaktiviteter hos personalen till befordran och beslutsfattande. Därmed anser Deal 
och Kennedy (1985) att kulturen, eller företagskulturen, är en starkt bidragande faktor till 
framgång. Begreppsdefinitionerna är egentligen ganska lika och tanken är den samma, men 
med den skillnaden att företaget eller organisationen lägger till ytterligare en kulturnivå på 
den som redan finns i dess omgivande kontext. Dess medarbetare kan vara bärare av många 
olika kulturer vilket blir en faktor att hantera för ledningen.  
 
Kultur som styrinstrument 
Begreppet företagskultur har kommit på modet, trots att det innehållsmässigt inte är någonting 
nytt. Förståelse för att kultur är ett användbart medel för att skapa en sammanhållning och en 
värdegemenskap, som styr och kontrollerar starkare än något stämpelur eller något 
budgetsystem någonsin klarat av, har ökat med tiden. För företaget är det viktigt att kunna 
hålla samman och ena sin verksamhet och det är här kulturen kommer in. Det är kulturen som 
skall fungera som det ”kitt” som håller den samman (Nilsson, 1999). Då många företag och 
framför allt kunskapsföretag hotas av ”braindrain”, d v s att de riskerar att bli tömda på den 
riktigt värdefulla tillgången, företagets kompetens i form av humankapital. För att undvika 
detta gäller det att knyta personalen till företaget och motivera den till stordåd. Målet är att 
medarbetaren skall dels känna en identifikation med organisationen och dels att något 
meningsfullt utförs i det dagliga arbetet, vilket är en viktig komponent för den djupare 
motivationen. Alla organisationer har en kultur, medvetet eller omedvetet. Den kan vara stark 
eller svag, synlig eller till och med osynlig. Men den finns!  
 
Duktiga företagsledare har i alla tider förstått att använda sig av detta med ”andan” i företaget 
för att få folk att dra åt samma håll. Det nya idag är egentligen att arbetet sker medvetet med 
utvecklandet av kulturer som stödjer affärsidén (Normann, 1975). Produktivitet och kvalitet är 
de två kanske viktigaste faktorerna för framgång i både privat och offentlig verksamhet. De är 
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också de faktorer som tydligast pekar på om organisationen är professionellt skött. Ingen av 
faktorerna är nämligen följden av tur eller slumpen. Dessutom finns det ett nära samband 
mellan dem och lönsamhet. Tidigare har organisationerna förlitat sig på hårt styrande metoder 
med inriktning mot tvång, mätning och kontroll för att uppnå resultat på dessa områden. I dag 
används fortfarande dessa mer formella metoder, men samtidigt förstås att både produktivitet 
och kvalitet också är frukten av en inställning, en anda i organisationen. En anda av att idag 
vara lite bättre än igår och i morgon lite bättre än idag.( Nilsson, 1999) 
 
Samband mellan kultur och lärande 
En rådande kultur med specifika värderingar kan skapa framgång men även motverka och 
utgöra ett hinder för viljan till inlärning. Det kan vara olika faktorer som negativ 
människosyn, auktoritetstro eller det kan bero på bristande självförtroende. Om Företag 
istället skapar en produktiv kultur, vilket innebär att skapa både tillfälle och att erbjuda sina 
medarbetare möjlighet att få prova på nya arbetsmoment för att lära sig mer, kommer det leda 
till ökad inlärning. En produktiv kultur för lärande kännetecknas av att den: 
 

• uppmuntrar medarbetare att finna ut sina egna behov av att lära och sätta utmanande lärmål 
• uppmuntrar medarbetare att experimentera 
• ger möjligheter att lära både i jobbet och utanför 
• ger snabb återkoppling om uppnådda resultat 
• ger utrymme för medarbetare att sätta av tid för att planera och följa upp sitt lärande 
• Svårigheter och problem lyfts fram – de döljs inte utan görs synliga för alla 
• Tolererar misstag, förutsatt att det skapar lärande 
• Hjälper medarbetare och grupper av medarbetare att lära sig att lära” 
(Hansson, 2001, sid. 114). 

 
En förutsättning för ett produktivt lärande är att misslyckanden tillåts. Företag och 
medarbetare som inte kan acceptera och lära från misslyckanden har svårt att utveckla ett 
effektivt lärande. De organisationer som istället tillåter misstag skapar alltså förutsättningar 
till sökandet efter nya lösningar och om detta kombineras med medarbetare som accepterar 
och lär av sitt misslyckande kan organisationen utvecklas och förändras. En kultur som tillåter 
misslyckanden följs av ett produktivt lärande och genererar också en minskning av ovilja mot 
förändringar. Detta blir ett viktigt styrinstrument, särskilt i den typ av organisationer, som 
bygger på stort utrymme för enskilda medarbetare och grupper att själva välja sin väg mot 
överenskomna mål. Företagskulturen ersätter regelstyrning och ger istället en fingervisning 
till alla om vad som gäller. De erfarenheter som fås genom att tillåta misslyckanden stärker ett 
fortsatt lärande. (Hansson, 2001). 
 
Kultur kontra ledning 
Mot denna bakgrund är det intressant att diskutera hur kulturen kan bemästras så att den 
stödjer affärsidé och främjar lärandet i organisationen. Hansson (2001) menar att utformning 
av affärsidé och personalidé styrs av företagskulturen och inte tvärt om. Organisationens 
uttalade ambitioner i form av visioner och mål anses även de styras av kulturen. Oavsett 
vilken syn som anammas är i vart fall klart att det finns ett samband mellan kultur och 
organisationens visioner, mål och affärsidé. De måste gå hand i hand för att verksamheten 
skall bli lyckosam. Utmaningen i att hantera detta ligger därför på ledningen och den 
ledningsfilosofi som utövas. Det är ledningen som måste uppmuntra till lärande och som 
måste visa att detta är en viktig angelägenhet (Morgan, 1997). Organisationens struktur och 
principer måste också gynna lärprocessen.  
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Under arbetet med ett antal företag har jag emellertid kunnat observera både hur förändringsprocesser i 
företaget har inneburit svåra personliga omställningar och hur individers personliga situation på olika 
sätt inverkat på företagets situation. 
Företagsledningens position är både unik och problematisk. Talet om ”den ensamme VD:n” har en 
bakomliggande djup verklighet och kan för övrigt utsträckas till att gälla många andra chefer i 
toppbefattningar. VD:s sätt att handskas med denna existentiellt speciella situation har i de flesta fall ett 
djupt inflytande över företagets problem och förmåga att hantera dessa. (Norman, 1975, sid 23-24) 

 
I en lärande organisation måste många kunna göra egna analyser av sin situation och handla 
utifrån dem. Det finns två sätt för ledningen att stimulera förändring och lärande i ett företag. 
Den ena vägen innebär att skapa krismedvetande genom att ifrågasätta invanda och kända sätt 
att agera. Den andra vägen innebär att ledningen försöker göra det nya okända bekant och 
accepterat. Tydliga mål och visioner är viktiga inslag. Ett företag som skapar vilja och tillfälle 
ser till att mycket av produktivitets- och effektivitetsinsatserna sköts av medarbetarna själva, 
individuellt och i grupper. Var och en svarar för sin produktivitetsutveckling och ser till att 
den är i takt med de övrigas. Ledningens roll blir att övervaka, ge råd och ta initiativ till 
nödvändiga gemensamma system och strukturer för att säkra t ex kompetensutveckling, 
kundvärden och informationsutbyte. Ledningens uppgifter är framförallt att se till att 
kompetens utvecklas. I arbetet med att leda och stödja kompetensutvecklingen kan därmed 
både strukturella och kulturella faktorer användas av ledningen (Docherty, 1996). En annan 
viktig ledningsfunktion är att göra företaget attraktivt, både internt och för omvärlden. Det 
gäller att ge alla intressenter vad de förväntar sig. Vilket görs genom att tillvarata och matcha 
förväntningar från och mellan olika grupper, kunder och medarbetare, dvs. intressenter både i 
och utanför företaget. Det handlar om att skapa olika värden som mening, livskvalitet och 
ansvar.(Hansson, 2001) 
 
Hur skall då ledningen i en organisation agera för att skapa en miljö där kompetensutveckling 
sker i linje med mål och visioner för verksamheten, samtidigt som medarbetarna känner 
mening, livskvalitet och ansvar för sin uppgift. I litteraturen finns det av olika forskare 
angivet förutsättningar som främjar kompetensutveckling och naturligtvis det motsatta, det 
som hämmar den. Berglund och Blomquist (1999) menar efter att ha tittat på litteratur inom 
området att det främst är tre faktorer eller områden som är av vikt för utvecklingen av 
kompetenskällor. 
 

Diskussionen visar att ledningens ansvar ligger i att anpassa organisationsstrukturen för att utveckla nya 
eller förstärka befintliga kompetenskällor genom: 
• Att skapa en företagskultur som skapar förutsättningar för aktörer i organisationen att lära sig enskilt 
eller i grupp. Detta handlar om att skapa sociala relationer vilka främjar kompetensutveckling 
• Att utveckla strukturkapitalet för att skapa förutsättningar för aktörerna i organisationen att lära sig 
enskilt eller i grupp. Detta handlar om att utveckla system och rutiner som skapar förutsättningar för 
lärande. Detta gäller både styrningen och företagen och utformningen av produktionen. 
• Att utveckla adaptiviteten dvs. samverkan med omgivningen som möjliggör att ny kompetens kommer in 
i organisationen. Detta handlar om att utveckla olika samverkansformer och nätverk men också att 
anpassa organisationen till omgivningsbetingelser. (Berglund och Blomquist, 1999, sid. 62) 

 
De menar därmed att kulturen är en av tre delar för att skapa förutsättningar för lärandet i 
organisationen. De andra delarna består av att bygga system och rutiner som också stödjer 
lärandet och av att samverka internt och externt för att på så sätt skapa kompetensutveckling. 
Det externa samarbetet kan säkert också bidra till en ökad och snabbare anpassning till 
omvärlden, vilket är eftersträvansvärt eftersom det finns ett starkt samband mellan lärande 
och förändring (Nilsson, 1999). En organisation som förmår och är inställd på att genomföra 
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kontinuerliga förändringar har tillägnat sig ett system för livslångt lärande och kan anses vara 
en lärande organisation (Morgan, 1997). Normann (1975) stödjer tanken om att samverkan 
eller ”sociala nätverk” är en, av flera, grundläggande faktor för kunskaps- och 
kompetensutveckling. Normann nämner ytterligare två faktorer, vilka är dels att kunskapen 
skall byggas upp kring helheten som t.ex. kan vara affärsidén och dels att kunskap utvecklas 
genom möten individer emellan och genom nykombinationer. 
 
3.5. Kompetenskällor 
Mot denna bakgrund har vi valt att titta på kompetenskällor i organisationen och kommer att 
titta på dem utifrån ett ledarskapsperspektiv. I tabellen nedan finns ett utdrag ur Moxnes 
(1984) sammanfattning av de faktorer som hämmar och främjar lärandet i organisationer och 
som måste hanteras av ledningen. I tabellen finns en blandning mellan kulturella och 
strukturella faktorer, vilka också korrelerar till Berglunds och Blomquists (1999) två översta 
faktorer som är av vikt för utveckling av kompetenskällor (se citat sid. 25).  
 
Moxnes (1984) pekar ut tre områden som har praktisk inverkan på lärandet: det personliga, 
det mellan mänskliga och det organisatoriska. Han nämner även ett fjärde, som är 
förhållanden i när- och storsamhället och i världen i övrigt. Detta område är dock omöjligt att 
påverka för ledningen i ett företag och utesluts därför i vår undersökning. För att påverka 
individen på det personliga området krävs att ett mycket stort engagemang finns från 
individen själv och kan dessutom kräva åtgärder av ett mer terapeutiskt slag. Sammantaget 
gör det att vi utesluter även detta område i vår undersökning. Det är de två mellersta 
områdena, det mellanmänskliga och det organisatoriska, som är öppna för administrativa 
insatser och som kan hanteras av ledningen.  
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Kompetenskällor 
Faktorer Främjande Hämmande 
Arbetsgruppen Öppen ton 

Delvis självstyrande 
 
Accepterande och tryggt klimat 

Bristande inflytande 
Rädsla för förlorad status, inkomst och ställning 
o.s.v., 
Rädsla för ändringar i förhållande till andra 
 

Feedback Kunskap om resultatet 
Konstruktiv info 
Personlig feedback  
Positiva förväntningar 

Negativ feedback 
Skulreglering 
Klander 
Negativa förväntningar 
 

Normer Tonvikt på nytänkande och 
kreativitet 
Tillåter avvikelser och ovanligt 
beteende 

Bevara och beskydda regler 
 
God takt och ton i form av reglerat beteende 
 

Närmast 
överordnad 

Belönar och uppmuntrar 
Erkänner 

Är likgiltig 
Kritiserar 
 

Struktur Flexibelt system Stelt system 
 

Belöningssystem Fast lön 
Avanceringsmöjligheter 

Ackord 
Inga avanceringsmöjligheter 
 

Företagsledningen Informationssökande 
Öppen för råd inifrån och utifrån 

Motstånd mot information 
Sociala hinder mot insyn 

Organisationsform Synergisk 
Innovativ 
Organisk 
Individorienterad 

Byråkratisk 
Statisk 
Mekanisk 
Administrationsorienterad 
 

Atmosfär Personlig 
Samarbete 

Opersonlig 
Rivalitet 
 

Filosofi Frigörelse Kontroll 
 

Inflytande Egen kompetens 
Decentralisering 

Formell status 
Centralisering 
 

Kommunikation Öppen 
Flervägs 

Sluten 
Envägs 
 

Figur 3.1. Avskrift av Figur 3.6 Faktorer i en organisation som främjar och hämmar inlärning [källa Bang 1999 
s.118], (Berglund och Blomquist, 1999, sid. 60) 
 
De faktorer som beskrivs i tabellen har sitt ursprung dels ur ett socialt sammanhang 
(mellanmänskligt) och dels ur ett ledningsperspektiv (organisatoriskt). Faktorerna hämtade 
från sociala sammanhang berör relationer människor emellan och relaterat till en arbetsplats 
kan det röra sig om arbetsgruppens sammansättning, maktställning och hur det 
kommuniceras. Ledningsperspektivet hanterar både strukturella och kulturella faktorer och 
kan t.ex. handla om hur organisationen strukturerats, hur personalen belönas och om 
värderingar. I vår mening berör både det sociala sammanhanget och ”ledarperspektivet” 
kulturella fenomen och är faktorer som skall hanteras av chefen/ledaren. Ledarskapet styr 
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därmed många både främjande och hämmade faktorer för kompetensutvecklingen och har en 
stor betydelse för utvecklandet av kompetenskällorna. Påpekas bör dock att tabellen ovan 
endast ger en schematisering av inlärningsfaktorer och att den inte skall ses som någon 
fullständig förteckning. Det finns med säkerhet fler, men enligt Moxnes (1984) kan dessa ses 
som centrala för utveckling av lärandet i organisationer.  
 
De angivna kompetenskällorna kommer inte att förklaras närmare. Vi anser att de ord som 
valts att beskriva vart och ett av de olika faktorerna mycket väl sammanfattar vad som menas. 
I vår analys kommer tabellen att användas som utgångspunkt för att lokalisera 
försäkringskassans kompetenskällor. Det är med andra ord tabellen som används för att peka 
ut hur lärande Försäkringskassan är vid studietillfället och som utgångspunkt i vår ansats att 
se hur de kan skapa en myndighetskultur som tryggar kompetensförsörjningen på lång sikt.  
 
3.6. Vår forskningsmodell  
Som vi redan diskuterat i inledningen har kapitlets teoriavsnitt valts därför att de följer vårt 
forskningsområde och vår syn på vad som är väsentligt utifrån problemformuleringen. 
Teorikapitlet har följande rubriker: Kunskap och kompetens, Lärande organisation, Kultur: 
lärande och ledning samt Kompetenskällor. Fortsättningsvis kommer dessa att ges 
benämningen avsnitt 1-4, i fallande ordning. Uppsatsens disposition är utformad så att texten i 
kapitlen teori, empiri och analys samlas under samma rubriker som avsnitt 1 till 3, d.v.s. 
Kunskap och kompetens, Lärande organisation och Kultur: lärande och ledning. Strukturen på 
detta kapitel går alltså igen i de kommande kapitlen, se bild nedan. 
 

 

SLUTSATS ANALYSEMPIRI 

3. Kultur: lärande och ledning 

2. Lärande organisation

1. Kunskap och kompetens 

4. Kompetenskällor 
 
Sammanfattning av 
avsnitt 2 och 3, visas i 
tabell form

Steg 1 Steg 2 

Figur3.2, Vår forskningsmodell 
 
För att till fullo förstå bilden ovan behövs dock en del förklaringar. Om vi startar med 
teorikapitlet finns där fyra avsnitt, varav de tre första redan har diskuterats. Det fjärde 
innehåller en beskrivning av Paul Moxnes (1984) kompetenskällor och har som syfte att 
identifiera både Försäkringskassans faktiska och saknade kompetenskällor. För att kunna peka 
ut dessa måste vi först analysera empirin. Det insamlade forskningsmaterialet kommer därför 
att först, i analysens Steg 1, att analyseras utifrån de tre första teoriavsnitten (1-3 i figuren). 
Analys steg 1 görs med avsikt att fastställa vilken syn på kunskap och kompetens som finns 
hos ledningen samt vilka förutsättningar som finns för utvecklandet av en lärande 
organisation. Det är för oss viktigt att ta reda på vilken syn organisationens chefer har inom 
detta område eftersom det kommer att påverka dem i det dagliga arbetet och beroende på att 
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de anses vara organisationens förändringsagenter. Därutöver har vi också för avsikt att i detta 
moment synliggöra organisationens främjande och hämmande kompetenskällor. Det betyder 
att avsnitt 1 inte behöver analyseras vidare utan resultatet förs direkt till slutsatsen. Avsnitt 2-
3 måste dock synas ytterligare för att vi skall kunna fastställa vilka kompetenskällor som finns 
och vilka som saknas. Detta görs i Analys steg 2 och med hjälp av Moxnes tabell över 
kompetenskällor, (4 i figuren). Steg 2 innebär därmed att peka ut de främjande och hämmande 
kompetenskällorna samt att åskådliggöra dem i tabellform. Vi har också för avsikt att 
analysera varför det ser ut som det gör. Resultatet förs över till slutsatsen.  
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 Kapitel 4, En inblick i Försäkringskassan 
 
4.1. Inledning 
Kapitlet följer samma struktur som avsnitt 1-3 i kapitel 3, och materialet redovisas därför 
under rubrikerna: Kunskap och kompetens, Lärande organisationer och Kultur; lärande och 
ledning. Först kommer vi dock att låta våra informanter presentera sig själva. Här 
framkommer vilka personer vi intervjuat och var de arbetar. Senare i texten använder vi inte 
längre namn utan i stället personernas yrkestitel d.v.s. Personalstabschef, Försäkringschef, 
Områdeschef, Enhetschef Sollentuna och Enhetschef Söderort. Vi anser att just användandet 
av yrkesrollen istället i stället för vars och ens namn tillför en dimension som skulle ha 
saknats ifall vi utgått ifrån individen. Tillförseln av yrkesrollen ger oss en känsla för nivåerna 
i organisationen och vi kan lättare få en samlad bild av organisationen. Våra informanter har 
alla godkänt en öppen dokumentation. 
 
4.2. Personpresentation 
Agenta Jöhnk, Personalstabschef vid Huvudkontoret 
Agenta Jöhnk är personaldirektör och chef för Personalstaben. Som personalstabschef sitter 
hon också i Försäkringskassans ledning. Staben har 15 heltidstjänster som vid intervjutillfället 
dock inte är helt bemannade. Hon är här öppen för flexibilitet och kan mycket väl tänkas 
anställa individer på deltid, som samtidigt är knutna till andra tjänster. Det finns en 
övertalighet inom organisationen så de är därför öppna för att hitta kandidater internt. Agneta 
har tidigare varit personaldirektör i Södertälje kommun och förvaltningschef i Järfälla. 
 
De faktiska arbetsuppgifterna kan egentligen delas upp i 3-4 olika områden. De är 
arbetsgivarfrågorna, ledarförsörjningen, hälsa och miljö samt utarbetandet av policys för hela 
organisationen. Arbetsgivarpolitiken kräver sin tid och går inte att prioritera bort. Området 
handlar bl.a. om kompetensförsörjningsfrågor och kan röra allt ifrån att utveckla, ställa om, 
avveckla och rekrytera personal. Ledarförsörjningen handlar om att försöka möta det behov 
av chefer som kommer att uppstå i och med att ca 2/3 av Försäkringskassans chefer kommer 
att gå i pension under de närmaste 10 åren. Här arbetas det bl.a. med att internutveckla nya 
kandidater.  
 
Gun Franzén, Försäkringschef, Stockholms läns Försäkringskassa 
Gun Franzen Ljung är Försäkringschef vid Försäkringskassan i Stockholms län och sitter i 
länsorganisationens ledningsgrupp. Här finns nästan 3000 anställda vilket är ca en femtedel 
av Försäkringskassans anställda som helhet. Inom länsorganisationen sker handläggningen 
utifrån dess femton försäkringskontorsområden och det är där merparten av de 3000 anställda 
finns. Vid länskontoret finns en försäkringsavdelning, vilken Gun är chef över, som servar 
hela länsorganisationen. Denna avdelning består utav fem enheter med drygt 80 anställda. 
Avdelningens huvudsakliga uppgift är att följa upp verksamheten som bedrivs ute, men också 
att ge stöd och utveckla kompetens som behövs för att kunna hantera den lagstiftning som 
följer med de 47 ärendeslagen. Utöver detta finns en juristenhet och en omprövningsenhet vid 
avdelningen. De är rena produktionsenheter, vilket betyder att de handlägger 
omprövningsärenden och överklagningsärenden för hela länet. De andra tre enheterna är två 
försäkringsenheter som fördelat de 47 ärendeslagen mellan sig, och samt en informations och 
kundenhet.  
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”Vi vet ju mycket väl att vi blivit en ny myndighet ifrån årsskiftet. Detta innebär att den länsnivå som jag 
är chef över är under översyn. När jag pratar är det därför om hur vi arbetat utifrån den gamla 
organisationen, d.v.s. utifrån kompetensfrågor och utifrån detta kan jag svara på kompetensfrågor. Vi har 
fortfarande inte fått klart vad HK ska göra och vad vi ska göra när det gäller kompetensutveckling. Av den 
anledningen blir det att jag kommer att beskriva hur det har varit historiskt och hur vi har jobbat.” 

 
Inger Sundqvist, Områdeschef vid Kontorsområde Järfälla  
Inger Sundqvist är 59 år och har arbetat i Försäkringskassan sedan 1965. Hon började som 
handläggare och har idag erfarenhet ifrån i stort sätt alla ärendeslag. I början av 1980-talet 
sadlade hon om och inriktade sig mot administrationen istället för handläggningen. Hon höll 
utbildningar inom olika områden inom kassan och gick sedan ganska snabbt över till 
ledarrollen. Hon anser sig ha haft en väldig tur då hon fått tillgång till en bra 
kompetensutveckling och säger att ”Kassan är ju stor, det finns oanade möjligheter att 
kompetensutveckla sig om man vill! Jag har inte stannat speciellt länge på något kontor utan 
tagit chansen att hela tiden gå till något nytt. Inte flytt utan gått vidare.”. Tjänsten som 
kontorschef har hon haft sedan 1996, vilket gör den till den arbetsplats som hon arbetat längst 
vid. En orsak till att hon stannat så länge inom Försäkringskassan är det förmånliga 
pensionsavtal som tillåter uttag av pension vid 60 års ålder, förutsatt att anställningen varat 
minst 30 år. ”Av den anledningen har jag känt att jag inte kan starta om på nytt eftersom jag 
vill ge varje ställe i alla fall 5 år. Så har jag resonerat genom mitt yrkesliv. Jag har varit på 
olika kontor runt Stockholm och varje kontor är ju lite av en ny arbetsplats.” 
  
I tjänsten ingår personalansvaret för de 117 anställda i Järfälla och i Upplandsbro. Kontoret 
har en egen budget på ca 35 miljoner kronor och alla ärendeslag finns på Järfälla kontoret. 
Utöver handläggningen finns också en administrativ enhet vid kontoret där bl.a. lokal 
upphandling och fakturering sköts. Utöver kontoret finns också en kundservice punkt i 
kungsängen (upplandsbro kommun). Hon har en controller som stöder henne samt fem 
enhetschefer, vilka sitter med i ledningsgruppen. En ny organisation ska sjösättas den 1 maj 
och efter omorganisationen kommer enheterna inte vara större än 25 personer.  
 
Enhetscheferna, i den nya organisationen, kommer att ansvara för olika ärendeslag. Ansvaret 
för de ca 40 ärendeslagen delas på så sätt upp mellan enheterna. Förutom ett antal ärendeslag 
har även enhetscheferna ansvar för arbetsmiljö, kompetensutveckling för sin personal och 
rehabilitering av den egna personalen. Som områdeschef har dock Inger Sundqvist det 
övergripande ansvaret, och hon säger: ”så man rapporterar ju alltid till mig att de genomförs. 
Men ekonomin den har jag eget ansvar för.” 
 
Lena Berg, Enhetschef vid Kontorsområde Sollentuna  
Lena Berg är enhetschef vid Sollentuna försäkringskontorsområde och har arbetat där i 5,5 år. 
Hon sitter med i kontorets ledningsgrupp, där hon är en av elva deltagare (nio enhetschefer, 
områdeschefen samt en controller). Hon började vid Försäkringskassan efter gymnasiet och 
har varit anställd i 32 år. Hon har arbetat på olika enheter och med i stort sätt alla ärendeslag. 
Hon säger sig gilla sitt jobb ”super bra” och att hon fått möjlighet att delta i flera 
ledarskapsutbildningar.  
 
Tidigare har hon varit anställd i Upplands Väsby i sju år, varav fyra som chef. Innan dess 
arbetade hon som konsult och satt med i ledningsgruppen och har därmed suttit med i 
ledningsgruppen sedan1990. Konsultrollen innebar en slags övergripande ansvar för hela 
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Rehabgruppen i Upplands Väsby (tjänsten finns inte längre). Hon var en länk mellan den 
ansvariga chefen och ledningsgruppen och arbetade med metodutveckling samt support i 
enskilda ärenden. I tjänsten ingick även att vid behov fungera som vikare till funktionschefen 
och det var på det sättet som hon kom i chefsrollen. Sedan 1990 har hon därmed arbetat i 
olika ledarfunktioner. Lena nämner att en tidigare chef haft mycket stor betydelse för hennes 
egen utveckling:  
 
Inom kontorsområdet finna alla ärendeslag och omfattar Sigtuna/Märsta, Upplands Väsby, 
Sollentuna och Kista stadsdel. I Kista finns en så kallad kundmötesplats dit allmänheten kan 
komma och få hjälp med att fylla i blanketter eller för att få svar på frågor. Idag arbetar där 
fem personer och totalt finns det ca 105 personer anställda vid Sollentuna 
försäkringskontorsområde. På Lenas enhet ansvarar man för bidragsdelen så som 
bostadsbidrag, underhållstöd, allmänna barnbidrag och EU ärenden rörande 
familjeförhållanden m.m. och hon har 22 medarbetare.  
 
Eva Åfeldh - Pettersson, Enhetschef vid Kontorsområde Söderort 
Eva Åfeldh är enhetschef för sjukpenningsprocessen vid Försäkringskontorsområdet Söderort. 
Vilket innebär att enheten håller i den tidiga och fördjupade utredningen, men inte i 
samordningen. Enheten kommer också att i framtiden ansvara för början av 
handläggningsprocessen och se till att ärendet är klart för att gå vidare. Till ansvarsområden 
hör även arbetslösa som är sjukskrivna. Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Länsarbetsnämnden sker i dessa frågor samt när det gäller handläggning av ärenden där 
sjukpenning byts ut mot sjukersättning. Efter omorganisationen hålls även föredragningar för 
Socialförsäkringsnämnden (SFN). Organisationen är under förändring och när den är 
genomförd kommer ca 25 medarbetare att var knutna till enheten.  
 

”Det får inte stå still uppe i huvudet om man ska arbeta på Försäkringskassan. Det gör också att de 
regler och det som händer, att vi i våra roller också måste förändras. Att jag i och med det, nu får en ny 
kompetens, eftersom jag får en ny grupp att ta hand som SFN- föredragarna. Vad är det de gör och hur 
kan jag göra så att de gör det bättre.”.  

 
Hon beskriver organisationen som platt och med ett stort geografiskt område med tanke på att 
det täcker centrala delar av Stockholm. Kontorsområdet sträcker sig från Gullmarsplan till 
Farsta och fram till Skarpnäck och Stureby. De försäkrade som är bosatta inom detta 
upptagningsområde hör till Söderort. Hon har jobbat länge på Försäkringskassan och har 
arbetat inom många olika verksamhetsgrenar. Arbetet tycker hon fortfarande är lika 
spännande som när hon började. Rollen som enhetschef innebär att ta ett helhetsansvar och 
kunna rycka in om det ”dippar” någonstans. Det är viktigt att kunna hitta resurser för att stötta 
det eller den som behöver det.  
 

”För alla har ju rätt att få pengar, för det är oftast det man vill ha av oss. Men om det tjärvar, vi har två 
besökskontor, ett i Högdalen och ett i Gullmarsplan. Nu den här tiden på året är det många som söker om 
sitt bostadsbidrag. Och då är det mycket jobb med de bitarna, eftersom det är en enorm tempohöjning i 
början i året. Då måste vi kanske stötta med att ta emot de spontana besök som kommer. Då gäller det 
som enhetschef att stötta varandra.”  

 
4.3. Kunskap och kompetens 
Kompetens är en svår fråga, svarar Försäkringschefen. ”Kompetens är att på det mest 
effektiva sätt både mot uppdragsgivaren och mot kunden utföra den uppgift som efterfrågas. 
Kompetens är också att hög kvalité levereras i utförandet. Vilket handlar om att göra rätt, 
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snabbt och att utföra det på ett bra sätt för att uppnå hög kundnöjdhet”. (Försäkringschefen). 
Enhetschef Sollentuna säger att det beror på, kompetens innehåller många saker och hon 
menar att det inte endast är att gå på kurs. ”Det är så mycket mer och handlar även om att 
bredda sig inom enheten. Lära sig av sin kompis som sitter bakom sig, så att hon kan ta 
hennes telefon när hon är sjuk. (Enhetschef Sollentuna). Detta arbetar de mycket med på 
hennes enhet och hon säger vidare: ”Men också att det finns vilja och lust hos individen men 
även att individen klarar av att utföra en uppgift samt att använda sig av sina erfarenheter.” 
Andra viktiga egenskaper som värdesätts är att ha förmåga att söka efter information samt att 
förstå en instruktion. Men framförallt anser hon att kompetens är att ha förmåga att utföra 
olika uppgifter. 
    Framförallt är kompetens inte bara ett papper på att individen har läst någonting och tagit 
till sig kunskaper, utan kompetens är att kunna använda det till någonting som 
Försäkringskassan behöver säger Områdeschefen. ”Detta är viktigt att ta med i sin 
bedömning säger hon, för att inte lockas in i att, oj vilka bra betyg du har, och vad duktig du 
är som har gått så många år i skolan m.m.” (Områdeschef) Detta är förstås också viktigt 
säger hon, men tillägger att kompetens är att kunna omsätta sin kunskap till något bra. Hon 
förväntar sig även att individen ska kunna detta när en person med högre utbildning anställs. 
Det ställs alltså lite högre krav på den som har en lång utbildning. Områdeschefen har 
iakttagit att när de anställer en person med högskoleutbildning, det är ju inte så länge sen de 
började med det tillägger hon, har de en mycket kortare inlärningssträcka än vad andra med 
lägre utbildning har. De har lärt sig tekniken att lära sig snabbt under sin studietid. Dessutom 
menar områdeschefen att de som besitter en högre utbildning har en mycket högre integritet. 
De har en framtoning som gör henne väldigt glad, för hon ser hur de t.ex. vågar ställa sig upp 
och hålla ett föredrag. I sådana situationer upplever hon att det är svårt att få andra, med lägre 
utbildning, att våga göra något liknande.  
 
Enligt Enhetschef Söderort är kompetens, ett svårt ord, det finns så många förklaringar. ”Men 
kompetens om man tittar generellt är hur vi empatiskt förmedlar ett uppdrag som vi har som 
anställd. Det handlar väldigt mycket om, oavsett vilken teknik vi har och hur den utvecklas 
hela tiden, är det kontakten med individen som är det viktigaste, säger hon.” (Enhetschef 
Söderort). Hon tycker också att det är en fördel om organisationen har mixade kompetenser, 
en kombination av teoretisk erfarenhet med praktisk erfarenhet. Enhetschefen Söderort 
berättar att de har en del medarbetare som har väldigt lång praktisk erfarenhet, med intern 
kompetenspåfyllning. Vidare har de medarbetare som inte har arbetat lika lång tid på 
Försäkringskassan men de har i stället den teoretiska kompetensen. Hon berättar att all 
kompetens handlar om att kunna omvandla kunskap till något praktiskt. Tidigare inom 
Försäkringskassans var den teoretiska utbildningsnivån rätt låg, men den trenden håller på att 
förändras allt mer säger hon. Idag ser Försäkringskassan att de som anställs har en akademisk 
examen i botten. Denna examen kan se olika ut, en del är jurister, andra är beteendevetare, 
några är sjuksystrar och tandläkare o.s.v. Detta har sin bakgrund i att det inte går att lära sig 
Försäkringskassans verksamhet på universiteten. Utan en nyanställd börjar med en gedigen 
formell intern utbildning varvad med praktik på sin arbetsplats. Vidare har vi alltid bredare 
utbildningar om vi byter ärendeslag, tillägger Enhetschef Söderort. Hon tycker också att det är 
viktigt att medarbetaren får möjlighet att förflytta sig till en annan arbetsuppgift, eller byta 
område om behoven uppstår. På hennes enhet stannar inte medarbetaren upp om de inte vill. 
 
4.3.1. Kompetensförsörjning 
De strategiska kompetensförsörjningsfrågorna skall hanteras av den högsta ledningen, anser 
Personalstabschef. Personalstaben kommer fortsättningsvis att utarbeta underlaget som sedan 
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överlämnas till ledningsgruppen för beslutsfattande. Detta arbetssätt är ett måste för att få till 
övergripande strategier som gäller hela organisationen. Kompetensförsörjningsfrågorna och 
ledningsfrågorna är sådana som måste tas tag i då de inte självmant kräver sin egen tid likt 
arbetsgivarpolitiken. Behovet av kompetensutveckling är stort och ett nödvändigt område att 
ta tag i för att ställa om organisationen, säger Personalstabschef. Alla tjänster vid enheten är 
dock inte tillsatta ännu, vilket kanske kan gå att kombinera med den övertalighet som finns 
inom Försäkringskassan i stort. De vakanta tjänsterna kan komma att tillsättas med interna 
sökanden. Om kompetensen inte finns internt kan det bli nödvändigt att leta externt. 
Personalstabschef berättar vidare att den nya myndigheten inte hunnit formulera alla strategier 
för sin kompetensförsörjning ännu. Tidigare har det funnits ett antal 
kompetensförsörjningsstrategier, unika för de olika försäkringskassorna, vilka upphört att 
gälla i och med omorganisationen. I första skedet har Försäkringsakademien lagt energi på att 
formulera grunden för arbetet, dvs. utgångspunkter i professionaliseringsbegreppet samt 
formulerat Försäkringskassans syn på lärande. 
 
Personalstabschef anser att de delar (ovan nämnda skrifter) som i dag är klara, också är 
mycket realistiska. För att myndigheten ska kunna överleva i framtiden krävs ett 
professionellt förhållningssätt menar hon. Myndighetens uppdrag är kvalificerat och frågorna 
måste hanteras på ett kompetent sätt. För att skapa nöjda kunder, ett gott resultat och en 
rättssäker tillämpning, krävs ett professionellt förhållningssätt, säger hon. I detta 
förhållningssätt minskas inslaget av privatisering och ”mekanistiska” synsätt till förmån för 
enhetlighet och den kvalificerade handläggningen. Härigenom kan yrkesrollerna stärkas och 
deras kunskaper användas på ett mera ändamålsenligt sätt. ”Vi strävar efter en myndighet som 
är bäst på det de gör” säger Personalstabschef.  
 
När det gäller kompetensförsörjningen agerar Enhetschef Sollentuna hela tiden uppåt. Hon 
skriver, skickar e-post samt talar på försäkringsmöten för att göra klart vad det är hon 
behöver. Ett exempel på vad hon krävt är ett teknikstöd för att kunna få mer tid över till sina 
kunder. När det gäller utbildningar finns det ett stort utbud av interaktiva utbildningar på 
intranätet och hon försöker få personalen till att aktivt leta i utbudet. Var och en måste hitta 
själva. Enhetschef Sollentuna säger vidare att hon uppmuntrar sin personal att gå in och titta 
där. Det är inte självklart att alla får gå precis vilka kurser de vill utan det gäller att motivera 
varför vid ett så kallat medarbetarsamtal. Det finns också en hel del kurser som även passar 
chefer. Kurserna som erbjuds är dels av traditionell karaktär och dels uppbyggda som 
självstudier. ”Det är det här som många av de äldre är ovana med att sitta och läsa på 
skärmen. De vill skriva ut och läsa på papper, men de vänjer sig allt efter som. Det finns 
interaktiva kurser där det finns kursdeltagare över hela landet som deltar. Bra eftersom det 
kostar jättemycket att resa över landet för att få gå kurser.” (Enhetschef Sollentuna ) Som 
chef är det bra att föregå med gott exempel och våga tala om att han eller hon inte kan något, 
som t.ex. att använda Internet. ” man måste inte vara bra på allt bara för att man är chef”. 
(Enhetschef Sollentuna )  
 
Enhetschef Sollentuna tycker inte att de har någon strategi när det gäller 
kompetensförsörjningen. Hon pratar utifrån sitt kontor eftersom hon inte kan prata för hela 
försäkringskassan. ”Det kan ju faktiskt vara så att alla 40-talister går på löpande band, för 
det skulle kunna vara så att man får för sig att gå tidigare. Det är därför jag vill jobba på min 
enhet när det gäller att bredda kompetensen. Så att man har ett hum om vad de andra gör. 
Eftersom det faktiskt också kan bli så att någon blir allvarligt sjuk.” 
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Enhetschef Sollentuna anser att Försäkringskassan är en lärande organisation. Men på sikt ser 
kompetensförsörjningen ut att bli problematisk och säger att: ”Dessa medarbetare är lite till 
åren, har jobbat otroligt länge och är otroligt skickliga. De kan varenda del i lagen och följer 
denna. Och när de går behövs det överföring av kompetens och det är en jävla bristvara här.”  
Vid ett tillfälle har Enhetschef Sollentuna fått dispens för att anställa en person som arbetade 
parallellt med en annan anställd som skulle gå i pension. Hon anser att detta var ”guld värt” 
och att det är så det borde vara. Det har tyvärr aldrig hänt tidigare och hon vet inte hur hon 
lyckades få igenom det. Inför framtiden med det stora antal pensionsavgångar som väntar är 
hon orolig. 
 
För att lösa kompetensförsörjningen, har Områdeschefen, mixat sin grupp så att den består 
både av personal med erfarenhet och med högskoleutbildning. Men så fort det blir fråga om 
nyrekrytering ser hon gärna att det är någon med högskoleutbildning som tas in. Orsaken är 
att dessa individer fyller på med mer kompetens. Det är en strategi för att öka 
utbildningsnivån, tillägger informanten. Hon menar att det är få här i organisationen som idag 
får anställning med endast gymnasieutbildning i botten. Möjligtvis ett vikariat men inte en 
fast anställning. En utbildning är dock inte allt och vi tittar därför även på personligheten, 
säger Områdeschefen. ”När vi har intervjuer kan jag många gånger sitta med som en 
observatör. Då tittar jag väldigt mycket på hur denna person skulle kunna ta emot kunder, 
empati, moral o.s.v. Jag kan ställa frågor där man ganska klart kan få klart för sig att denna 
person är t.ex. rasist. Eller denna person gillar inte alls att man lever på bidrag, alltså 
sådana saker som inte alls kan läsas av i ett betyg.” (Områdeschef) Personer med negativa 
åsikter om bidragstagare passar inte som anställda vid Försäkringskassan. Med felaktiga 
värderingar kan de inte handlägga de ärenden som vi har, säger Områdeschefen. Det hjälper 
inte hur bra betyg de än har.  
 
4.4. Lärande organisationer  
Personalstabschefen berättar att den formulerade synen på lärande utgör grunden i 
kompetensutvecklingsarbetet och därför finns med som en av parametrarna vid 
kvalitetssäkringen av metoder och genomförande. ”Vår kommande lärarresurs kommer att 
rekryteras utifrån beskrivna yrkesroller och utbildas i enlighet med vår syn på lärande” säger 
Personalstabschefen. Kvalitetsmåtten, uppföljningen av effekter och genomförande av 
insatser, kommer att ge underlag för uppföljning kring den formulerade synen på lärande. 
Professionaliseringsarbetet följs upp genom att kommande arbeten/projekt kommer att utgå 
ifrån skrivningen. Det kommer att tas fram yrkesrollsmallar till hela verksamheten som skall 
ligga till grund för rekrytering och kompetensutveckling/kravprofiler. De kommer också att 
arbeta vidare på att utveckla och enhetliggöra metoder i arbetet för att ena organisation och 
ledarskap. Enligt Personalstabschefen arbetar akademin även med att koppla 
verksamhetsutvecklingen till universiteten för att därigenom ta del av och ge underlag för 
forskning inom deras område. Tillsammans kommer många olika delar att skapa en framtida 
professionell myndighet tillägger hon. Dokumentet är viktigt för att visa på vad de avser och 
ge indikation på vilka arbeten som har betydelse för framtida måluppfyllelse i 
försäkringskassan. 
 
4.4.1. Rekrytering 
När det gäller strategier vid nyrekrytering, svarar Försäkringschefen, att de skiljer sig 
beroende på vilken tjänst som ska tillsättas. Samtliga informanter bekräftar att det finns 
färdiga kravprofiler för alla tjänster inom Försäkringskassan att utgå ifrån i 
rekryteringsprocessen. Myndigheten har fyra stora tjänstegrupper när det gäller 
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handläggartjänsterna De är rehabiliteringssamordnare, bedömare, utredare, och 
kundmottagare. Utöver de grundläggande kraven som ges i kravprofilen kommer 
bedömningen av vad myndigheten vill få ut av tjänsten, säger Försäkringschefen.   
 
Enhetschef Söderort berättar att de personliga egenskaper som tas med i bedömningen är 
förmåga att arbeta i grupp, vilket är viktigt för att det ska fungera i den dynamik som råder på 
Försäkringskassan. Men även administrativ förmåga, att personen är drivande och stresstålig 
eftersom miljön är tung. Hon utgår också mycket från sin ”magkänsla” och det första 
intrycket. Finns det en osäkerhet så utför de ytterligare en intervju. Enhetschef Sollentuna 
berättar att hon värdesätter en förmåga att arbeta självständigt samtidigt som personen trivs 
med att arbeta i grupp, samt att våga fatta beslut. Hon säger också att det är en fördel om 
individen haft någon form av kundorienterat arbete innan de börjar sin anställning vid 
Försäkringskassan. Ett exempel kan vara att de har vana vid att tala och att de lärt sig att vara 
professionella i kundmötet. 
 

”Alltså jag tittar jättemycket på det, för jag, och där är det så att, den personal som ska jobba med 
personen är med innan vi bestämmer oss. Detta är det svåraste i min roll som chef, alltså detta med 
rekrytering. Ibland har jag bara en bild av att jag vill ha en person som är pratsam, eftersom det kan vara 
så att jag vill få igång ett tyst gäng. Eller i det här gänget måste jag ha en tyst inbunden person som 
tycker om att skriva rapporter. Jag saknar en sån, det är en utgångspunkt i mitt huvud, sen sållar jag 
utifrån det.” (Enhetschef Sollentuna) 

 
Sammantaget bildar detta en kravspecifikation som sedan annonseras antingen externt eller 
internt. I dag kräver alla arbetsuppgifter inom Försäkringskassan minst gymnasieutbildning. 
Men det blir mer och mer vanligt att arbetsuppgifterna kräver högskoleutbildning eftersom de 
enklare arbetsuppgifterna har försvunnit nästan helt. Det är såna arbetsuppgifter som kunden 
eller datorn tar över mer och mer. Även de uppgifter som vaktmästare och assistenter tidigare 
utförde läggs över på andra, som t.ex. chefer och handläggare, berättar Försäkringschefen.  
 
4.4.2. Struktur och team 
Försäkringskassan här i Stockholm är den kassa som kommit längst när det gäller 
processutvecklingen, säger Försäkringschefen. Stockholmskassan hade 11 egna utarbetade 
processer redan innan omorganisationen, vilket säkert har bidragit till den goda 
processutvecklingen. Idag är det de riksgemensamma processerna som ska gälla för hela 
myndigheten, men enligt Försäkringschefen har de på hennes enhet legat rätt i processerna 
och det är inte mycket som skiljer de egna och riksprocesserna åt. Idag ligger fokus i 
handläggningen på implementering av ett antal riksprocesser. Detta startade genom att först 
utkristallisera de sex största ärendeslagen och sedan försöka få en enhetlig tillämpning inom 
dem. Det skall finnas en process som beskriver vad som ska göras och som sedan skall 
användas inom hela organisationen. Arbetet har skett i samverkan mellan de kassor som har 
anmält sitt intresse och de som kommit längst i processtänket. Försäkringschefen berättar 
också att de har varit med och utvecklat tre av de sex fastställda processerna. Vidare har de i 
processarbetet också så kallade processförbättringsteam som består dels av folk utifrån som 
arbetar i processen och av dem själva. Ett annat team är ett processledningsteam, där det ingår 
individer från alla team. Deras funktion är att stämma av processerna mot varandra och det 
mest värdefulla tas där tillvara. Vidare arbetar egentligen alla inom Försäkringskassan i någon 
form av team genom att de hanterar någon av de 47 olika ärendeslagen. Försäkringschefen 
säger också att teamarbete över lag alltid varit vanligt inom hela försäkringskassan. 
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Områdeschefen berättar att de arbetar en hel del i team, framförallt inom ohälsan. 
Medarbetarna sitter i små grupper och bollar idéer om hur de skall göra i olika ärenden. Det 
finns också handläggare som ingår i team med andra myndigheter. Vid en 
organisationsförändring, tex. nu när de ska dela upp hela sin enhet till fem mindre enheter då 
arbetar de i team. Detta handlar mycket om att hon som chef vill säkerhetsställa det här med 
delaktigheten, för att alla ska vara med inflikar Områdeschefen. Rutinbeskrivningar och 
manualer är också vanligt förekommande. Den nya processhanteringen för vissa ärendeslag 
finns också på enheten. Ute på väggen i korridoren sitter ett fem meter långt blad som visar 
hur just det ärendeslagets arbetsprocess ser ut, säger Områdeschefen. Processerna arbetas 
fram centralt i samarbete med huvudkontoret och något eller några länskontor. När den är 
fastställd förs den ut till samtliga länskontor för att där genomföras. Det är tänkt att säkerställa 
likabehandlingen av våra kunder, ge kvalitetssäkring och rättsäkerhet, säger Områdeschefen. 
Idag är det ca 5-6 processer som gått ut i organisationen. 
 
4.4.3. Intern och extern feedback 
Enhetschef Sollentuna berättar att Försäkringskassan satsar hårt på blivande chefer. Hon har 
själv tre medarbetare som är med i denna satsning. ”Jag har en chef som inte lägger sig i 
detaljer hur jag styr min enhet. Varken när det gäller kompetensutveckling, semester, 
organisation eller vad det nu är” säger Enhetschef Sollentuna. Men om resultatet för hennes 
enhet skulle bli sämre än väntat och hon inte förberett sin chef på detta, då kan hon reagera, 
vilket är förståeligt. Försäkringschefen säger att mycket har sin grund i hur duktiga de som 
chefer är på att fånga upp medarbetarnas behov. De ska varje år ha medarbetarsamtal där bl.a. 
sådana frågor som rör utbildning och kompetensfrågor ska diskuteras.  
 

”Vi för en dialog med varandra och jag har fullt stöd ifrån min chef. Detta är också en form av 
kompetensutveckling, för jag har lärt mig kanon mycket av henne. Detta är också viktigt ifall jag startar 
ett projekt, där måste jag ha hennes stöd, så att man inte bara tutar och kör. Och sen kommer någon från 
HK och frågar vad håller ni på med i Sollentuna, det här går ju inte. Nu måste man fråga lite grann. 
Förut har man kunnat göra, kanske inte vad som helst, men lite mer, skratt” (Enhetschef Sollentuna) 

 
Enligt Försäkringschefen är medarbetarna inom Försäkringskassan bra på mycket. ”Jag har 
jätteduktiga medarbetare”, säger hon. De genomför mycket kvalificerade omprövningar och 
handläggningar. Eftersom de har den yttersta kompetensen på hennes kontor, krävs det hög 
kvalité i utbildningarna när det gäller bl.a. försäkringslagen. Vidare menar Försäkringschefen 
har kraven inom Försäkringskassan förändrats en hel del de senaste åren. De är idag mer 
serviceinriktade samt försöker pressa ner handläggningstiderna så att de snabbt ska kunna 
serva de olika områdena. ”Ja, det är svårt att säga vad man är bra på. Det är lättare att säga 
vad andra är bra på.”(Försäkringschef). Konkret visar det sig i resultatet, får de dåliga 
resultat på t.ex. kundsidan ute på områdena, kan det t.ex. betyda att de inte har stöttat 
kunderna tillräckligt mycket och bra. Detta blir en fingervisning för medarbetarna att det finns 
mer att göra. En systematisk kundsynshantering infördes inom hela Försäkringskassan under 
oktober 2004. Med teknikens hjälp kan nu alla kundklagomål registreras och lagras 
elektroniskt. Vilket innebär att myndigheten kan registrera kundklagomål per område, 
ärendeslag och tid.  
 
Enhetschef Söderort berättar att de på hennes kontor har blivit jättebra på att svara i telefon. 
Det låter kanske lite konstigt, men hon tillägger att när hon började arbeta på denna enhet för 
två år sedan fanns det ett enormt motstånd mot att svara i telefon. Den störde, och därför har 
Enhetschef Söderort arbetat ganska intensivt med att få personalen att inse att telefonen är 
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deras största arbetsredskap. Det är via den de kan få signaler utifrån och det är i dessa möten 
som den mesta servicen ges. Resultatet har blivit att hennes enhet nu faktiskt toppar här i 
Stockholm och har gjort det i ett par månader. På detta vis har de också vänt en negativ 
utveckling till en positiv genom en förbättring av sina resultat. Tidigare när ingen svarade i 
telefonen på hennes enhet skapades ett onödigt orosmoment hos ”kunderna” t.ex. de kände sig 
osäkra ifall deras pengar skulle komma o.s.v. Hon menar också att när kunderna slutar att vara 
osäkra, då slutar också telefonerna att ringa. Effekten av att medarbetarna har blivit bättre på 
att svara i telefonen har gjort att ”kunderna” idag litar mer på Försäkringskassan, de vet att 
utbetalningen faktiskt kommer att ske. Detta gör att medarbetare får mer tid till andra 
arbetsuppgifter och verksamheten blir mer effektiv på detta vis. Detta är något som vi också 
är mycket stolta över här på vår enhet säger Enhetschef Söderort. 
 
Enhetschef Sollentuna berättar att hennes medarbetare är lojala och målinriktade. ”Alltså 
majoriteten är väldigt målmedvetna, jobbar mot de uppsatta målen, de har stor lojalitet. De 
är otroligt lojala” (Enhetschef Sollentuna). Informanten tycker att hon har en enhet med 
jättemånga bra människor med många olika personligheter och att det är ganska 
mångkulturellt. Detta anser hon är både berikade och kul. Vidare bedömer hon att de är bra på 
att komma med idéer och att de är tuffa i dialog med henne, det gillar hon. Hon berättar att, 
utan att skryta, kan säga att de har otroligt kul på arbetet utan att det blir tramsigt. Vilket 
dessutom kan ses i att de har uppnått ett bra resultat. De är jättegoda kompisar och de ställer 
upp för varandra. Hon tycker att de trivs bra samt tar mycket eget ansvar. Som ett exempel 
nämner hon att ”en grupp har ordnat och planerat hela sin semesterledighet själva” 
(Enhetschef Sollentuna) Själv säger informanten att hon hela tiden självklart arbetar på att 
själv bli en bättre chef. Hon uttrycker det så här ”att medarbetarna är tuffa mot henne, de 
säger till ifall hon är för jäklig, skratt” (Enhetschef Sollentuna). 
 
4.4.4. Kompetensöverföring 
Personalstabschefen berättar att det finns en massa 50-60 åriga ”tanter” som har massor av 
kunskap i huvudet. Vad hon menar är att Försäkringskassan måste ställa om till en 
processtänkande organisation. För att starta denna form av projekt krävs 
projektledarutbildningar, för att individerna i gruppen skall kunna utvecklas och lära av 
varandra. Vidare berättar Personalstabschefen att nyanställda får en lång introduktionskurs när 
de börjar arbeta på försäkringskassan. Hon är själv ganska ny och är inte helt säker när hon 
säger att de äldre inom Försäkringskassan fungerar som mentorer till de nyanställda. 
Enhetschef Sollentuna berättar att hon har en handledare på varje område som tar hand om de 
medarbetare som är nya. Hon kontrollerar sedan hur upplärningen går genom att tala med de 
ansvariga, ”det är lättare på något vis”. Det är därmed handledarens ansvar att kolla av hur de 
går för de nyanställda och att sedan rapportera till chefen. Om det är något som inte fungerar 
löser handledaren och chefen det tillsammans. 
 
Eftersom det är så svårt för handläggarna att göra bedömningar i ärenden har personalen 
under förra året genomgått en del utbildningar inom detta område, berättar Enhetschef 
Söderort. Utbildningen har inneburit att deltagarna först fått gå igenom vad som är rätt 
bedömning dvs. försökt hitta det rätta sättet att hantera ärenden av detta slag. Därefter har ett 
antal avidentifierade ärenden gåtts igenom och var och en har fått göra en bedömning av 
ärendet. De olika deltagarna har sedan tillsammans diskuterat sina bedömningar för att sedan 
gemensamt komma fram till det bästa sättet, som också dokumenteras. Deltagarna, första 
linjens utbildare, ansvarar sedan för att hemma utbilda sina kollegor på samma sätt. Denna 
utbildning är jätteviktig eftersom försäkringarna inte är skrivna efter var den försäkrade bor 
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någonstans. ”Utan vi har ju olika sätt att tolka in beroende på din sociala omgivning”, säger 
Enhetschef Söderort. 
 
Enhetschef Söderort berättar att de finns uppföljningssystem för hur olika ärenden 
dokumenteras. Det är väldigt viktigt att dokumentera det som gjorts istället för att behålla 
informationen i huvudet. I uppföljningssystemet ingår olika granskare för ärendets olika 
nivåer. Dels så granskar kollegor varandra eller så bollar de ärendet mellan varandra: vad 
anser du om det här o.s.v. för att få stöd. Vid stor osäkerhet kan de vända sig till 
försäkringsavdelningen för att säkerhetsställa att allt är med och att det är rätt utfört. Dels 
finns det även granskare som tittar på ärendet efter att ett beslut är fattat. Enhetschef Söderort 
senaste mantra är att det som inte är dokumenterat det finns inte. Även om handläggaren har 
gjort rätt, så fälls ärendet om det inte finns dokumenterat. Akten är offentlig och skall kunna 
läsas av den försäkrade också, säger Enhetschef Söderort. ”För tro ska vi inte göra utan vi ska 
veta, och då är det viktigt att det finns dokumenterat.” Detta tycker Enhetschef Söderort är en 
form av kompetensutveckling.  
 
4.4.5. Kompetensutveckling 
Det finns hela tiden behov av kompetensutveckling, menar Områdeschefen, eftersom 
socialförsäkringen är stor och föränderlig. I dagsläget finns det dock kompetens inom alla de 
ärendeslag som behandlas på hennes kontor, vilket är 40 av 47. På sikt kommer en stor 
generationsväxling och i och med den tappas mycket av erfarenhetskunskaperna som de 
nyanställda inte har. De nya får alltid handledning av de mer erfarna, men det kommer ändå 
att bli annorlunda i och med att så många av de äldre går i pension, säger Områdeschefen.  
 
När det gäller kompetensutveckling säger, Enhetschef Sollentuna, att de vill ha mer av det. 
Hon tycker inte att de får riktigt gehör för det. Det de efterfrågar är inte ren 
katederundervisning utan att hennes medarbetare t.ex. ska få träna mer i mötet med kunden 
och framförallt kundmöten utifrån andra kulturer. Enhetschef Sollentuna säger att ”vi kan 
uttrycka det som att träna på olika samtal eftersom det är så lätt att missförstå varandra.” 
Hon kan förstå att de inte kan prioritera allt och alla på kassan. Men eftersom det känns 
väldigt otillfredsställande för henne som chef när personalen i varje medarbetarsamtal tar upp 
att det här skulle de verkligen behöva. Det förekommer väldigt många svåra samtal i 
handläggningen och det skulle därför vara värdefullt för de som arbetar inom 
Försäkringskassan att få föreläsningar inom ämnet. I övrigt tycker Enhetschef Sollentuna att 
de ändå har en hyfsad bra inställning till kompetensutveckling.  
 

”Jag tycker det är hyfsat bra alltså, sen kan det bli bättre. Men jag kan inte säga vad det är som ska bli 
bättre. Men sen är det här med att man ska vänta, för det finns ju inte pengar, det är mycket sånt som styr. 
Vi har inte råd och det finns inga medel avsatta till det. Jag tycker att min chef har en väldigt bra syn på 
det här. Men hon har sagt att du har det här beloppet att röra dig med, alltså låta tre stycken gå på en 
föreläsning. För de kommer och säger att de här tycker vi är intressant, de här skulle vi vilja. Det behöver 
inte alltid vara så att man ser en direkt koppling till det man sitter och gör varje dag. Men det kan ge 
ringar på vattnet, det ger lust.”. (Enhetschef Sollentuna) 

 
När det gäller eventuella behov av kompetensutveckling, svarar Enhetschef Söderort att det 
alltid behövs påfyllnad för att kunna hantera olika situationer. Alla medarbetare idag har en 
gedigen försäkringskasseerfarenhet och utbildning, men det behövs alltid påfyllnad i olika 
saker. Alla medarbetare hos henne har t.ex. gått utbildning inom mänskliga rättigheter. I 
utbildningen fick de även se hur olika kundmöten kunde se ut. Hela förra året (2004) och en 
bra bit in på 2003 har medarbetarna fått utbildning under tre dagar i olika metoder för ett 
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kundmöte samt vilket förhållningssätt de ska ha till försäkringen. Utbildningen innehöll 
teorier som behandlade bemötandet mot kund samt förändringsprocesser. I utbildningspaketet 
ingick även uppföljningsdagar. Enhetschef Söderort anser att det här med kompetens kräver 
att individen själv tar ett mycket stort ansvar. 
 
Försäkringschefen berättar att Försäkringskassan alltid har haft för lite pengar till utbildning. 
Det har alltid funnits önskemål och krav på mer utbildning än vad de har kunnat erbjuda den 
enskilde medarbetaren. De har alltid som chefer fått varit väldigt hårda mot medarbetaren och 
sagt att visst skulle jag vilja skicka i väg dig på utbildning, men i förhållande till dina 
arbetsuppgifter har jag inte råd att skicka iväg dig på mer utbildning för det du gör just nu, 
tillägger Försäkringschefen. Hon berättar också att de har väldigt många ambitiösa 
medarbetare som efterfrågar mer utbildning eftersom de då kan bli mer rörliga inom 
organisationen. Den utbildning som ges eller erbjuds medarbetarna styrs mer av 
verksamhetens behov än av medarbetarnas önskemål. ”Utan det är nog snarare ett behov av 
att Lisa och Gustav jobbar med föräldrarpenning, men jag har lite för mycket resurser där 
och på sikt kanske jag ska försöka stimulera någon av dem att gå över på ohälsosidan och då 
kanske jag som chef resonerar som så att jag måste börja ge en av dem utbildning för att 
personen på sikt ska kunna gå över på ohälsosidan”, säger Försäkringschefen.  
 
4.5. Kultur; lärande och ledning 
Försäkringskassan satsar, enligt Personalstabschefen, på chefsutbildning i stort och i linje med 
det hölls den 15 mars 2005 en ”chefsdag”. Orsaken till detta utbildningstillfälle var 
Försäkringskassans omorganisation och tanken är att cheferna skall motiveras till att driva 
förändringar på hemmaplan. Utbildningen kommer att fortgå och till nästa tillfälle kommer 
fler chefer att inbjudas. Myndigheten har i uppdrag att under 2005 precisera en 
förändringstidsplan och att ta ställning till sin effektivitetspotential, göra en översyn av IT-
verksamheten, göra en översyn över utrednings-, statistik- och utvärderingsverksamheten 
samt se över arbetssätt och rutiner. Enligt Personalstabschefen är det oerhört viktigt att 
cheferna är med på detta och att de kan föra tankarna vidare ut i organisationen. Ledningen 
måste utarbeta mål och visioner för den nya myndigheten samt ta fram förhållningssätt och 
värderingar som stämmer med detta. Sedan gäller det att få med chefer och medarbetare på 
förändringsarbetet. Försäkringskassans syn på hur de vill driva förändringsarbetet är följande: 

 
Vår syn på förändringsarbete! Hur vill vi driva förändringsarbetet? 
 
-Öppenhet, delaktighet, tydlighet och handlingskraft 
-Vision och värden blir bara verkliga genom aktiv handling 
-Förståelse genom kommunikation och tydlighet i alla led 
-Helhetssyn – alla delar påverkar varandra och vad vi lyckas uppnå 
-Ledningen och alla chefer måste vara bärare 
-Ansvar och konsekvens genom ”kontrakt” 
-Positiv förändring –lyft fram önskat ”läge”/bejaka det positiva som pågår 
-Förändringsprocesser av ”kulturkaraktär” tar tid 
-Omvärldsperspektiv 
(OH-bild framtagen inför ”chefsdagen” den 15 mars 2005, Personalstabschefen) 

 
4.5.1. Ledarskapets uppgift och betydelse 
Internt har också myndigheten skrivit ned vilket förhållningssätt ledningen och chefer skall ha 
till medarbetarna. I dokumentationen sägs att chefer skall utgå ifrån att medarbetarna vill ha 
insikt om omvärlden och förståelse för myndigheten ur ett helhetsperspektiv. Medarbetarna 
vill även veta vad som förväntas av dem samt ta eget ansvar och initiativ. De vill också 
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påverka hur verksamheten bedrivs och få stöd i den egna utvecklingen genom en aktiv dialog. 
(OH-bilder framtagna inför ”chefsdagen” den 15 mars 2005, Personalstabschefen). När det 
gäller cheferna i organisationen har Försäkringskassan formulerat följande riktlinjer: 

 
Ledarskap i Försäkringskassan 
• Ledarskap i Försäkringskassan ska utövas av chefer som: 
• Har tilltro till enskilda medarbetares vilja och förmåga att ta ansvar 
• Är bärare av myndighetens vision, verksamhetsidé och värderingar 
• Kopplar samman helheten med respektive del 
• Skapar delaktighet i förändringen genom tydlig kommunikation av målbilder 
• Ger fortlöpande återkoppling 
• Ser misstag som en möjlighet till förbättring 
(OH-bild framtagen inför ”chefsdagen” den 15 mars 2005, Personalstabschefen) 
 

Chefens roll i den förändringssituation som Försäkringskassan befinner sig i nu är jätteviktig, 
säger Personalstabschefen. De är förändringsagenter gentemot medarbetarna och 
nyckelfaktorer i en organisation. Ett dåligt ledarskap kan förgöra en hel grupp och det finns en 
massa energi i ledarskapet. De kan vara det största arbetsmiljöhotet men också den största 
möjligheten. Förändringsviljan hos chefer i en organisation påverkas mycket av de signaler 
den högsta ledningen skickar ut. En viktig faktor är på vilket sätt chefens arbete följs upp dvs. 
om förändringsbenägenheten premieras eller inte. 
 
På frågan om våra informanter får stöd i sin roll som chef svarar alla att så är fallet. Svaren 
uttrycks dock lite olika. Personalstabschefen säger: ”Det är faktiskt svårt att säga! Jag har 
varit anställd i så kort tid så jag vet inte. Jag är fortfarande i gulligull fasen! Har inte varit i 
en situation där jag behövt sådant stöd!”. Rent generellt tycker hon dock att det är oerhört 
viktigt att ha sin chefs stöd, ”Det är viktigt med chefen i ryggen, annars blir man försiktig” 
(Personalstabschefen). Jag tycker att jag får stöd i min roll som chef säger Områdeschefen. 
Hennes chef kommer inte och frågar om hon behöver stöd, men är lyhörd och ställer upp 
direkt när hon ber om hjälp. Det händer inte så ofta att hon behöver det stödet, däremot är 
controllerenheten mycket viktig. Deras hjälp har behövts vid uppbyggandet av en 
resultatinriktad kultur vid området. Det finns säkert också annat stöd att få inom 
organisationen, men jag har inte haft det behovet, säger Områdeschefen. ”Men det beror 
förmodligen på mig som person, om jag mår dåligt då går jag och säger det. För jag går inte 
omkring och mår dåligt. Jag är trygg i min roll.” (Områdeschefen). 
 
Chefens roll är viktig. Det är ett stimulerande och ett jätteroligt arbete, säger 
Försäkringschefen. Hon säger sig också tro att hon har stöd i sin chefsroll samt säger vidare 
att: ”Ju högre upp i hierarkin man kommer desto ensammare blir det ju. Så är det, jag har 
varit med så länge nu så jag är van, man vänjer sig”. Hon är dock nöjd med sin situation då 
hon dels har länsdirektören och dels kollegorna i ledningsgruppen, som består av tre andra 
områdeschefer, att ta till som bollplank. Enhetschef Söderort anser också att hon får stöd i sin 
roll som chef och att hon får lika mycket kompetenspåfyllnad som sina medarbetare. Möjligen 
får hon den kanske på ett lite annorlunda sätt. Hon har t.ex. deltagit i en hel del ganska långa 
utbildningar parallellt med arbetet. Hon har också deltagit i kortare utbildningar som t.ex. 
konflikthantering och liknande. När det gäller den ”dagliga påfyllnaden” har hon sina 
kollegor samt ett gott stöd från sin chef. Eftersom det endast finns tre enhetschefer totalt vid 
hennes arbetsplats finns där ett väldigt nära samarbete. ”Vi stöttar varandra och har även 
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planeringsdagar tillsammans och vi använder varandras spetskompetens, så det blir hela 
tiden påfyllnad. Sen får jag mycket påfyllnad av medarbetarna också.” (Enhetschef Söderort)  
 
Chefsrollen är inget som kommer per automatik, utan det gäller att vara vaken och observant 
på en massa saker. Det gäller att ha integritet och att medvetet gå in i en annan roll. Det går 
inte att vara en i gänget som tidigare när en chefsposition tillträds. En chef tvingas fatta beslut 
som ibland kan vara svåra och impopulära och det är viktigt att vara medveten om detta innan 
en sådan tjänst accepteras, säger Försäkringschefen. Chefens roll är framförallt att bana vägen 
för nya saker, att gå före, anser Områdeschefen. Det gäller som chef att vara först, men även 
att vara lyhörd. Det är också jätteviktigt att som chef ”leva som jag lär”. Det är ett måste för 
att bli trovärdig. ”Alltså jag kan inte gå ut och säga att vi ska ha bra resultat och sen säga att 
det där är inte så viktigt. Det går ju inte, gör det där i stället.” (Områdeschef)   
 
Chefens roll är att vara tillgänglig för personalen, att vara engagerad i sitt jobb, att fånga upp 
signaler som tyder på att allt inte fungerar och att ta tag i problemet. Det är också viktigt som 
chef att våga agera, säger Enhetschef Sollentuna. I ett klimat där mycket beröm ges kan också 
svårigheter diskuteras. Chefens huvudsakliga roll är att leda och fördela arbetet och att se till 
att alla arbetar mot uppsatta mål. Ingen kan allt ifrån början utan lär sig vad som krävs med 
tiden. 
  

”Det är väldigt torrt, stelt och kallt, det låter ju så. Men det är ju egentligen det. Lyssna in personalen, 
framförallt fånga upp när det börjar svaja någonstans, lyssna på tidiga signaler, att man inte mår bra, 
någon börjar göra fel. Jag har haft ett sånt här exempel ganska nyligen, som att det uppstod fel på fel. Vi 
diskuterade orsaken, och en medarbetare sa att jag klarar faktiskt inte det här. Det va så skönt att vi 
kunde ta upp det till diskussion. Det gäller att hitta lösningar tillsammans. Det tycker jag är chefens roll. 
Att inte skuldbelägga personen för att han har misslyckats. Jag lärde mig mycket av detta. Man far ju 
faktiskt illa om man inte klarar sin arbetsroll. Men också ställa krav faktiskt, jag kan ju inte agera som en 
stor mamma, det är inte så jag menar. Jag tycker det är jätteviktigt att ställa krav men de ska vara 
relevanta för individen.” (Enhetschef Sollentuna) 

 
4.5.2. Motivation, mål- och resultatstyrning 
Personalstabschefen säger att ”nu måste vi visa att vi kan spela och inte bara coacha” och 
menar att medarbetarna/cheferna inom Försäkringskassan är bra på att skriva ned saker men 
inte lika bra på att komma till handling. Områdeschefen anser att de väldigt duktiga på mål 
och resultatstyrning. De har en förmåga att leva upp till de mål som sätts upp, men det har 
varit en tung vandring dit. ”Vi har inte varit duktiga från början. Men å andra sidan har inte 
mål och resultatstyrning varit vårt fokus i kassan så länge.” (Områdeschef). Hon menar att 
alla medarbetarna vet att Försäkringskassan har handläggningstider som ska uppnås med en 
god kvalité i deras ärenden. Vidare vet alla att det krävs ett gott bemötande mot deras kunder. 
För att säkerhetsställa att detta uppfylls görs mätningar. Inom hennes kontor har det 
framförallt lagts ner mycket tid på att kompetensutveckla personalen inom mål och 
resultatstyrning. Detta har gjorts lokalt men naturligtvis med stöd ifrån controllerenheten inne 
från centralkontoret, t.ex. i form av information och statistik som sedan har visats för 
personalen, för att de ska få en klar bild av hur resultatet kan se ut berättar Områdeschefen. 
Denna statistik på mål och resultatstyrning samlas först centralt, och sen skickas det ut till de 
olika kontoren en gång i månaden i form av rapporter till alla kontoren. Det ger en indikation 
hur de olika kontoren ligger i förhållande till målen berättar Områdeschefen. Men hon menar 
att det egentligen inte är det som är det viktigaste utan det viktiga är att veta hur de ska gå 
tillväga för att uppnå sina mål. ”När det är klart att jag nått dit, då är det ju historia. Hon 
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menar att det är viktigt som chef att veta hur hon ska agera för att ta dem dit och även känna 
att personalen är med hela vägen.” (Områdeschef). 
 
När det gäller de krav som ställs på de anställda är det viktigt att chefen känner dem för att 
veta vad de går för. Det gäller att försöka ”höja ribban och trigga dem lite” (Enhetschef 
Sollentuna), men utifrån vars och ens förutsättningar. Det svåra är att veta vem som orkar vad. 
Den bild av en person som chefen har kanske inte alltid är den sanna. Personalstabschefen 
säger att hon alltid först försöker förankra en idé inom teamet innan hon beslutar om frågan. 
Hon säger att alla idéer vinner på att ses ifrån flera håll innan den anses klar att använda.  
 
Vid Försäkringsenheten har vi olika typer av mål varav ett är kvalitetsmål, som används för 
att motivera och följa upp verksamheten, säger Försäkringschefen. Det görs kvalitetssäkringar 
och kvalitetskontroller. Det finns mål för kvaliteten hos underlaget, beslutet och för själva 
utbetalningen samt mål för hur snabbt handläggningen skall ske. Ett exempel på det är att 
telefonluren skall lyftas inom två minuter o.s.v. Mål finns för i stort sätt all verksamhet och 
det är viktigt att följa upp hur väl de uppnås. Även Enhetschef Sollentuna talar om 
kvalitetsgranskning och säger att det finns kvalitetsgranskare på alla kontorsområden. Detta 
innebär att handläggningen skall kvalitetskontrolleras genom en kvalitetssäkring, som sker 
innan beslutet i ärendet fattas, och genom en kvalitetsgranskning som görs efter beslutet. De 
som kvalitetsgranskar, efter beslutet, får inte vara inblandade i själva handläggningen. Inte 
heller får någon t.ex. handlägga både uppdatering och utbetalningstransaktioner.  
 
4.5.3. Belöningssystem 
Det finns inget officiellt belöningssystem inom Försäkringskassan, men däremot använder 
Områdeschefen ett inofficiellt belöningssystem. Som statlig myndighet finns ingen möjlighet 
att ge stora belöningar som resor, stora presenter och liknande. Det blir därför istället, enkla 
små belöningar som t.ex. biobiljetter, en tårta till fikat när det gått bra för någon enhet eller 
ärendeslag. Ett exempel på tillfälle kan vara när en enhet har kommit upp i något resultat som 
ingen annat kontor i Stockholm har presterat. En annan belöning är att personalen har 
friskvårdsdagar tillsammans, men framförallt används beröm som en motivationsfaktor. 
 

”Den här sociala delen, det är ju inte bara belöningar i form av pengar och prylar, utan vi har två 
friskvårdsdagar. Sen tycker nog de att det är en belöning att få ett friskvårdkort på Worldclass. Alltså 
man ska inte blanda ihop det med belöning egentligen, för det är ju inte det, utan det är ju till för att man 
ska hålla sig frisk. Men de upplever att det är väldigt bra att jobba här och då ger de också järnet.” 
(Områdeschef) 
 
”Och på områdena har vi olika kulturer där också hur vi belönar. Vi har belöningssystem, men vi gör på 
väldigt olika sätt. Vi har belönat med t.ex. biobiljetter, om man gör något väldigt speciellt. Jag brukar 
belöna med tid eller så kanske jag köper en blomma. Sen belönar vi varandra genom beröm som att det 
där gjorde du riktigt bra o.s.v.” (Enhetschef Söderort) 

 
En individ som tycker att det är kul att gå till jobbet presterar också bättre resultat. I den 
senaste medarbetarundersökningen kom det fram att personalen tyckte att de hade en bra 
arbetsplats, att de hade en bra relation till cheferna och att de mådde bra, berättar 
Områdeschefen. 
 
Förändringssituationen som Försäkringskassan i stort befinner sig i har egentligen inte 
påverkat min roll som chef, säger Områdeschefen. ”Nej det tycker jag inte ännu, på sätt och 
vis mentalt, kan jag säga så här. Så ställer det större krav på mig eftersom jag hela tiden 
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måste vara beredd på att det kan bli förändringar och det måste jag mentalt förbereda 
personalen på.” (Områdeschef) På stormötena pratade de mycket om att personalen måste 
försöka tänka mer flexibelt och att de kanske inte kommer att finnas kontor av denna typ i 
framtiden. Ärendeslagen kanske kommer att centraliseras, vilket gör att kontoren kanske 
specialiseras på vissa typer av ärenden. Specialiseringen kan dessutom gälla för hela landet 
och inte för länet vilket kan påverka personalen. 
 

”Ja, precis där vi sitter just nu då, när 500 personer ska bort ifrån Stockholmskassan, där vissa 
ärendeslag ska upp till Arvidsjaur, det ska till Östersund, de ska till Gotland. Den informationen hade inte 
jag tidigare, eller behövde jag inte lämna tidigare när vi var en länskassa, utan då var de mer att man 
kanske koncentrerade ärendeslagen till någonting inom Stockholm. Det betydde inte så mycket för mina 
anställda utan då kunde man kanske flytta med. Men jag menar det går ju inte idag”. (Områdeschef)  

 
4.5.4. Arbetsmiljö och kultur 
Enhetschef Sollentuna säger att hon ganska tydligt kan se en koppling mellan 
kompetensutveckling och arbetsmiljö/kultur. Det visar sig genom klimatet som råder på 
arbetsplatsen, dvs. om det är öppet alternativt slutet. Vilket påverkar engagemanget till att 
vilja lära sig något nytt, antingen via kollegor eller utbildning. Enhetschef Sollentuna berättar 
att när det kommer en nyanställd till henne som vill gå utbildningar redan efter några dagar 
säger hon nej eftersom hon anser att personen först måste producera och lära sig försäkringen. 
Efter några dagar har personen ifråga inte hunnit visa vad han eller hon går för och det går 
därför inte att avgöra vilken nivå behovet av kompetensutveckling ligger på. Detta tycker 
Enhetschef Sollentuna är en typisk arbetsmiljöfråga.  
 
Personalstabschefen ser ett visst samband mellan kompetensutveckling och 
arbetsmiljö/kultur. Tidigare hade Riksförsäkringsverket (RFV) en slags controllerfunktion 
gentemot de tidigare försäkringskassorna. Det var RFV som bestämde vad som gällde och gav 
ut en slags ”dekret”. De var också ute på de olika kontoren och kontrollerade och följde upp. 
Många upplevde det som att de kom med ”pekpinnar”. Det fanns ett slags ”vi och dom”. Med 
detta bakom sig är det väldigt svårt att ställa om till att vi är en och samma organisation säger 
Personalstabschefen. Idag styrs Länsorganisationerna (LO) ifrån huvudkontoret och cheferna 
på de olika kontoren är inte längre ”högsta chef” utan har istället blivit produktionschefer. 
Personalstabschefen tror att det kan finnas chefer inom LO som kommer att motarbeta 
förändringen. Därför genomförs ett slags ”Kick-off” för de högsta cheferna berättar hon 
vidare. Det finns också en speciell enhet inom Försäkringskassan som har till uppgift att 
enbart arbeta med själva förändringsarbetet, vid namn Förändringssekretariatet.  
    Idag riktas verksamheterna inom Försäkringskassan mest mot förändring och utveckling för 
att produktionen ska bli så bra som möjligt. Generaldirektör Curt Malmborg är mycket 
resultatinriktad och lägger stort fokus på detta. Uppgiften inom organisationen blir genom 
detta att få till en samordning av arbetsuppgifterna. ”Ett exempel kan vara att en viss 
handläggning kan skötas på en geografisk plats och personal förflyttas dit. Den nu 
geografiskt samlade kompetensen skall sedan försörja organisationen inom de ärendeslaget” 
(Personalstabschef). 
 
4.5.5. Kultur 
Försäkringschefen berättar att den nytillträdde Produktionsdirektören vid Försäkringskassan 
är väldigt frustrerad över det sätt på vilket myndigheten använder sina resurser i förhållande 
till kunden. För de som varit anställda i organisationen länge ses insatserna som 
”omhändertagande gentemot försäkringstagaren” och som att organisationen är en 
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”välfärdsbyggare”. Ingen skall falla igenom alla nät och ”Försäkringskassan har alltid funnits 
och fångat upp folk”. 
 

”Detta har vi vant folk vid i massa år bortåt 50-70– talet och nu när nya produktionschefen kommer och 
sätter sig ute i olika områden i våra kundmottagningar för att sätta sig in i det vi gör så blir hon alldeles 
frustrerad över vår servicevänlighet gentemot kunden” (Försäkringschefen) 

 
Försäkringschefen berättar att begrepp som kund har börjat användas allt mer inom 
Försäkringskassan och även av henne själv. Detta gör att själva kulturen inom de olika 
verksamheterna i myndigheten tar en ny form. Nya begrepp som kundstrategi, bemötande, 
kundmötesplats har som en följd börjat användas. Hon menar att det tar tid att vänja sig vid de 
nya begreppen, men också att det finns en viss osäkerhet i dem beroende på att det för en 
kund alltid finns ett val, vilket inte finns i Försäkringskassans system. Där går det inte att 
välja om man vill ha 20 eller 80 % i ersättning utan det är en lag som styr med tillhörande 
försäkringskriterier, säger Försäkringschefen. Det pågår en diskussion ganska högt upp vilket 
som är det rätta, kund eller medborgare. 
 
Beroende på det förändrade synsättet tror Försäkringschefen att det förmodligen kommer att 
bli lite av ett kulturbyte för Försäkringskassan. Den nya kulturen kommer att innebära att 
kunderna körs bort ifrån deras mottagningar och att de måste lära sig att hantera data själva. 
De kommer inte att få hjälp att fylla i sina blanketter på samma sätt utan måste sköta detta 
själva. Försäkringschefen menar vidare att Försäkringskassan inte ska vara några brevlådor 
och allmänna upplysningscentraler, eftersom folk kan läsa själva. Detta står i skarp kontrast 
till den kultur som hittills rått inom organisationen. Många av handläggarna har varit med i 
hela uppbyggnadsskedet av försäkringen, där den försäkrade blivit väldigt omhändertagen. 
Men Försäkringschefen säger också att de måste komma ihåg att det finns en gräns för när de 
tar ifrån kunden deras eget ansvar. Hon tycker att de måste ta ett större ansvar för sitt eget 
tillfrisknande, det är en balansgång helt enkelt. Försäkringschefen tror vidare att samhället 
inte kommer att ha råd att betala all denna service på sikt. Vi måste använda resurserna mer 
effektivt och mer annorlunda, säger hon.  
 
Socialförsäkringens värdering är tydlig i den kultur vi har i detta område, säger 
Områdeschefen. ”Jag kan bara svara för mitt kontor. Men jag tror nog att det finns ganska 
inbyggt i kassan som helhet också, att man ska ha socialförsäkringsvärderingar” 
(Områdeschefen). Att ha socialförsäkringens värderingar innebär inte att personalen måste 
tillhöra eller tillhör ett visst parti. Det går att ha en politisk uppfattning utan att blanda in det, 
menar hon. 
 

”Den kulturen tycker jag finns här. Just det här jag pratade om att alla människor är lika värda. 
Socialförsäkringen är uppbyggd på att man ska ha en trygghet ända till livets slutskeende i princip. Jag 
har haft de som har fått sluta som inte haft dessa värderingar. Sen finns det mycket negativ kultur också 
om man kallar det så, att man tror att man inte är så bra som jag är. Vi har faktiskt haft 
kundundersökningar i mitten på 90-talet, där kunder fick betygsätta personalen på Försäkringskassan. 
Sen fick personalen betygsätta sig själva, alltså vad de trodde att kunderna tyckte om oss. Och personalen 
trodde att kunderna tyckte mycket sämre om oss än vad kunderna gjorde. Jag tror att det finns en kultur 
här med lite dåligt självförtroende.” (Områdeschefen) 

 
4.6. Gruppintervju 
Gruppintervju hölls med fem medarbetare från Sollentuna kontorsområde, den 2005-05-27. 
Nedan presenteras vår intervju strukturerat efter de frågor vi ställde. Informanterna kommer 
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inte att presenteras vidare utan får förbli anonyma i texten. De intervjuade personerna ges i 
texten benämningen: Informant A till och med E. Nämnas kan att personerna har olika 
nationellbakgrund, skiftande anställningstid vid Försäkringskassan och är relativt spridda i 
ålder. Materialet kommer att presenteras utifrån de områden gruppen diskuterat. 
 
4.6.1. Kompetens 
Kompetens, det är väl när medarbetaren går och utbildar sig och lär sig nya saker. Om t.ex. en 
person arbetar med underhållsstöd och sen byter till barnbidrag då ges utbildning inom detta 
område. Eller att medarbetaren kanske vill bredda sig lite grann. Informant C uttrycker det 
också så här: ”För mig är det så alltså. Alltså kompetens för arbetsuppgiften alltså, sen finns 
det ju andra kompetenser, som sociala kompetenser.” Både informant D och E säger att de 
tänker precis som informant C. Informant A säger att för egen del är det inte bara att gå och 
lära sig på en utbildning. Utan kompetens det får vi även på arbetsplatsen. Det räcker med att 
byta ut vissa arbetsuppgifter eller när jag läser mina arbetskamraters anteckningar. Kompetens 
kan man få på olika sätt och inte bara när man går i skolan. Som nyanställd får man en 
handledare eftersom detta arbete inte är något man lär sig på en månad, utan det tar säkert ett 
halvår innan en nyanställd är någorlunda självgående säger Informant A vidare. Det finns 
mycket nytt som kommer hela tiden och det måste vi som varit länge på kassan också lära oss. 
Informant B berättar att hon har bakgrund från ett annat land och hennes uppfattning är att en 
som är handläggare på Försäkringskassan har en dålig status i samhället. De har dåligt betalt 
o.s.v. Hon berättar att de tar väldigt svåra beslut om människan och deras pengar i jämförelse 
mot andra anställda i staten.  
 
Utbildningsnivån 
När vi frågar om de tror att statusen skulle vara bättre om det fanns en akademisk utbildning 
för försäkringskasseanställda, svarar informant A att det faktiskt finns en utbildning, en 
rehabiliteringsutbildning. Vi kan tala om försäkringsakademin som en grej som kommer att 
hända, det blir nog bra, inflikar informant B. Mycket beror på vad medarbetaren arbetar med 
och till vilken tjänst personen söker till. Men treårigt gymnasium kräver Försäkringskassan 
åtminstone på alla som söker, säger informant C. Men sen är det väldigt många som har 
arbetat väldigt länge och har den praktiska erfarenheten. Men det är klart att vi har ju 
personliga löner som gör att den som har arbetat lite längre än någon annan har ju en högre 
lön därför kan man inte generellt säga att alla har sämre löner jämfört mot andra som 
arbetar i en statlig myndighet säger informant A.  
 
Informant C berättar att för många år sedan anställde Försäkringskassan personer med hög 
utbildning, t.ex. sjuksystrar m.m. Det var väl inte så himla kul för många som arbetade på 
Försäkringskassan, d.v.s. för dem som satt och lärde upp de nya högutbildade personerna. De 
nyanställda hade oftast ett par tusen mer i månadslön än de som fungerade som lärare. Hon 
menar att det kanske inte ledde till en konflikt men i vart fall till ett missnöje. Det slutade med 
att många av de högutbildade eller specialutbildade slutade på kassan efter ett tag. Inte för att 
de blev dåligt bemöta utan för att arbetssituationen nog inte riktigt var vad de hade tänkt sig, 
säger informant C. Men detta var för många år sedan och så är det inte idag. De som hade 
arbetat på kassan i många år kände sig mindre värda, tillägger hon. Hon menar att det inte 
kändes bra eftersom det kom en person direkt från skolan och hade mycket högre lön än en 
person som har arbetat väldigt länge på kassan och hade en lång erfarenhet. Informant A 
berättar att på den tiden var denna löneskillnad väldigt mycket pengar, alltså stor skillnad.  
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Informant D berättar att hon som är ganska ny har fått gå introduktionsutbildning, men även 
en del riktade utbildningar som har behövts för hennes arbetsuppgifter. Vidare har de som 
arbetar med underhållsstöd gått utbildning inom trepartssamtal eftersom de har två parter i 
dessa ärenden, berättar informant A. Det kommer hela tiden nya utbildningar som de erbjuds 
att gå och det handlar inte alltid specifikt om deras arbetsområden utan det kan vara t.ex. 
klarspråk. Sen har kassan försäkringsmöten inom olika arbetsområden en gång i månaden där 
framförallt chefer deltar. Medan temadagar där är det olika handläggare som medverkar. 
Detta är nödvändigt menar informant A eftersom det hela tiden kommer förändringar genom 
lagändringar och likaså direktiv. Informant B berättar att deras chef tycker det är viktigt att de 
kompetensutvecklar sig. 
 
Informant C berättar att medarbetaren kan få gå på föreläsningar som inte alltid är knutet till 
den specifika arbetsuppgiften. Det kan vara en kvällskurs, ett ämne som handlar om att må 
bra eller att förändra sitt liv, där mer rent allmänna ämnen behandlas. Informant C säger att 
det t.ex. vara något som chefen eller jag själv som medarbetare har hittat. Informant A 
berättar att hon har fått möjlighet att gå tio förmiddagar på en kurs som har handlat om kost 
och motion, vilket är något som hon kan ha nytta av både privat och i arbetslivet. Detta är mer 
en utbildning som riktar sig till att den enskilde individen ska må bättre, vilket gör att 
arbetsgivaren i förlängningen också vinner på arrangemanget, säger informant C. Informant A 
håller med och säger att det blir en form av motivation på arbetsplatsen. 
 
Kompetensutveckling och arbetsmiljö 
Vid frågan ifall de ser något samband mellan kompetensutvecklig och arbetsmiljö, blir det 
tyst länge. Hur menar ni frågar informant A först, sen svarar hon: ”Det har mycket med 
personerna som arbetar i gruppen att göra, dvs. man är tolerant när man trivs och ger sig 
själv och andra utrymme, att man är sig själv och inte någon annan.” Hon menar att det kan 
bli en väldigt jobbig kultur eller vara väldigt jobbigt för varje människa om man ska behöva 
spela någon annan. Informant B berättar att det finns ett samband, om hon hittar en kurs hon 
vill gå berättar hon detta för sin chef att hon är intresserad och får då oftast gå på 
utbildningen. Hon tycker att de har en sådan miljö. Det är många gånger inte ekonomin som 
begränsar ifall de får gå en kurs eller inte menar, informant C. Det kan istället handla om att 
deras chef inte tycker att det är nödvändigt att de som har arbetat länge på kassan behöver 
denna utveckling, utan menar att de får kompetensutveckling via sina ärendeslag. Detta är 
något som alla i gruppen anser är synd eftersom det finns så mycket annat en kurs kan tillföra. 
Informant D berättar att de nya har fått gå kurser som behandlar språket, dvs. det 
mångkulturella mötet. Informant C tycker att de är en kurs som de alla borde få gå eftersom 
personerna de möter är ifrån så många olika kulturer. Men detta är något som informant A 
tror att ledningen inom kassan arbetar med och att på sikt så kommer alla att få möjlighet att 
gå dessa kurser. 
 
En friskvårdstimme erbjuds varje vecka, där de själva får välja vad de vill göra, bara de rör på 
sig. De kan promenera runt huset om de vill berättar informant B. De kan också gå på gympa 
eller styrketräning, det ska vara någon form av aktivitet, men inte gå ut och shoppa berättar 
informant C med ett skratt. Hela gruppen är överens om att deras chef tycker att det är viktigt 
att de rör på sig. Det är faktiskt något som visar sig i deras resultat inflikar informant B. 
 
4.6.2. Arbetsprocessen 
Informant A berättar att de har olika kretsar som de ska samarbeta med och det är upp till 
varje handläggare att detta görs och innebär att handläggare inom olika områden ska 
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samarbeta med varandra och utbyta erfarenheter. Informant B håller med informant A och 
berättar att de dagen innan hade besök ifrån Rinkeby-, Solna- och Järfällakontoren ett par 
timmar. De förde dialog rund ärendeslaget barnbidrag och kommer att fortsätta med möten 
var 3:dje månad. Informant A berättar vidare att de har teamarbeten. De har inga personligt 
egna ärenden och därför arbetar vi i team. Det går att hantera på olika sätt som t.ex. att dela 
upp i dagar, men så gör inte denna grupp. Vi dokumenterar det vi gör och använder sedan 
dokumentationen, säger både informant A och C. Utifrån den kan de följa hela processen från 
att en ansökan om t.ex. underhållsstöd kommer in till att ett beslut tags, dvs. varje steg finns 
nedtecknat. Det blir en slags mall allt ifrån början till beslut och alla de olika stegen i ärendet 
finns med. De vet inte hur många av de 47 ärendeslagen som har framarbetade processer. 
Informant A tycker dock att processkartläggningen är bra eftersom den ger en slags 
arbetsbeskrivning och det måste finnas tycker hon. Detta hjälper också många gånger en ny 
medarbetare, eftersom de snabbt kan se arbetsgången och kontrollera att alla delar finns med, 
menar informant C. Informant E berättar att när hon började arbeta på kassan fanns ingen 
process på det ärendeslag som hon arbetar med. Informant C säger att det visar en helhet som 
är bra att ha med sig i arbetet. Sen är det också bra då det finns lagar och förordningar 
nedskrivet i processen menar hon, för skulle det uppstå ett frågetecken kan medarbetaren gå in 
och titta och hitta svaret. 
 
Det är också bra att de olika ärendeslagen dokumenteras på detta vis, ifall någon annan 
handläggare behöver gå tillbaka och titta i ett ärendeslag. Det är inte alltid så att vi följer en 
exakt gång i processen säger informant A och C, utan det viktiga är att alla delar finns med. 
Detta hänger förmodligen ihop med att vi har arbetat länge inom kassan och mycket går på 
rutin. Men som sagt det är ett bra stöd för de nya som kommer samt ger ett helhetsintryck 
menar de. När de gäller de ärendeslag som inte har någon process ännu finns det olika 
dokument som stöd för de som arbetar, säger informant B. Det har alltid funnits manualer och 
handböcker säger informant C. Först fanns de gröna handböckerna som beskrev hur de skulle 
gå tillväga i de olika ärendeslagen, sen försvann de och ersattes av manualer som inte beskrev 
arbetsmetoden lika tydligt. Det är det som är vitsen med själva processen, där allt finns 
beskrivet, säger informant A.  
 
Informant D berättar att hon hade en handledare när hon började arbeta på kassan. Om man 
sätter sig ner och funderar och tittar så är det många som har arbetat väldigt länge på kassan. 
Och vad beror det på? Säger informant C. Hela gruppen inflikar med ett skratt att det inte har 
med lönen att göra i alla fall. Informant C berättar vidare att miljön har förändrats en hel del 
under den tid hon själv har arbetat på kassan. Det har blivit friare på något viss, ett bra socialt 
klimat och de har t.ex. fått friskvårdstimmar. Hon har alltid trivts bra och tycker att det är en 
bra arbetsplats. 
 
4.6.3. Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer för Informant A är att hon känner igen sig i sina arbetsuppgifter och sina 
arbetskamrater. ”Att använda sina gener i stället för muskler” säger informant B. Motivation 
är helt enkelt att vara med i huvudet när man fattar ett beslut. Alla i gruppen är överens om att 
de har olika motivationsfaktorer. De tycker dock alla att det är kul att gå till sitt arbete. Man 
lär sig alltid något nytt varje dag säger informant D. ”Vi är väl tävlingsmänniskor kanske, 
säger informant A. Vi pratar dagligen om att uppnå målen.” 
 
Belöningssystem är inget gruppen känns vid och alla utbrister: ”Belöningssystem vad är det 
för något?”, med ett skratt. Informant C berättar att de kan få tårta, men då får hela gruppen. 
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De har inga individuella belöningssystem, menar hon. Sen mår man bättre själv om man har 
arbetat på och inte ligger efter med sina arbetsuppgifter, för då mår individen inte bra tillägger 
informant B.  
 
4.6.4. Chefsrollen 
Ja, jag får stöd av vår chef tycker informant A och informant B instämmer. Hon är ju 
människa hon också säger informant A. Vi är så självgående och hon går inte in och säger att 
nu ska ni göra si eller så utan det går av sig själv liksom, säger informant C. Handlar det om 
ett beslut som jag ska ta, ifall det är ett beslut i själva ärendet, då går jag inte till chefen utan 
till en kollega eftersom hon inte arbetar med försäkringen på det viset, tillägger informant C. 
Det blir när det handlar om frågor av mer personlig karaktär och när det handlar om kunder 
som man inte kan hantera själv, säger informant A. Chefen kan behöva hjälpa till med att 
ringa upp en kund där det inte fungerar, man kanske känner sig trakasserad, mer åt det hållet 
inflikar informant C. Hon menar att det är ett stöd som de kan få av chefen. Eller så kan det 
vara det motsatta att en kund kanske ringer till deras chef och diskuterar ett ärende. Jag tror att 
vissa kunder vill tala med chefen säger informant B eller så kan en del kunder hota med att de 
ska ringa till chefen säger informant A.  
 
Informant C säger att som chef lägger hon sig inte i mitt arbete, men det ska hon inte heller 
utan hon är mer en länk högre uppifrån. Om det kommer någon order uppifrån som säger att 
nu ska ni göra så här eller nu händer det här o.s.v. då förmedlar chefen det till medarbetarna. 
Hon är mer som en administrativ chef inflikar informant D. Ja, precis det är hon som ger oss 
den information vi behöver, självklart ska vi också söka efter information och hålla oss 
uppdaterade i det som händer säger, informant C. Det finns en ganska tydlig gräns, vi arbetar 
med försäkringen det gör inte hon säger informant A och informant B instämmer.  
 
Kvalitetssäkring genom uppföljning 
Arbetet följs upp genom olika mål och med hjälp av olika kontrollverktyg, säger informant A. 
Vi håller reda på handläggningstid och om vi har gjort rätt, inflikar informant B. Vi 
kontrollerar också att vi har rätt underlag, säger informant A, vilket är en slags 
kvalitetskontroll, säger informant B. Jag har en som gör ”sakkontroller” dvs. undersöker om 
jag har fattat rätt beslut säger hon, sen finns det en annan person som gör en kvalitetskontroll i 
ett system som heter ”kubben”. I detta system kontrolleras att det finns rätt underlag, att 
pengar har betalats ut till rätt person, säger informant B. ”Sakkontrollen” är en kontroll som 
görs innan ärendet skickas iväg för beslut och verkställande. Om det framkommer att det 
fanns något fel där kommer detta att synas i statistiken. När det gäller kubbengranskningen, 
som görs efter att beslut fattats, får vi se upp eftersom den visar hur många procent rätt eller 
fel vi har i förhållande till hur många ärenden som har kontrollerats säger informant C. Det 
behöver inte vara några stora fel, men det ska ändå vara rätt. Detta är inget kunden märker 
något av utan är till för att vi skall kunna lära oss av våra fel. Ärendet är officiellt för kunden 
och då är det viktigt att allt finns med, så att han eller hon kan följa ärendet. ”Det kan till och 
med vara så att vi inte har skickat iväg ett brev till en av parterna i ett ärende inom den 
tidsram som det ska göras, då kan vi få fel om vi inte gjort det, vi ska skicka senast den 5:e 
dagen, om vi då skickar den 6:e dagen då blir det fel.” Informant A 
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Kapitel 5, Analys 
Kapitlet innehåller en analys över insamlat forskningsmaterial och den kommer att 
genomföras i två steg. I steg 1 kommer vi att strukturera vår analys efter ämnesområden som 
vi följt både i teori- och empirikapitlen. Först diskuteras därför synen på kunskap och 
kompetens som även innehåller en diskussion rörande kompetensförsörjningen vid 
Försäkringskassan. Därefter analyseras rekrytering, struktur, teambilding, feedback m.m. 
under rubriken Lärande organisationer. Sist analyserar vi ledning och lärande samt 
organisationens kultur. I detta avsnitt delas texten in under rubriker som: Ledarskapets uppgift 
och betydelse, Motivation, mål och resultatstyrning, Belöningssystem, Arbetsmiljö och kultur. 
Analysen sker först och främst utifrån de intervjuade chefernas perspektiv, men till detta läggs 
sist i vart avsnitt en spegling utifrån de anställdas synvinkel. Detta betyder att gruppintervjun 
inte kommer att redovisas som i empirin. Genom att sammanföra materialet anser vi oss 
gynna uppsatsen som helhet då den ger läsaren möjlighet att på ett tydligare sätt se hur chefer 
kontra anställda upplever Försäkringskassan. Det ger oss också en möjlighet att under vart 
område visa svaren utifrån organisationsstrukturen d.v.s. ifrån dess högsta ledning ned till 
produktionen ute på kontoren. Kapitlet avslutas sedan med analys steg 2 i vilken analys steg 1 
kopplas samman med hämmande och främjande kompetenskällor hos Försäkringskassan. 
Fokus i detta steg är att visualisera vår analys genom Moxnes (1984) tabell över 
kompetenskällor. Detta följs sedan av en analys och diskussion över hur vårt 
forskningsmaterial speglar sig i tabellen. 
 
5.1. Analys steg 1 
 
5.1.1. Kunskap och kompetens 
Informanterna har alla en relativt gemensam syn på kompetens. De anser att en individ ska ha 
förmåga att omsätta sina kunskaper till handling och att det måste finns vilja, lust samt 
förmåga att använda erfarenheter i arbetssituationen. Andra faktorer som kom fram vid 
intervjuerna var att individens förmåga att söka efter information och att förstå en instruktion 
också kan sägas ingå i kompetensbegreppet. Allt detta sammantaget bekräftas även av teorin 
som bl.a. säger att kompetens är att kunna omsätta sin kunskap till handling, dvs. hur en 
uppgift utförs (Berglund och Blomquist, 1999) En av informanterna uttrycker ytterligare ett 
perspektiv på kompetens. Hon menar att en bra mix på medarbetarna är när det finns både en 
erfarenhetsmässig och en teoretisk kompetens i gruppen. Detta anser vi kan liknas vid en form 
av lärande organisation samt även en teoretisk koppling till implicit och explicit kunskap 
(Ellström, 1999, Josefson, 1990). Tanken är att individerna i arbetsgruppen skall lära av 
varandra dvs. att det sker en kunskapsöverföring mellan individerna. Skapandet av 
kunskapsöverföring är en avgörande faktorer för att kunna hantera den så kallade 2010-
problematiken. 
 
Feedback utifrån teorins aspekter en främjande faktor för lärande (Moxnes 1984), så även 
målstyrning i erfarenhetsinlärande verksamhet. Kunskapen finns lagrad inom 
Försäkringskassan genom alla nedskrivna dokumenten, men finns det tillräckligt med 
kompetens, har medarbetarna de rätta verktygen för att klara av den specifika arbetsuppgiften. 
Kunskap och kompetens är två skilda faktorer, vilket bekräftas av teorin. Vi har genom våra 
intervjuer lärt att problemet för cheferna många gånger inte är vad de skall göra utan hur de 
ska gå tillväga. Områdeschefen för t.ex. en diskussion om just svårigheten att agera på så sätt 
så att hon får personalen med sig hela vägen fram till målet. 
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Detta skildrar skillnaden mellan kunskap och kompetens, där kunskap hanterar vad som skall 
göras och kompetens hur det skall utföras (Nilsson, 1999). Något som kan vara värt att 
reflektera över. Det är en sak att ha kunskap, fakta, om hur en specifik uppgift ska lösas, men 
hur det sen utförs är en annan sak. Vi anser att det är av avgörande betydelse för 
Försäkringskassan att se till att det finnas kompetens som hanterar hur de ska komma till 
handling.  
 
Kompetensförsörjning 
Enhetschef Sollentuna anser att Försäkringskassan är en lärande organisation. Men på sikt ser 
kompetensförsörjningen ut att bli problematisk. ”Dessa medarbetare är lite till åren, har 
jobbat otroligt länge och är otroligt skickliga. De kan varenda del i lagen och följer denna. 
Och när de går behövs det överföring av kompetens och det är en jävla bristvara 
här.”(Enhetschef Sollentuna). Vi upplever det som att Försäkringskassan inte har täckt upp 
med någon enhetlig plan för att klara 2010- problematiken. Utifrån våra intervjuer har 
tankarna om detta varierat en hel del mellan de olika kontoren, både utifrån att bygga in 
främjande kompetenskällor men även när det gäller strategier för kompetensöverföring.  
När det gäller att skapa en lärande kultur med kompetensöverföring är det viktigt att också 
rekryteringen har en struktur som tar hänsyn till dessa frågeställningar. Exempelvis innebär 
det att kompetensen matchas mot den specifika arbetsuppgiften. Försäkringskassans chefer 
verkar ha en relativt enhetlig syn på detta område. När det gäller utbildning har kraven ökat de 
senaste åren och nyrekryterade medarbetare har minst gymnasieutbildning. Alltmer 
efterfrågas också medarbetare med högskoleutbildning. Andra faktorer som väger tungt är 
personliga egenskaper samt ifall det finns tidigare erfarenhet från kundbemötande. Samtliga 
informanter bekräftar också att det finns färdiga kravprofiler, för de fyra stora 
handläggargrupperna inom Försäkringskassan, att utgå ifrån i rekryteringsprocessen. Det 
framkommer också att det centralt håller på att arbetas fram underlag för en mer enhetlig 
tjänstebenämning inom organisationen i stort. Detta ökar sannolikheten att täcka eventuella 
kompetensglapp, som kan uppstå när många av medarbetarna går i pension. Enligt Moxnes 
(1984) lägger en s.k. Innovativ organisation inte ned särskilt mycket jobb på att välja sina 
medarbetare. Där är olikheter och åsiktsskillnader inga problem utan ses som drivkrafter till 
förändring. Det faktum att Försäkringskassan lägger ned så stor vikt vid vem som anställs 
tyder därför på att den istället till sin struktur är Administrativ. 
 
5.1.2. Gruppen om Kunskap och kompetens  
Gruppen är relativt överens om vad kompetens är för något. De beskriver det som att det är 
när man går och utbildar sig och lär sig nya saker, men även genom att byta arbetsuppgifter. 
De gör ingen tydlig skillnad på kunskap och kompetens. Här skiljer det en del ifrån 
ledningens sida. En orsak till att vi får denna skillnad kan dock vara att vi inte direkt 
formulerat en fråga till gruppen i vilket vi ber dem gör en åtskillnad mellan kunskap och 
kompetens, vilket cheferna fick. Medarbetaren har inte heller samma ansvar som ledningen att 
bygga upp en lärande kultur. Vilket görs genom att använda sig av så många främjande 
kompetensutvecklings källor som möjligt (Moxnes 1984). Informant A är dock inne på 
kompetens när hon berättar om introduktionen via en handledare som ges till de nyanställda.  
 
Kompetensförsörjning 
Utbildningsnivån har inom Försäkringskassan alltid varit relativ låg och de som arbetar där 
har ofta stannat kvar under lång tid. De har därmed istället för hög utbildning byggt upp en 
mycket gedigen erfarenhet. Vid en diskussion om en eventuellt ökad utbildningsnivå på 
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nyrekryterad personal kunde vi se att ämnet är känslosamt att diskutera. Att säga att det finns 
en viss mån av fördomar mot dem som har akademisk examen är kanske att gå för långt men, 
det finns definitivt en stor skepsis för hur det hela har hanterats av ledningen. I samtalet säger 
en av informanterna att man redan tidigare försökt rekrytera akademiker och att de fick 
handledning av anställda med längre erfarenhet och lägre lön. Det hela slutade med att 
akademikerna sökte sig därifrån, förmodligen beroende på att det inte fanns någon karriärväg 
att gå, och med att handledarna blev irriterade över att behöva lära upp kollegor med högre 
lön än de själva. En akademisk examen var mer värd än deras långa erfarenhet. Flera av 
cheferna har givit uttryck för att högutbildad personal behövs inom Försäkringskassan om de 
ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Det arbetas också ifrån ledningens sida på att 
höja kompetensen inom organisationen, varav ett sätt är att rekrytera akademiker. Vi anser att 
det är ett utmärkt system när de som har lång erfarenhet hjälper de nyanställda. Oavsett hög 
utbildning krävs kunskap om det faktiska arbetet som enbart de med erfarenhet kan förmedla. 
Här finns en möjlighet till kunskapsöverföring mellan mentorerna och de nyanställda. Det 
vore därför en förlust för Försäkringskassan om det synsätt som framkom vid samtalet blev 
permanent och fortsättningsvis skulle försvåra och begränsa kompetensutvecklingen. 
 
5.1.3. Lärande organisationer  
Enligt Personalstabschefen utgör lärande grunden för Försäkringskassans 
kompetensutvecklingsarbete, och är även en av parametrarna i kvalitetssäkringen av deras 
metoder för genomförande. Som ett exempel på detta nämns att det ska tas fram enhetliga 
yrkesmallar/kravprofiler, som ska ligga till grund för rekryteringen och 
kompetensutvecklingen. Vi får i denna intervju uppfattningen att arbetet befinner sig på en 
planeringsnivå och att det inte ännu används i verksamheten. Vi tolkar målet som att de 
genom enhetlighet skall uppnå en gemensam definition av kassans olika tjänster och en 
samsyn när det gäller den kompetens som behövs för de olika tjänsterna. Beroende på den 
situation som myndigheten befinner sig i är det förklarligt om strategierna inte omsatts på 
operativ nivå ännu. Men synsättet är bra då det ökar förutsättningarna för Försäkringskassan 
att klara den kommande 2010 problematiken. Trots att förfarandet decentraliserar strategierna 
och strukturerar organisationen på ett mer byråkratiskt och administrationsorienterat sätt anser 
vi ändå att enhetlighet är att föredra för att skapa en kultur som präglas av lärande. 
Möjligheten att ta sig över länsorganisationsgränser och att byta erfarenhet med andra inom 
samma arbetsområde ökar om arbetsuppgifterna verkligen är de samma. Det skapas på så sätt 
yrkesgrupper inom Försäkringskassan i stort och inte inom var länsorganisation. Det kan 
också ge en fingervisning om framtida behov av kompetens i organisationen, 
Personalstabschefen uttrycker det på följande sätt: ”Dokumentet är viktigt för att visa på vad 
de avser och ger indikation på vilka arbeten som har betydelse för framtida måluppfyllelse i 
försäkringskassan”. Flera informanter berättar att det finns viss hjälp i rekryteringsarbetet i 
dag, men att det enbart består av ”malldokument” vid utformandet av annonser för lediga 
tjänster. Det finns med andra ord redan nu en viss styrning när det gäller nyrekrytering. Vi 
tycker att det är en bra struktur för att säkerhetsställa framtida kompetensförsörjning.  
 
Rekrytering 
I litteraturstudier och i våra intervjuer har det då och då diskuterats hur Försäkringskassans 
kultur ser ut. I utredningar har det sagts att det finns en negativ syn på akademiskt utbildning 
och att organisationen har en mycket låg procentuell andel akademiskt utbildad personal. I 
intervjuerna har denna syn inte helt besannats. Faktum är att andelen högutbildade fortfarande 
är i minoritet, men också att alla chefer vi talat med är mycket positiva till en höjning av 
utbildningsnivån. Alla informanter har berört detta på något sätt. Vi kan dock se att det finns 
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en viss skepsis mot att alla skall ha akademisk utbildning. Det måste vara relevant för 
tjänsten. En Informant berättade att högutbildad personal hon haft tillfört enheten väldigt 
mycket, men att hon inte kan räkna med att de stannar kvar någon längre tid. Det finns inte 
någon karriärväg eller utvecklingsmöjlighet som håller denna typ av personal kvar 
Vid rekrytering av personal berättar alla att de utgår ifrån givna mallar samt egna 
bedömningar. Områdeschefen berättar att hon vid anställningsintervjuer försöker ta reda på 
vilka värderingar en person ifråga har. ”Jag kan ställa frågor där man ganska klart kan få 
klart för sig att denna person är t.ex. rasist. Eller denna person gillar inte alls att man lever 
på bidrag, alltså sådana saker som inte alls kan läsas av i ett betyg.” Förutom kompetensen 
bedömer hon också värderingsgrunden den sökande har. Detta tror vi är en mycket viktig 
utgångspunkt för Försäkringskassan i stort. Kulturen har sin bas i socialförsäkringssystemets 
uppkomst och dess politiska värderingar. En anställd vid Försäkringskassan får inte anse att 
bidrag är fel och att personer som ges bidrag är onyttiga för samhället. I kulturen finns det 
därför värderingar gällande bidragstagare, invandrare o.s.v. som påverkar dess utformning. En 
fråga att ställa sig här är hur en sådan inställning påverkar lärandet. Det har i vår 
undersökning framkommit att bidragstagaren (kunden) kommer att få sköta alltmer själv med 
t.ex. Internet som hjälpmedel. Vilket bygger både på att myndigheten har fått ett mer 
kundorienterat synsätt men även att resurserna måste användas mer effektivt. Något som vi 
tycker är intressant att diskutera i samband med detta är hur kulturen på bästa sätt kan formas 
så att den stödjer affärsidé men även främjar lärandet i organisationen. Försäkringskassan vill 
rekrytera utifrån ett lärande perspektiv, enligt Personalstabschefen, men om de även 
fortsättningsvis utgår från de gamla värderingarna skulle det kunna leda till att även den 
gamla kulturen bibehålls (Hansson, 2001). Med detta menar vi att om dessa värderingar styr 
val av person vid rekryteringsprocessen finns risk för att en lärande kultur begränsas. Vi tror 
att det är viktigt att föra in de nya ”professionaliseringsvärderingarna” istället. 
 
Struktur och team 
Det varierar en del mellan informanternas uppfattning om kompetensutveckling. En del tycker 
att de får mycket kompetensutveckling både för egen del och till sina medarbetare, andra 
efterfrågar mer av den varan. Synen och viljan till lärande varierar mellan informanterna. När 
det gäller t.ex. samarbeten mellan kontoren kan vi konstatera att det sker ett visst utbyte av 
kunskap och erfarenheter. Enhetschefen i Sollentuna nämner t.ex. att hon sänder sina 
medarbetare att besöka kontor som fått bättre resultat än det egna. Det förekommer också 
samarbeten när det gäller utarbetandet av ärendeprocesser och vid säkerställandet av 
handläggningen. Vi får dock intrycket att arbetet påbörjats först när det stod klart att 
Försäkringskassorna skulle slås samman till en myndighet och kan därmed ses som ett led i 
omorganisationen och som ett direkt svar på den kritik som framkommit i utredningar. 
Organisatoriskt sett har Försäkringskassan en mer administrationsorienterad 
organisationsform (Moxnes 1984), men genom att samarbete mellan kontoren ges utrymme 
byggs en liten del individorienterat synsätt in i organisationsformen.  
 
Vidare kan vi se att de olika arbetsplatser vi besökt kommit olika långt när det gäller att arbeta 
efter de fastslagna ärendeprocesserna. Vi tycker ändå att själva ”processtänket” finns i mångt 
och mycket hos alla de kontor som ingår i undersökningen. Överlag talas det mycket om och 
fokuseras på processer inom Försäkringskassan. När våra informanter pratar om processer, 
handlar det dock uteslutande om att hitta ett arbetssätt för något ärendeslag, d.v.s. en slags 
sekventiell mall för arbetsgången i ett visst ärendeslag som skall borga för likabehandling och 
jämn kvalitet. Det kan likställas med en uppbyggnad av en struktur inom Försäkringskassan 
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för hur arbetsuppgiften ska utföras i de olika ärendeslagen. Försäkringskassans processer i de 
olika ärendeslagen kan liknas vid cybernetikens enkretsinlärning (Morgan 1997). Precis som 
teorin förespråkar vid enkretsinlärning upptäcker systemet eventuella fel och korrigerar 
avvikelser efter förutbestämda normer. Denna process går ut på att lära sig i arbetet. Systemet 
kan dock inte ifrågasätta lämpligheten i det den gör. Vilket därmed påvisar att 
Försäkringskassans processer inte har ett flerkretsinlärande synsätt. Beroende på att 
handläggarna inte har kapacitet att ifrågasätta och omvärdera de normer som styr arbetet. Den 
planerade arbetsgången i processerna är sekventiell och kan också liknas med Michel Porters 
(1980) värdekedja. Genom att ansökan kommer in av kund (input) som sedan sekventiellt 
följer Försäkringskassan arbetsgång (processen) och slutligen kommer ut i form av en 
utbetalning (output). Detta är en form av värdeskapande då produkten har förädlas genom de 
olika stegen i processen. Men i Försäkringskassan processer involveras inte kunden och kan 
därmed inte liknas vid Wikströms och Normans (1994) värdeskapande. Där har kunden en 
större delaktighet i produktutvecklingen då kunden anses kunna bidra med nya idéer och på så 
sätt stimulera utvecklingen i processerna. 
 
Berglund och Blomquist (1999) menar efter att ha tittat på litteratur inom området att det 
främst är tre faktorer eller områden som är av vikt för utvecklingen av kompetenskällor. 
Genom att studera och jämföra teorin med de olika kontorens arbetsrutiner, klimat och 
ledning tycker vi att de alla i någon form kan relateras. Vid de försäkringskassekontor vi 
besökt i undersökningen finns eller håller på att växa fram en struktur som möjliggör för 
individer och grupper att utvecklas. Förändringen involverar samverkan mellan de olika 
länsorganisationerna och bildandet av nätverk och intressegrupper. Kvaliteten i 
handläggningen säkerställs via kontroller både innan och efter beslut, med avsikt att lära av 
sina misstag. Cheferna har tagit fram rutiner för samarbeten mellan olika försäkringskassor, 
vilka resulterar i t.ex. studiebesök för att lära sig nya arbetssätt eller rutiner. Vidare har de ett 
nära samarbete inom respektive ärendeslag både inom och mellan de olika kontoren. De 
bygger därigenom upp ett starkt kompetensmässigt team. Detta skapar bra förutsättningar för 
lärande i produktionen. Genom att bygga in denna typ av samarbete i strukturkapitalet ökar, 
som sagt, sannolikheten till en lärande kultur och kan skapa starka relationer och nätverk 
inom Försäkringskassan. Rätt hanterat kan kommunikationen bli både öppen och flervägs, 
vilket även det är främjande faktorer för lärandet. Nätverk, relationer och 
flervägskommunikation bidrar i sig till att den enskilde medarbetaren tillges en större insyn i 
verksamheten samt genererar kunskapsöverföring.  
 
Feedback 
Både chef och personal får feedback utifrån hur de har klarat sina resultat på respektive 
kontor. Detta ges via statistik och information som presenteras en gång per månad. Dels är 
syftet att personalen får feedback över hur väl de presterat den gångna perioden och dels sätts 
detta i relation till alla de övriga kontoren. Här kan en jämförelse göras med hur andra kontor 
presterat och på så sätt fungera belönande och engagerande. Vi kunde höra i intervjuerna att 
cheferna gärna såg sin egen avdelning vara bland de bästa och att resultatmåtten definitivt är 
något som tas på allvar, och som alla chefer styr sin enhet efter. När det gäller feedback är den 
teoretiska principen att kunskap om konsekvenser är av godo och ju snabbare feedback följer 
på respons desto mer främjas inlärningen (Moxnes 1984). Det finns också forskning som visar 
att individer som får feedback på önskat beteende också ändrar beteende i denna riktning 
[Argyle, 1973]( Moxnes 1984). I undersökningen framgår att kontoret och enheten får 
feedback samt att den enskilde individen får det samma vid enskilda samtal med chefen. 
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För att säkerhetsställa att de uppnår en hög kvalité i sina ärenden utför de olika kontoren 
mätningar över kundklagomål. Dessa mätningar bidrar till lärandet genom den feedback som 
ges ifrån kassans kunder. Genom denna kunskap kan kontoren utvecklas och därigenom bl.a. 
förbättra sitt kundbemötande och till att sätta in rätt resurser (kompetens) på rätt 
verksamhetsområde (ärendeslag). Samtidigt som kundmötet förbättras skapas en form av 
värdeskapande gentemot kunden. Genom att feedback ges genom kundklagomål gör det att 
Försäkringskassan ges möjlighet att utveckla servicenivån gentemot kund. Detta kan till viss 
del liknas med Wikström och Normans (1994) teori rörande kundens involverande i 
värdeskapandet. Det är dock viktigt att nämna att vad kunden har rätt till är regelstyrt och hur 
det görs bestäms i processkartläggningen. Det är enbart vid mötet som kunden är involverad 
och inte i själva arbetsprocessen.  
 
Kompetensöverföring och -utveckling 
Inom organisationen finns det begränsade resurser, vilket gjort att även medlen till utbildning 
har varit begränsade, berättar Försäkringschefen. I empirin får vi dock indikationer på att 
utbildning kan ges lite som belöning och att det inte direkt är innehållet i kursen som är 
avgörande och att den ges när individen presterat något bra. Enhetschef Sollentuna t.ex. säger 
att en anställd först måste producera och lära sig försäkringen innan någon 
kompetensutveckling kan komma ifråga. Han eller hon måste hinna visa vad de går för. 
Försäkringschefen uttrycker det som så att det är verksamhetens behov som styr utbildningen 
och inte medarbetarnas önskemål. Vid flera tillfällen framkommer att det finns stora 
kompetensutvecklingsbehov och att det också gjorts en del insatser som är av mer 
övergripande karaktär. Kundmötet t.ex. är en större satsning av kompetensutveckling som 
görs, eller skall göras, inom hela Stockholms länsorganisation. Vi förmodar att det gäller 
Försäkringskassan i stort, men har inte fått det bekräftat. Genom att kompetensutveckling 
erbjuds inom t.ex. kundmötet, gör det att medarbetaren känner en identifikation med 
organisationen och även en känsla av att något meningsfullt utförs på arbetet. Detta skapar en 
”anda på Försäkringskassan av att idag vara lite bättre än igår och imorgon lite bättre än 
idag” (Nilsson, 1999). Vi har också fått bekräftat av alla informanter att de interaktiva 
utbildningarna erbjuds samtligas medarbetare. Det är den utbildning som ges individuellt, och 
inte till alla, som synes hanteras olika. Som vi redan nämnt kan vi se att i ett fall sägs 
verksamhetens krav helt och hållet styra individens utbildning, beroende på de resurser som 
finns och i ett annat fall kan utbildning ges efter bra prestationer. Men dock finns en vilja att 
matcha kunskap och kompetens mot den planerbara verksamheten genom att erbjuda 
kompetensutveckling inom kundmötet. Vilket också har sitt ursprung i att den nya 
organisationen har fått ett alltmer kundorienterat synsätt i sin verksamhet. Vi kan se att en ny 
kultur håller på att växa fram inom Försäkringskassan. Vilket kan kopplas till teorin som 
säger att idag sker arbetet mer medvetet hos Försäkringskassan genom att utvecklandet av 
kulturen stödjer affärsidén (Normann, 1975). I de fall utbildning används som belöning är det 
tänkbart att fokus förloras från det som är viktigt, nämligen att utveckla rätt kompetens.  
 
Tack vare förändringarna som organisationen genomgått under det senaste året känner många 
inom organisationen att bemötandet med kunden har förändrats. En följd av detta är att många 
informanter uttryckte ett behov av att få träna sin personal på kundsamtal. Dessa kan vara 
mycket komplexa och kräva mycket praktisk övning. Det framkommer dock i undersökningen 
att personal vid ett kontor redan har genomgått utbildning inom området. En reflektion vi 
gjort i detta sammanhang är att kontoren uttrycker behovet på varierande sätt när det gäller 
utbildningsform och innehåll. Detta bekräftar att strategierna för kompetensutveckling bör 
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ligga på central nivå, förutsatt att målet är att få en så enhetlig kompetensutveckling som 
möjligt inom myndigheten. För att uppnå kravet om likabehandling för alla kunder tillika en 
hög jämn kvalitet kan centraliseringen vara en lösning. Genom att relatera resonemanget ovan 
till hur Hansson (2001) beskriver en lärande kultur, skulle en tolkning kunna bli att 
Försäkringskassan inte fullt ut kan skapa en produktiv kultur för lärande. Som vi redan har 
nämnt finns inte tillåtelse att experimentera (flerkretsinlärning) med de olika ärendeslagen i 
någon större utsträckning och arbetet förs snarare mot att centralisera riktlinjerna för detta och 
mot att alla skall göra på samma sätt. Den experimentella förmåga som teorin förespråkar för 
att lärande ska lyftas fram i verksamheten finns det inte så stort utrymme för utan som vi 
tidigare har diskuterat kan arbetsgången i processerna liknas vid enkretsinlärning.  
 
5.1.4. Gruppens syn på lärande organisationer 
Informant A berättar att de samarbetar inom olika kretsar, dvs. de samarbetar över 
kontorsgränserna inom olika ärendeslag, men att det är upp till var och en att det sker. Vi fick 
berättat att en grupp just varit på ett sådant möte och att de såg mycket positivt på detta. Den 
form av kunskapsutbyte som dessa möten möjliggör, anser vi, är mycket bra för 
kompetensutveckling, kvalitet, enighet i arbetsprocessen och bör uppmuntras av ledningen.  
 
Två av informanterna berättar att de fått gå på föreläsningar som inte alltid varit knutet till den 
specifika arbetsuppgiften. Detta är mycket intressant eftersom medarbetarna här pratar om 
utbildning som belöning, vilket vi även har diskuterat i chefsintervjuerna. Cheferna har inte 
uttalat sagt att det är på detta sätt utbildning hanteras utan vi har enbart anat det beroende på 
de exempel som givits. Den övervägande delen av cheferna har snarare nämnt att det är snålt 
med resurser och utbildning ges beroende på vad tjänsten kräver. Ämnet är intressant 
eftersom det kan fungera som en bra motivationsfaktor utifrån individen, men kan flytta fokus 
från vad som behövs för att driva arbetet vidare. En medarbetare som blir uppskattad, får 
uppmärksamhet m.m. mår mycket bättre och presterar därmed på en högre nivå. Detta är 
enligt teorin en form av erkännande, eftersom det får medarbetaren att känna sig betydelsefull. 
 
Arbetsprocessen 
Gruppens arbeten bygger till stor del på teamarbete. Det beror på att ingen har hand om hela 
ärendeprocessen utan måste samarbeta med övriga inom ärendeslaget. Enligt teorin är det ett 
bra sätt att utveckla kunskap och kompetens. ”Det går att hantera på olika sätt som t.ex. att 
dela upp i dagar, men så gör inte denna grupp.” De dokumenterar alla moment som utförs i 
arbetsuppgiften och återanvänder sedan dokumentationen. Genom att de kan följa ett ärende 
från att de kommer in till att beslut tas, finns det möjlighet till lärande. Denna typ av stegvis 
dokumentation av arbetsprocess, tycker vi, ger ett visst lärande och möjliggör enhetlighet i 
ärendehanteringen. Dokumentationen skapar en kontrollfunktion, då den erbjuder en 
beskrivning för hur arbetsuppgiften ska lösas. Det finns dock inget utrymme för kreativitet 
och nya lösningar över hur en arbetsuppgift skulle kunna lösas, något som är förknippat med 
en innovativ organisation (Moxnes, 1984). Det är ändå en fördel för de nya medarbetarna att 
ha tillgång till manualer eftersom det ger dem möjlighet att lära sig rutiner snabbt. 
Alla ärendeslag har inte en framarbetad process ännu. Men det har alltid funnits dokument i 
form av manualer eller handböcker över hur de olika ärendeslagen ska hanteras. 
Handböckerna beskrev metoderna mest tydligt. Nu har dessa bytts ut av 
processbeskrivningarna som innehåller både metoder och lagar m.m. Detta är en utveckling 
av de tidigare arbetsbeskrivningarna, vilket visar att det har funnits och finns kontrollfilosofi 
inom Försäkringskassan. Det är viktigt att komma ihåg att vi har olika synsätt på vad 
processer är och hur man arbetar i processform. Men en del av lärandet går dock att arbeta 
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fram eftersom alla ärendeslag i stort sätt finns dokumenterat i sådana processer och möjliggör 
för medarbetaren att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter. Det påvisar också tydligt vilka 
normer som råder inom Försäkringskassan, något vi tidigare varit inne på. De har sin grund i 
att bevara och beskydda snarare än att lägga tonvikt på nytänkande och kreativitet. Detta 
påvisar relativt tydligt att organisationens struktur mer kan liknas vid ett stelt system och 
organisationsformen som administrationsorienterad (Moxnes 1984). Det framkom dock ifrån 
intervjun att de som har arbetat länge inom Försäkringskassan inte alltid följer den 
sekventiella ordningen och istället förlitar sig på sin erfarenhet och först i slutändan ser till att 
alla stegen är med. Erfarenhet tycks här ge en viss frihet, men de är ändå styrda och därmed 
finns en låg frekvens av nytänkande och kreativitet. Dessa faktorer begränsar utvecklandet av 
kompetenskällor som styr mot en lärande organisation.  
 
5.1.5. Kultur; lärande och ledning 
Ledarskapets uppgift och betydelse 
Enligt teorin krävs det ett medvetet ledarskap för att bygga upp en lärande kultur. Ledarskapet 
är själva motorn i maskineriet och är avgörande för om det byggs in främjande eller 
hämmande faktorer för lärande dvs. för utvecklandet av kompetenskällor. Ledningen och alla 
chefer måste vara organisationens bärare och visa vägen för sina medarbetare. I en 
förändringsprocess tittar alla på ledarna och kontrollerar om de gör som de har sagt att de ska 
göra. Som ledare finns möjlighet att påverka värderingar och attityder genom sitt eget 
beteende. Det gäller att leva som man lär! I den förändringsprocess Försäkringskassan går 
igenom är det viktigt att ledningens är engagerade, anser vi. Vilket också är ett synsätt som 
förespråkas av Personalstabschefen som också anser att chefens roll är jätteviktig i denna 
förändring. Hon menar att ett dåligt ledarskap kan förgöra en hel grupp och vara ett av det 
största arbetsmiljöhotet. Men med rätt ledarskap kan det också vara den största möjligheten 
för myndigheten. Detta bekräftas även av teorin som säger att ansvaret för ett företags 
fortlevnad och framgång ligger på högsta ledningen.  
 
De riktlinjer Försäkringskassan har formulerat för cheferna i organisationen speglar det 
ledarskap som är en förutsättning för att bygga en lärande kultur, som vi fått förmedlat via 
Personalstabschefen. Utgångspunkten tycker vi är mycket bra och vi kan med glädje 
konstatera att mycket stämmer med vad teorin förespråkar, men vi kan också konstatera att 
detta synsätt inte genomsyrar chefernas förhållningssätt idag. En sådan förändring kommer att 
kräva tid, omställning och engagemang. Vi uppfattar det som att Försäkringskassan 
fortfarande befinner sig i vad de ska göra och inte kommit längre än att vissa chefer använder 
sig av hur. Ska Försäkringskassan bygga upp en lärande kultur behövs, som sagt, en ledning 
med ett synsätt som främjar de olika kompetenskällorna. Enligt teorin kan en lärande 
organisation betyda två saker. Antingen att organisationen lär eller att det är en organisation 
som underlättar för sina medlemmar så att de ges möjlighet att lära [Handy 1989]( Hansson 
2001). Vi tycker att det finns ett lärande synsätt inom ledarskapet i mångt och mycket. Det 
visas genom att det ute på kontoren rent operativt bl.a. tillämpar kunskapsöverför genom 
mentorskap, besök vid andra kontor, teamarbete o.s.v. Det finns också överlag en insikt om 
vad kunskap och kompetens är. På de högre chefsnivåerna i organisationen finns en större 
teoretiskt förankring och gott om dokumenterade formuleringar som ännu inte nått den 
operativa nivån. Vi upplever även att det finns en skillnad mellan den operativa nivån och den 
ledande nivån, vilket kan förklaras av att organisationen befinner sig i en förändringsfas. 
Strategier håller på att utformas och formuleringarna finns för tillfället endast på papper och 
har inte nått ut i verksamheten ännu. Personalstabschefen uttryckte det som att 
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Försäkringskassan kommer att arbeta vidare med att utveckla och enhetliggöra metoder i 
deras arbete för att ena ledarskap och organisation. 
 
Enhetschefen i Sollentuna säger sig ha ett bra förhållande till sin chef och att hon har lärt sig 
mycket genom relationen. Vi uppfattar det som om hon har en mentor i sin chef. Övriga 
chefsinformanter säger sig även de ha goda relationer till sina överordnade. Vi anser att det är 
en ”vitamininjektion” för Försäkringskassan när det gäller förhållandet mellan cheferna på 
myndigheten. Eftersom detta bidrar till att cheferna i alla led i myndigheten känner sig 
delaktiga i verksamheten och även i den förändring som myndigheten går igenom. Med bra 
relation och kommunikation i alla led når rätt information fram från den högsta ledningen 
ända ner till chefen på den operativa nivån. Vidare kan dessa relationer användas till att skapa 
en gemensam syn på hur ”förändringsagenterna” skall bedriva förändringsarbetet. Inom 
organisationen kan vi se ett mönster där mentorskap är en av byggstenarna för att nå 
kunskapsöverföring vid både nyanställningar och då individer hamnar i nya roller. Relationen 
mellan de olika chefsnivåerna tycks domineras av stöd, uppmuntran och feedback. Det 
förekommer även kritik när verksamheten inte går tillräckligt bra och vi får uppfattningen att i 
motsatta fall ges det erkännande. Ingen uttryckte att den överordnade chefen var likgiltig inför 
hennes enhets/avdelnings resultat.  
 
Motivation, mål- och resultatstyrning 
Det finns mycket kunskap och dokumentation inom Försäkringskassan runt området 
kompetensförsörjning. Enligt Personalstabschefen finns ett bra tänk runt 
kompetensförsörjning och hon säger ”att nu måste vi visa att vi kan spela och inte bara 
coacha”. Försäkringskassan är bra, precis som många andra myndigheter, på att skriva ned 
saker men inte lika bra på att komma till handling, menar hon. Denna uppfattning delas av 
flera informanter. Det finns en insikt om värdet av kunskap och vikten av att knyta rätt 
kompetens till verksamheten, men det återstår att hitta arbetssätt som gör att fokus ligger på 
detta dagligdags. Vi ser ett samband till Selznik (1968) teori att vissa verksamheter startas 
med en tillhörande ideologi, vilket kan ha betydelse för den specifika kompetensens 
inriktning i verksamheten och dess framtid. Vi menar här att Försäkringskassans organisation 
i lång tid har styrts av specialister (utredare). Deras specifika kompetens kan översättas till 
Försäkringskassans karaktär. Mycket bra har skrivits av dessa utredare men detta har dock 
inte i full utsträckning tagits om hand av medarbetarna i myndigheten. Detta har fått till följd 
att medlemmarna inom organisationen utmärkt sig på ett visst sätt. Vilket har gjort att andra 
sätt inte har tillåtits eller fått samma chans att utvecklas på Försäkringskassan. Beteendet blir 
efter en tid så pass vanligt att det byggs in i organisationen och formar en kultur (Normann, 
1975). Detta genomsyras fortfarande till viss del hos Försäkringskassan och precis som teorin 
säger blir detta beteende gruppens strategiska kultur. 
 
Många av cheferna ger uttryck för att de anser att deras medarbetare är bra på mycket, men 
det finns en varians mellan enheterna. När det gäller mål och resultatstyrning framkommer att 
kontoren har en mängd olika mål som de följs upp efter. Samtliga chefer ger uttryck för att de 
arbetar målinriktat och att det fungerar bra trots att det är ett relativt nytt arbetssätt inom 
Försäkringskassan. Enligt Områdeschefen har mycket tid lagts ned på att kompetensutveckla 
personalen när det gäller det nya styrredskapet. Verksamheten mäts utifrån en mängd olika 
variabler och klara mål har satts för dem alla. Tydliga mål ger en högre chans att det som är 
väsentligt, i förhållande till målsättningen, utförs och att både chef och personal fokuserar på 
och lär sig rätt saker. En stor del av verksamheten ute på kontoren har arbetsuppgifter som till 
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stor del är baserad på erfarenhet och en viss del teoretisk kunskap. I denna typ av verksamhet 
är målsättning och resultatmått en mycket bra kombination och ger troligen ett bättre resultat 
än om målet varit ”vi gör så gott vi kan”. Teorin förespråkar två sätt för ledningen att 
stimulera förändring och lärande i en organisation. Det ena är att ifrågasätta redan invanda 
handlingssätt och den andra vägen är att ledningen presenterar och gör det nya okända bekant 
och tillvänligt (Docherty, 1996). Eftersom Försäkringskassan befinner sig i en 
förändringssituation är det viktigt att ledningen ger tydliga riktlinjer och sätter upp mål för hur 
verksamheten ska styras, d.v.s. att ledningen gör det nya okända bekant och accepterat. Detta 
är något som vi känner att de har gjort ute på de olika kontoren, genom att t.ex. informera och 
kompetensutveckla inom mål och resultatstyrning. 
 
Belöningssystem 
När det gäller belöningssystem säger våra informanter att det inte finns några egentliga 
belöningar. Enhetschef Sollentuna sträcker sig till att t.ex. bjuda på tårta för att fira ett bra 
resultat. Det finns inte möjlighet att ge stora presenter som utlandsresor och dylikt. Det finns 
lite flexibilitet när det gäller löner, då formen är fast lön (men individuell) och inte i form av 
ackord. Det faktum att Försäkringskassan är en statlig myndighet gör att det finns 
begränsningar i strukturen vad gäller belöningar. Men det framkommer att cheferna både 
belönar och uppmuntrar efter de förutsättningar som råder. Då vi frågade om belöningar var 
det ingen av våra informanter som nämnde utbildning som en uttalad belöningsform. När det 
gäller utbildning tycker vi oss dock, via uttryckssätt, se att även detta i vissa fall kan ses som 
en belöning då det kan ges till medarbetare som presterat bra. Personligt erkännande är inte 
heller något som vi direkt kan se i det material vi samlat in, eftersom belöning ges kollektivt 
t.ex. chefen bjuder hela gruppen på tårta vid uppfyllt resultat. 
 
Den goda arbetsplatsen har minst lika stor betydelse, som olika belöningssystem, för hur en 
individ presterar. Trivs en person på sin arbetsplats kommer det att märkas både på prestation 
och närvaro. ”I den senaste medarbetarundersökningen kom det fram att personalen tyckte att 
de hade en bra arbetsplats, att de hade en bra relation till cheferna och att de mådde bra”, 
berättar Områdeschefen. Svaren tyder alltså på att arbetsgrupperna vid enheten/kontoret 
accepterar sin arbetsplats och tycker att klimatet är bra. Detta stärker Försäkringskassan som 
en god och bra arbetsplats, vilket kommer att vara nog så viktigt eftersom många medarbetare 
kommer inom snar framtid att gå i pension. Det är också ett område som diskuterats friskt i 
utredningen som ett prioriterat område då det råder konkurrens om individers kompetens. 
Som vi ser det är det viktigt att Försäkringskassan profilerar sig som en god arbetsplats, 
eftersom resurserna är knappa, det blir en form av belöning gentemot medarbetaren. Detta 
bekräftar att Försäkringskassan har lyckats bra med att motivera sina medarbetare på ett 
positivt sätt, vilket också resulterat i att många idag har långa anställningstider vid 
Försäkringskassan. Precis som teorin säger gäller det att knyta personalen till företaget och 
motivera dem till stordåd för att myndigheten inte ska drabbas av ”braindrain” (Nilsson, 
1999). Detta är något som myndigheten har lyckas med, då anställningstiden är lång på 
Försäkringskassan. Detta bekräftas även genom vår undersökning dels genom denna 
medarbetarundersökning och dels ifrån gruppintervjun. Det är dock viktigt att organisationen 
hittar rätt balans. Det behövs både anställda med lång anställningstid, erfarenhet och den 
omhändertagande värderingen i kombination med nyanställda akademiker. I den 
förändringssituation som Försäkringskassan befinner sig i behövs ny kompetens och nya 
synsätt d.v.s. ett intag av nyanställda som inte är påverkade av den gamla kulturen. Men även 
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att arbeta fram ett arbetssätt som hjälper myndigheten att ta hand om den kompetens som den 
enskilde individen besitter, d.v.s. kompetensöverföring inför de stora pensionsavgångarna.  
 
Arbetsmiljö och kultur 
Enhetschef Sollentuna tycker att det finns ett samband mellan kompetensutveckling och 
arbetsmiljö/kultur. Något som visar sig ganska tydligt genom klimatet på arbetsplatsen, d.v.s. 
ifall kommunikationen är öppen eller sluten och om arbetsgruppen har en öppen ton. Om 
arbetsgruppen arbetar i en miljö där det är högt i tak påverkar detta också engagemanget till 
att vilja lära sig något nytt, antingen via kolleger eller genom att gå någon form av utbildning. 
Enhetschefen i Sollentuna menar vidare att detta finns i en ganska stor utsträckning inom 
kassan trots att de ekonomiska förutsättningarna inte är de allra bästa. Vidare kommer 
arbetsmiljö/kultur att formas likvärdigt på sikt nu när det är en myndighet, menar 
Personalstabschefen. Det ledarskap som vi mött under undersökningen, påvisar personligt 
ledarskap samt en ledning som förespråkar mycket samarbete och att medarbetarna måste 
vara aktiva informationssökare. Vi tycker oss också se att cheferna i viss mån är öppna för råd 
både internt och externt.  
 
Enhetschef Sollentuna ger uttryck för en miljö där fel tillåts och kan diskuteras. Hon betonar 
också krav som är relevanta och hanterbara för individen samt vikten av att inte skuldbelägga 
personen i fråga om något går fel. Detta bekräftas även av teorin som säger att misslyckanden 
är en förutsättning för ett produktivt lärande och detta genererar också en minskning av ovilja 
mot förändringar (Hansson, 2001). Enhetschefen i Sollentuna menar också vidare att det är 
viktigt att vara tillgänglig, engagerad och våga agera i olika situationer. Detta bekräftar att ett 
lärande synsätt är viktigt på denna enhet och något som förespråkas för att medarbetaren ska 
utvecklas. Ledarskapet på den operativa nivån inom Försäkringskassan tycker vi genomsyrsas 
av ett alltmer humanistiskt synsätt, dvs. fokus på ledarskapet ligger på individen och dess 
utveckling gentemot verksamheten. Detta ökar förutsättningarna för en miljö där lärande 
byggs in i rutiner och arbetssätt. Vilket också bekräftas av teorin som säger att en av 
ledarskapets uppgifter är att skapa olika värden som mening, livskvalitet och ansvar för 
medarbetaren (Hansson 2001). När det gäller ledarskapet högre upp i hierarkin har det mer en 
administrativ funktion, vilket kanske inte är så konstigt då övergripande strategierna sätts 
centralt. Historiskt har ledarskapet inom offentlig verksamhet utövats på ett 
administrationsorienterat sätt. Förhoppningsvis kommer de förändringar som är i antågande 
leda till bättre förutsättningar för att en lärande kultur skapas i hela organisationen. Genom 
det nya ledarskapet ges medarbetarna mer delaktighet.  
 
Kultur 
Kulturen inom Försäkringskassan har favoriserat ett omhändertagande sätt gentemot 
försäkringstagaren. Försäkringschefen beskriver kulturen som att ”Ingen skall falla igenom 
alla nät” och ”Försäkringskassan har alltid funnits och fångat upp folk”. I och med 
omorganisationen och alla de förändringar som medföljer: enhetlighet, medveten fokus på 
kompetenshöjning, nya medarbetare och chefer med andra värderingar rörande 
resursförbrukning samt ett nytt kundperspektiv som innebär att försäkringstagaren blir kund, 
kommer även kulturen att påverkas. När den omhändertagande inställningen skall bytas ut 
mot att involvera kunderna, genom att de själva skall sköta en stor del av arbetet, går detta 
emot gamla inarbetade synsätt.  
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En reflektion, vi gör, är att de värderingar som våra informanter talar om egentligen är 
riktlinjer för hur de skall behandla sina kunder d.v.s. en värdegrund för hur detta skall göras 
eller på vilken ambitionsnivå arbetet skall utföras. Men det som är intressant är att de inte 
egentligen säger någonting om interna förhållningssätt, utan stannar på politisknivå. Det är, 
med andra ord, förmodligen en värdering som genomsyrar individen långt utanför 
organisationsgränsen och inget specifikt för Försäkringskassan. Det unika är i så fall att 
organisationen har en politisk utgångspunkt, som skall speglas i dess medarbetare. Precis som 
vi resonerade under rubriken rekrytering, tycker vi att effekten blivit att det idag inte finns en 
lärande kultur och att det kan bero på de värderingar som ligger till grund för kulturen och 
effekten på medarbetarnas beteende (Mårtensson 1998). Försäkringskassans mål är att klara 
kompetensförsörjningen på sikt och vi tror att det i detta sammanhang är viktigt att lägga en 
ny värdegrund som främjar lärandet.  
 
Det är också värt att nämna i detta sammanhang att just förändringen får effekt för kulturen. 
Områdeschefen berättar att hon känner att mentalt måste hon förbereda personalen på 
kommande förändringar. Hon beskriver en stor oro inför centralisering av ärendeslag och 
eventuella personalnedskärningar. Det faktum att medarbetarnas arbetssituation är osäker (i 
framtiden) skapar en frustration, som kan gå ut över dagens prestation. Det kan, om rädslan 
inte hanteras på rätt sätt, leda till rivalitet (konkurrens om de nya jobben) och en negativ 
atmosfär. Moxnes (1984) beskriver också rädsla för förlorad ställning, inkomst och ändringar 
i förhållande till andra som hämmande för lärandet. 
 
5.1.6. Gruppens syn på kultur, lärande och ledning 
Kompetens: Arbetsmiljö och kultur 
När det gäller samband mellan kultur och kompetensutveckling tycker Informant B att det 
finns ett sådant. Om en anställd hittar en kurs som han eller hon vill gå, då får de oftast 
anmäla sig till utbildningen. Informanten tycker att de har en sådan miljö. En annan informant 
säger istället att det oftast inte är ekonomin som begränsar ifall de får gå en kurs, utan det är 
många gånger deras chef som inte tycker att det är befogat. Ett argument till detta är att 
personerna ifråga ofta har arbetat väldigt längre på kassan och därför inte behöver utveckling i 
form av kurs. Chefen anser att de får nödvändig utveckling via sina ärendeslag. Detta synsätt 
anser vi inte riktigt är det bästa. Dels utifrån det faktum att organisationen strategiskt arbetar 
med att öka organisationens kompetensnivå och dels utifrån ett motivationsperspektiv. 
    I intervjuerna med cheferna har vi inte stött på någon åtskillnad av medarbetarna ifråga om 
kompetensutveckling. Utan vi har utgått ifrån att det finns en grundtanke om att alla 
medarbetare behöver kompetensutveckling för att Försäkringskassan skall fungera bra i 
framtiden. Oavsett orsak till varför medarbetaren uttrycker att det finns en segregering mellan 
anställda då det gäller möjlighet till utbildning är det av stor vikt att fånga upp denna åsikt för 
att den inte skall påverka miljö och kultur. Många av de nya medarbetarna har fått gå kurser 
inom kundmötet. Detta har inte erbjudits medarbetare med längre anställning. Vilket också är 
något som en del av cheferna efterfrågade mer av. Det är märkligt, anser vi, eftersom det är 
viktigt både ur den aspekten att handläggarna möter många olika kulturer. Men även av den 
orsaken att begreppet ”kund” förvisso är relativt nytt inom myndigheten men används dock 
alltmer. 
 
När det gäller arbetsmiljön instämmer hela gruppen att den är bra. Det finns flera i gruppen 
som har arbetat länge på Försäkringskassan. De är alla överens om att det inte är lönen som är 
den bidragande orsaken utan att det mer beror på en god arbetsmiljö. Den har till och med 
blivit mycket bättre med åren. ”Informant C berättar vidare att miljön har förändrats en hel 
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del under den tid hon själv har arbetat på kassan. Det har blivit friare på något viss, ett bra 
socialt klimat och de har t.ex. fått friskvårdstimmar”. Detta är en positiv faktor för 
Försäkringskassans framtid då en god arbetsmiljö är bra för kompetensutvecklingen. Men 
även speglar det att det finns flexibilitet och att de inte är lika styrda i sina roller och 
arbetsuppgifter. 
 
Motivationsfaktorer 
De är överens i gruppen om att de alla kan motiveras av olika faktorer. Någon motiveras av 
ett gott resultat: ”Vi är väl tävlingsmänniskor kanske, säger informant A. Vi pratar dagligen 
om att uppfinna målen.”, och en annan tycker att det är viktigt och känna glädje inför att gå 
till arbetet och vill få möjlighet att använda sitt huvud i stället för sina muskler. Andra viktiga 
faktorer är att känna igen sig, vilket är en form av trygghet. Som sagt de trivs alla på sin 
arbetsplats men motiveras av olika faktorer. Detta är välkänt i teorin där alla individer anses 
ha olika behov och därmed motiveras av olika motivationsfaktorer. Det är viktigt att 
ledningen har kunskap om detta och att cheferna ges verktyg så att de kan lyfta fram varje 
medarbetare på rätt sätt, dvs. utifrån vad den stimuleras mest av. Om en individ trivs på sin 
arbetsplats och känner uppskattning på olika sätt ökar sannolikheten för ett produktivt 
beteende vilket gynnar organisationen.  
 
Chefsrollen 
Informanterna är överens om att de har stöd av sin chef i olika situationer. Vidare har de en 
öppen ton i gruppen och är även delvis självstyrande inom givna ramar. De upplever inte att 
chefen går in och lägger sig i deras arbetsuppgifter om de inte själva har begärt hjälp. Chefen 
har en klart stödjande roll och är inte inne och styr och ställer över hur den specifika 
arbetsuppgiften ska utföras. Faktorerna öppen ton i arbetsgruppen och delvis självstyrande är 
båda främjande faktorer för kompetensutvecklingen. Gruppen är överens om att deras chef är 
en administrativ chef. Det är hon som förmedlar informationen som kommer uppifrån, dvs. 
ger sina medarbetare den information som de behöver. De är också medvetna om att de själva 
måste söka information och att uppdatera sig om vad som händer i myndigheten. De finns en 
stark koppling till att både gruppen och ledningen har en positiv inställning till 
informationssökande. Vilket är främjande faktor för en lärande kultur. Det framkommer i 
intervjun att det finns en ganska tydlig gräns att medarbetarna arbetar med försäkringen och 
det gör inte chefen. 
 
Det utförda arbetet följs upp och granskas genom olika kontrollverktyg. Resultatet av 
kontrollerna används både i lärande syfte och för att säkerhetsställa att ärendeslagen utförs på 
rätt sätt. Det är en kvalitetskontroll som säkerhetsställer att det t.ex. finns rätt underlag, att 
pengar har betalats ut till rätt person m.m. Som vi nämnde ovan är detta något som 
medarbetarna kan lära sig av på Försäkringskassan. Viktigt är dock att det vid letandet av 
denna typ av fel inte mynnar ut i enbart negativ feedback eller kritik för den enskilde 
individen, vilket är hämmande för kompetensutveckling. Hanterat på rätt är förfarandet ändå 
lärorikt när det gäller att göra rätt vid nästa tillfälle. Samtidigt ska man också lägga på minnet 
att fel i förlängningen kan skapa nya arbetssätt. Eftersom de är brister och måste lösas, det blir 
en form av experiment för att hitta den bästa lösningen. Detta kan man likställa med en någon 
grad av lärande. 
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5.2. Analys steg 2: Hämmande och främjande kompetenskällor inom Försäkringskassan 
I analysen har vissa av Moxnes (1984) kompetenskällor diskuterats och vi skall här försöka 
sammanfatta de kopplingar till teorin som vi gjort. Dispositionen följer tabellens ordning och 
först behandlas därför de sociala relationerna följt av de organisatoriska. 
 
5.2.1. Det mellanmänskliga området 
Arbetsgruppen 
I gruppintervjun framkom att personalen trivdes bra på sin arbetsplats och att det tyckte 
klimatet var bra. De var alla överens om att det inte är lönen som gör att så många stannar 
länge inom Försäkringskassan, utan att det är arbetsmiljön som är orsaken. Det egna arbetet 
utförs på ett relativt självständigt sätt och, då det behövs, med hjälp av kollegor snarare än 
chefen. Vidare har de en öppen ton i gruppen och är även delvis självstyrande. De upplever 
inte att chefen går in och lägger sig i deras arbetsuppgifter om de inte själva har begärt hjälp. 
Arbetet upplevs alltså som relativt självständigt, men som vi redan nämnt, skall 
handläggningen utföras med de framtagna processkartorna som utgångspunkt. 
 
En av våra chefsinformanter tog upp hur de kommande organisationsförändringarna påverkar 
hennes personal. Rädslan för eller snarare ovetskapen om hur framtiden ser ut har inneburit 
att hon måste försöka förbereda personalen och att försöka dämpa deras oro. Ute på kontoren 
vet man att ärendeslag kan komma att lokaliseras till en viss geografisk plats för att skapa 
samordningsvinster. Chansen finns därmed att arbetsuppgifterna kommer att förändras, vilket 
skapar rädsla för förlorad ställning och eventuellt inkomst. 
 
De chefer som vi mött under undersökningen är alla olika och angriper sin uppgift på olika 
sätt, men de förespråkar alla samarbete både inom arbetsgruppen och gentemot andra. En av 
chefsinformanterna talar också om att en miljö där fel tillåts och kan diskuteras är att föredra. 
Hon betonar också krav som är relevanta och hanterbara för individen samt vikten av att inte 
skuldbelägga personen i fråga om något går fel. Med det kan man säga att det finns 
förutsättningar för ett accepterande och tryggt klimat. 
 
Feedback 
I undersökningen framgår att samtliga kontor arbetar efter ett stort antal fastställda mål. Varje 
månad fås också feedback på hur väl kontoret uppnått sina mål. Chefer och personal får alla 
denna information. Den enskilde individen får även personlig feedback vid enskilda samtal 
med chefen några gånger under året. Under intervjuerna berättades också att det i 
kvalitetsarbetet i handläggarprocesserna ingår ett antal steg som ger konkret återkoppling till 
de inblandade handläggarna. Exempel på detta är de genomgångar som görs innan och efter 
ett beslut. Först kontrolleras att alla moment som bestämts i processkartläggningen finns med 
och sedan kontrolleras även själva beslutet. Dessa kontroller ger handläggaren personlig 
feedback, med avsikt att öka kvaliteten i ärendehanteringen. Viktigt är dock att det vid 
letandet av denna typ av fel inte mynnar ut i enbart negativ feedback eller kritik för den 
enskilde individen. Hanterat på rätt är förfarandet ändå lärorikt när det gäller att göra rätt vid 
nästa tillfälle 
 
Normer och närmast överordnad. 
Värdegrunden för Försäkringskassan, som vi tidigare varit inne på, har sin grund i att bevara 
och beskydda snarare än att lägga tonvikt på nytänkande och kreativitet. När det gäller 
arbetets utförande finns i dags läget utrymme för nytänkande, men dock inom givna gränser. 
Normen är att göra rätt och arbetet styrs genom att kartlägga det bästa sättet att arbeta och 
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genom att dokumentera detta i processkartor. Det framkommer emellertid att de som arbetat 
länge inom Försäkringskassan inte alltid följer den sekventiella handläggningsordningen utan 
förlitar sig på sin erfarenhet och först i slutändan ser de till att alla stegen är med. Erfarenhet 
tycks här ge en viss frihet, men de är ändå styrda och därmed finns en låg frekvens av 
nytänkande och kreativitet. 
 
När det gäller synen på hur kompetensutveckling, i form av utbildning, skall bedrivas, har vi 
inte stött på någon uttalad åtskillnad mellan gamla och nya medarbetare, ifrån chefernas sida. 
I gruppintervjun framkom likväl att personalen upplever att nyare personal premieras framför 
dem med längre anställningstid. Mer resurser satsas på nyare anställda. I gruppintervjun 
framkom dock att alla anser sig få stöd av sin chef. Chefen har en klart stödjande roll och är 
inte inne och styr och ställer över hur den specifika arbetsuppgiften ska utföras. De upplever 
inte att chefen går in och lägger sig i deras arbetsuppgifter om de inte själva har begärt hjälp. 
 
Inom organisationen kan även ses ett mönster där mentorskap är en av byggstenarna för att nå 
kunskapsöverföring vid både nyanställningar och då individer hamnar i nya roller. Relationen 
mellan de olika chefsnivåerna tycks domineras av stöd och uppmuntran. Det förekommer 
även kritik när verksamheten inte går tillräckligt bra och vi får uppfattningen att i motsatta fall 
ges det erkännande. Ingen uttryckte att den överordnade chefen var likgiltig inför hennes 
enhets/avdelnings resultat.  
 
Chefens roll i den förändringssituation som Försäkringskassan befinner sig i nu är jätteviktig, 
säger informant 1. De är förändringsagenter gentemot medarbetarna och nyckelfaktorer i en 
organisation. Ett dåligt ledarskap kan förgöra en hel grupp och det finns en massa energi i 
ledarskapet. De kan vara det största arbetsmiljöhotet men också den största möjligheten. 
Förändringsviljan hos chefer i en organisation påverkas mycket av de signaler den högsta 
ledningen skickar ut. En viktig faktor är på vilket sätt chefens arbete följs upp dvs. om 
förändringsbenägenheten premieras eller inte. 
 
5.2.2. Det organisatoriska området 
Belöningssystem 
Både chefer och arbetsgrupper berättar att de får och ger belöning allt efter de förutsättningar 
som råder för tillfället. Det finns inte särskilt många möjligheter för cheferna att belöna sina 
medarbetare i jämförelse med privata företag. Lönen är individuell men det är mycket svårt att 
plötsligt höja någons lön utan att befattningens innehåll förändrats och det finns överlag små 
ekonomiska marginaler. Belöning sträcker sig till kaffe och tårta vid speciella tillfällen, 
positiv verbal feedback eller friskvård m.m. Det kan också förekomma en viss rörlighet 
mellan tjänster, men vi har uppfattat detta som klart begränsat. Tidigare när akademiker 
rekryterats har de slutat p.g.a. allt för få karriärvägar i organisationen.  
 
Vid flera tillfällen har vi även diskuterat hur och varför utbildning ges till medarbetarna. I 
detta sammanhang har vi konstaterat att det erbjuds ett antal generella utbildningar till i stort 
sätt alla anställda. Det individuella kompetensutvecklandet hanteras emellertid olika och 
troligtvis med olika avsikter. Vi har hört chefer säga att utbildning ges beroende på resurser 
och tjänstens behov samt efter bra prestationer. Vi tycker oss ana att det i Försäkringskassan, 
där belöningsfaktorerna är begränsade, utvecklats en kultur där utbildning kan ges för att 
belöna och utveckla individen oberoende av tjänstens behov. Personligt erkännande är inte 
något som vi direkt kan se i det material vi samlat in. 
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Företagsledningen 
Vi tycker att det finns ett lärande synsätt inom ledarskapet i mångt och mycket. Det visar 
genom att det ute på kontoren rent operativt bl.a. tillämpar kunskapsöverför genom 
mentorskap, besök vid andra kontor, teamarbete o.s.v. Det finns också överlag en insikt om 
vad kunskap och kompetens är. På de högre chefsnivåerna i organisationen finns en större 
teoretiskt förankring och gott om dokumenterade formuleringar som dock ännu inte nått den 
operativa nivån.  
 
Organisationsformen och struktur 
Försäkringskassan befinner sig i ett uppbyggnadsskede och arbete bedrivs med att försöka öka 
samsynen på kompetensbehovet för de olika tjänstegrupperna. Målet är att hitta gemensamma 
tjänstebenämningar och på så sätt få till arbetsgrupper som sträcker sig genom alla 
länsorganisationerna. Avsikten är att erfarenheter ska kunna utbytas och att kvaliteten i 
processerna förbättras. Organisationen centraliseras genom att strategier tas i ledningen och 
inte på lokal nivå. I och med detta ökar hierarkin och organisationsstrukturen blir mer 
byråkratisk och administrationsorienterad. Genom att samarbeten och erfarenhetsutbyten 
mellan länsorganisationerna uppmuntras byggs dock en liten del individorienterat synsätt in i 
organisationsformen.  
 
Överlag talas det mycket om och fokuseras på processer inom Försäkringskassan. Tanken är 
att alla de 47 ärendeslagen skall ha en dokumenterad handläggningsprocess som säkerställer 
likabehandling och kvalitet. Vi översätter dessa s.k. processer till att vara en slags sekventiell 
mall för arbetsgången i ett visst ärendeslag. Arbetet styrs därmed upp så att endast ett mycket 
litet utrymme finns för egna initiativ eller kreativitet. 
 
Vid beskrivandet av strukturen hos Försäkringskassan är det intressant att även titta på hur 
rekrytering går till samt vilken fokus som läggs på att rekrytera rätt person. Vi har i analysen 
konstaterat att det inom detta område läggs ned mycket arbete och att det anses viktigt att rätt 
person anställs. Enligt Moxnes (1984) styrker detta att Försäkringskassan kan anses vara en 
administrationsorienterad organisation, vilket är hämmande för kompetensutvecklingen. En 
s.k. Innovativ organisation lägger inte ned särskilt mycket jobb på att välja sina medarbetare. 
Där är olikheter och åsiktsskillnader inga problem utan ses om drivkrafter till förändring 
 
Atmosfär 
Arbetsklimatet är bra och trivsamt på de kontoren vi har besökt i vår undersökning. Vilket 
bekräftas både ifrån cheferna och medarbetarna. Samarbete finns i viss mån då kolleger inom 
och mellan kontoren utbyter erfarenheter med varandra. I efterdyningen av den stora 
organisatoriska förändring som Försäkringskassan genomgår håller en mer resultatorienterad 
kultur på att växa fram. Detta gör att en risk finns att rivalitet kan uppstå då det finns 
möjlighet att jämföra kontoren och länsorganisationerna mellan varandra, vilket kan vara både 
bra och dåligt. 
 
Filosofi 
Utan att direkt ha diskuterat detta område i analysen har vi ändå varit inne på det flertalet 
gånger när vi talat om centralisering och övergripande strategier. Ledningens filosofi är att få 
kontroll över arbetsprocesser, yrkesgrupper och kvalitet. Försäkringskassans filosofi är att fel 
i handläggningen skall undvikas, likabehandling skall uppnås och stor vikt läggs vid 
rekrytering av rätt personal. Vid gruppintervjun framkom dock att chefen överlämnade den 
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löpande handläggningen åt dem och att hennes roll som chef blev mer av en stödjande 
karaktär.  
 
Inflytandet 
Försäkringskassan har en struktur som gör att det finns en åtskillnad mellan bestämmande och 
verkställande organ. Ledarna utses av organisationen och inte av de anställda. Besluten fattas 
på ett reglerat och formaliserat sätt. 
 
Kommunikation 
I gruppintervjun beskrivs chefen som en administrativ chef. Hennes huvudsakliga uppgift är 
att förmedla informationen som kommer uppifrån. De är också medvetna om att de själva 
måste söka information och att uppdatera sig om vad som händer i myndigheten. Både 
gruppen och ledningen har en positiv inställning till informationssökande. Vid de individuella 
chefsintervjuerna framkom också att det förekommer en stor mängd envägskommunikation 
som går ifrån ledning och via dess chefer ut till medarbetarna. 
 
Vid de försäkringskassekontor vi besökt i undersökningen har det framkommit att det i viss 
mån finns rutiner för samarbeten mellan olika försäkringskassor, vilka resulterar i t.ex. 
studiebesök för att lära sig nya arbetssätt eller rutiner. Det finns också ett nära samarbete inom 
respektive ärendeslag både inom och mellan de olika kontoren. De bygger därigenom upp ett 
starkt kompetensmässigt team. Detta skapar bra förutsättningar för lärande i produktionen. 
Rätt hanterat kan kommunikationen bli både öppen och flervägs, vilket även det är främjande 
faktorer för lärandet. Nätverk, relationer och flervägskommunikation bidrar i sig till att den 
enskilde medarbetaren tillges en större insyn i verksamheten och genererar även 
kunskapsöverföring.  
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5.2.3. Försäkringskassans kompetenskällor 
Nedan visas de främjande och hämmande kompetenskällor som vi tycker speglar 
Försäkringskassans organisation i dag. Vi har tagit bort de källor som vi inte anser ingår i 
någon större skala i myndighetens kultur. 
 

Kompetenskällor 
Faktorer Främjande Hämmande 
Arbetsgruppen Öppen ton 

 
Accepterande (och tryggt klimat) 

Rädsla för förlorad status, inkomst och ställning 
o.s.v., 
Rädsla för ändringar i förhållande till andra 
 

Feedback Kunskap om resultatet 
Konstruktiv info 
 

 

Normer Tonvikt på nytänkande (och 
kreativitet) 
 

Bevara och beskydda regler 
 
God takt och ton i form av reglerat beteende 
 

Närmast 
överordnad 

Belönar och uppmuntrar 
 

 

Struktur  Stelt system 
 

Belöningssystem Fast lön 
 

Inga avanceringsmöjligheter 
 

Företagsledningen Informationssökande 
Öppen för råd inifrån och utifrån 

 

Organisationsform  Byråkratisk 
Statisk 
Administrationsorienterad 
 

Atmosfär  Samarbete Rivalitet 
 

Filosofi  Kontroll 
 

Inflytande  Formell status 
Centralisering 
 

Kommunikation   Envägs  
Figur 5.1 Försäkringskassans kompetenskällor.  
Modifierad modell utifrån vår figur 3.1. 
 
I tabellen över Försäkringskassan kompetenskällor syns att det inom det mellanmänskliga 
området finns en större andel än inom det organisatoriska. En förklaring till detta kan vara att 
vi tittat på en myndighet och inte ett företag. Förutsättningarna för myndigheterna ger klart 
begränsade ramar för hur strukturen kan se ut. De anställda kan inte tillåtas samma frihet och 
kreativitet som inom företagen. Myndigheterna kompenserar detta genom belöningar i form 
av lång semester, friskvård och uttag av föräldrapenning o.s.v.. På grund av kraven om 
likabehandling av alla medborgare och om transparens vad gäller beslut och arbetsprocesser, 
ligger fokus på formalisering av beslutsfattande och på styrda arbetsprocesser. Vilket gör att 
organisationsformen blir byråkratisk och administrationsorienterad. 
 
När vi studerar tabellen efter att den berövats de källor som vi inte anser spegla dess kultur, 
framkommer en viss motsägelse. Den finns både inom det mellanmänskliga samt inom det 
organisatoriska områdena. Mer exakt är det: arbetsgruppen, normer, belöningssystem och 

 68



Stockholms Universitet 
Företagsekonomi D, HT 05 2006-03-25 
Magisteruppsats inom temat: Verksamhetsutveckling 
Handledare: Åke Berglund 
 
atmosfär som visar både främjande och hämmade faktorer. Vår förklaring till fenomenet är att 
Försäkringskassan just nu genomgår en stor organisatorisk förändring.  
 
Arbetsgruppen 
När det gäller arbetsgruppen framkommer det i undersökningen att personalen mår bra och 
trivs. Förändringen påverkar dock personalen på ett negativt sätt. De finns en rädsla för 
centralisering av ärendeslag, vilket kan betyda att individen förlorar sitt arbete.  
 
Normer 
Vad gäller normer kan vi se att förändringen för med sig nytänkande och en vilja till lärande. 
Men vi ser också att det i dag inte till fullo nått ut i myndigheten. De hämmande källorna 
beror här på att verksamheten är politiskt styrd. Detta innebär att arbetet utförs sekventiell för 
att nå enhetlighet och jämn kvalitet i ärendeslagen.  
 
Belöningssystemet 
I belöningssystemet kan vi inte se att förändringen har någon större påverkan, utan att 
kombinationen fast lön och inga avanceringsmöjligheter är en faktisk kombination. På sikt 
tror vi dock att det är ett måste och en realistisk möjlighet för Försäkringskassan att skapa en 
karriärstege inom myndigheten. Det är av stor vikt för att lyckas attrahera rätt arbetskraft.  
 
Atmosfär 
Vid beskrivandet av atmosfären har vi i tabellen angivit samarbete och rivalitet. Båda källorna 
anser vi vara på en låg nivå. Samarbete finns i viss utsträckning inom och mellan 
försäkringskontoren. När det gäller rivalitet kan vi idag inte säga att det finns i någon större 
utsträckning. I samband med resultatmålen som verksamheten arbetar efter kan vi dock ana 
att det här finns källor till just rivalitet. Rätt utfört är resultatorientering en pådrivande och 
positiv faktor för att nå ett gott vinstresultat. Inom de statliga myndigheterna måste målen 
vara av en annan karaktär och styra mot att rätt kvalitet och enhetlighet i ärendehanteringen 
nås, helt enkelt styra mot att rätt service ges. Fokus bör alltså ligga på ärendehanteringen och 
inte på vem som får bäst siffror, eftersom det då finns risk för rivalitet istället för 
kunskapsutbyte. 
 
När vi ser på helheten framgår att de hämmande kompetenskällorna som sagt är dominerande. 
Det är främst den organisatoriska delen som sätter myndighetens begränsningar till att skapa 
en lärande kultur. När det gäller det operativa arbetet inom försäkringskassan finns det tydligt 
en viss grad av lärande. Detta visar sig genom att vilja och möjlighet finns för utbyte mellan 
kollegor och kontor. I dessa möten utvecklas kunskap och utbyten av erfarenhet görs, vilket 
sammantaget gör att en flervägskommunikation stimuleras. Påpekas bör dock att samarbetet 
sker utifrån, eller mellan, givna ramar och inom det mellanmänskliga området. 
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Kapitel 6, Slutsatser  
I Bilaga 2, Försäkringskassan diskuterar vi ett antal utredningar som visat att 
Försäkringskassan inte till fullo levt upp till de mål regeringen satt och att det tycks finnas att 
glapp mellan den kompetens som behövs och den som faktiskt utnyttjas i organisationen. De 
strategier som nu skall utarbetas för Försäkringskassans kompetensförsörjning i stort måste 
därför utgå ifrån dess mål och med en medborgarfokus. Försäkringskassans mål tillsammans 
med de lokala prioriteringarna har, enligt utredningarna, styrt verksamhetens resultat åt fel 
håll. Utbetalningarna har prioriterats framför kompetensutveckling. Fokus har legat på att få 
igenom så många ärenden som möjligt, vilket gjort att de ärenden som ansets lite svårare att 
utreda lagts åt sidan till förmån för det mer rutinbetonade. Kompetensen hos personalen har 
inte varit tillräckligt hög för att kunna hantera dessa ärenden på ett både snabbt och rättssäkert 
sätt, vilket fått till följd att handläggningstiden blivit allt för lång och varierat mellan olika 
försäkringskassor. På så sätt kan man säga att verksamhetens förväntade resultat inte 
överensstämmer med vad man internt presterat och lagt fokus på. I en av våra inledande 
intervjuer med P. Johansson (2005) nämndes att det idag oftast ses till antal effektuerade 
ärenden och inte till kvaliteten i handläggningen av vart och ett av dem. Med en högre 
utbildning hos personalen tros dock en intellektuell rörlighet komma som gör att han eller hon 
lättare kan bedöma vad ärendet kräver. Detta förmodas flytta fokus från antal till kvalitet. 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att redovisar de resultat som framkommit under analysen och 
svara upp mot det syfte vi angav i uppsatsen första kapitel. Därutöver kommer vi att diskutera 
vad vårt resultat har för betydelse för myndigheter i stort och vad det betyder för 
teoribildningen. 
 

 

SLUTSATSANALYS 

4. Kompetenskällor 
 
Sammanfattning av 
avsnitt 2 och 3, visas i 
tabell form

Steg 1 Steg 2 

6.2. Kompetenskällor 
 
Dessa kompetenskällor behöver Försäkringskassan 
utveckla för att skapa en lärande kultur

6.1. Förutsättningar för lärande kultur 
hos Försäkringskassan 

Figur 6.1. Brygga mellan vår forskningsmodell och slutsats 
 
Bilden ovan ät tänkt att ge en visuell beskrivning över hur analys och slutsats hänger ihop. 
Inledningsvis diskuterar vi chefernas syn på kunskap och kompetens, med avsikt att försöka 
hitta en teoretisk utgångspunkt för våra informanters handlande. Kunskap och kompetens 
återfinns i kap 3 och kap 4 och det är analysen av dessa som görs i steg 1 och slutligen 
redovisas under 6.1. Förutsättningar för kunskap och kompetens hos Försäkringskassan. 
Därefter pekar vi, i avsnitt 6.2. Kompetenskällor, ut Försäkringskassans kompetenskällor vid 
undersökningstillfället samt visar i tabell form vad som saknas och behöver utvecklas för att 
åstadkomma en lärande kultur. Slutligen förs i avsnitt 6.3. diskussioner rörande betydelsen för 
myndigheter i stort och för teoribildningen. 
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6.1. Förutsättningar för kunskap och kompetens hos Försäkringskassan 
I vår undersökning beskrivs den rådande kulturen inom Försäkringskassan som 
”omhändertagande gentemot försäkringstagaren”. Ingen medborgare skall kunna falla igenom 
alla nät, utan Försäkringskassan skall fånga upp dem som behöver hjälp. Om vi tittar bakåt i 
tiden finns det också en politisk värdegrund som organisationen vilar på och som under hela 
dess livslängd haft betydelse för de anställda. Våra informanter uttrycker dock att detta är på 
väg att förändras. Förändringarna innebär konkret att fokus riktats mot en enhetlig 
ärendehandläggning inom organisationen, kompetenshöjning och enhetliga 
tjänstebenämningar, försäkringstagarna blir kunder samt att formulera en 
”professionalitetsvision” för de anställda. Försäkringskassan har också bildat en intern 
kompetensutvecklingsenhet: Försäkringsakademin, som skall arbeta strategiskt och praktiskt 
med kompetensutveckling inom hela organisationen. De problem som belysts i utredningarna 
löses därmed genom bildandet av en gemensam organisation där organisationsskissen blir allt 
spetsigare och där en stor del centralisering ingår, vilket kommer att ha en påverkan på 
kulturen. 
 
I vår analys har det framkommit att chefsinformanterna alla har en relativt gemensam syn på 
vad kompetens är. De anser att ordet inkluderar en individs förmåga att omsätta kunskaper till 
handling och att det därutöver måste finnas vilja, lust och talang till att använda erfarenheter i 
den rådande arbetssituationen. Annat som diskuterades i samband med kompetens var 
individens förmåga att söka efter information och att förstå en instruktion. Vi anser att 
resonemangen har en god överensstämmelse med vår teoretiska utgångspunkt vad gäller 
kompetens, se kap 3, och att det finns en god insikt om lärandets fördelar för en organisations 
utvecklings- och förändringsförmåga. Med andra ord finns det en bra teoretisk utgångspunkt 
för skapandet av en lärande kultur och för utvecklandet av kompetenskällor. 
 
6.2. Kompetenskällor 
Avsnittet har delats in i två områden. Det första pekar ut de kompetenskällor som vi 
synliggjort i analysen steg 2. Det nästföljande området sätter istället fingret på de 
kompetenskällor som saknas helt och dem som hämmar lärandet. Avsikten med detta område 
är att visa på de nödvändiga förändringar som behövs för att åstadkomma en lärande kultur. 
 
6.2.1. Kompetenskällor hos Försäkringskassan 
I analysens steg 2 pekar vi ut de kompetenskällor som fanns hos Försäkringskassan vid 
undersökningstillfället, se figur 5.2. Sammanfattningsvis kan vi därmed beskriva 
Försäkringskassan som en organisation med ett relativt lågt lärande, enligt teorin.  
 
Det framgår i tabellen att det inom det mellanmänskliga området finns en större andel 
kompetenskällor än inom det organisatoriska. Denna fördelning kopplar vi till att det satta 
regelverket för en myndighet ger klart begränsade ramar för dess struktur. De anställda kan 
inte tillåtas samma frihet och kreativitet som inom företagen. Likaså gör kraven om 
likabehandling av alla medborgare och transparens vad gäller beslut och arbetsprocesser att 
fokus ligger på formalisering av beslutsfattande samt mot styrda arbetsprocesser. 
Sammantaget gör det att organisationsformen blir byråkratisk och administrationsorienterad, 
vilket inte är främjande för kompetensutvecklingen inom organisationen. När det gäller det 
operativa arbetet inom försäkringskassan finns det dock ett visst lärande, vilket bland annat 
visar sig genom att vilja och möjlighet finns för utbyte mellan kollegor och kontor 
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Beslut och strategier om kompetensförsörjning fattas i ett kulturellt sammanhang och 
lokaliserandet av kompetenskällorna visa, enligt vår mening, den kulturella grund som 
besluten har sitt upphov i. Detta betyder att de strategier som nu har utformats inom den nya 
organisationen fattats i en kultur, som inte präglas av något större lärande, men där ledningen 
har en god teoretisk utgångspunkt vad gäller kunskap och kompetens. Vi kan också konstatera 
att det finns en vilja och ambition ifrån den högsta ledningen att förändra och att öka lärandet. 
Exempel på detta är tillsättandet av Försäkringsakademin som aktivt skall arbeta med 
kompetensutveckling och utformandet av styrdokument. Vi har fått tagit del av 
dokumentation rörande Försäkringskassan syn på lärande och en skrift om 
professionaliseringsbegreppen som båda speglar denna vilja och ambition. 
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6.2.2. Saknade kompetenskällor hos Försäkringskassan 
För att återigen anknyta till de kompetenskällor vi faktiskt hittat hos Försäkringskassan, se 
figur 5.2, har vi skapat en tabell som visar de kompetenskällor som saknas helt och med dem 
som vid undersökningstillfället hämmade kompetensutvecklingen. Vi anser med stöd av 
teorin (Moxnes 1984) att det är genom eliminering av de hämmande kompetenskällorna samt 
genom utveckling av de främjande som Försäkringskassan kan åstadkomma en kultur som 
tryggar kompetensutvecklingen, se figur 6.2. nedan. 
 

Kompetenskällor 
Faktorer Främjande Hämmande 
Arbetsgruppen Delvis självstyrande 

 
Rädsla för förlorad status, inkomst och ställning 
o.s.v. 
Rädsla för ändringar i förhållande till andra 
 

Feedback Personlig feedback  
Positiva förväntningar 

 
 
 
 

Normer Tillåter avvikelser och ovanligt 
beteende 

Bevara och beskydda regler 
God takt och ton i form av reglerat beteende 
 

Närmast 
överordnad 

Erkänner  
 

Struktur Flexibelt system Stelt system 
 

Belöningssystem Avanceringsmöjligheter Inga avanceringsmöjligheter 
 

Företagsledningen   
Organisationsform Synergisk 

Innovativ 
Organisk 
Individorienterad 

Byråkratisk 
Statisk 
Administrationsorienterad 
 

Atmosfär Personlig 
 

Rivalitet 
 

Filosofi Frigörelse Kontroll 
 

Inflytande Egen kompetens 
Decentralisering 

Formell status 
Centralisering 
 

Kommunikation Öppen 
Flervägs 

Envägs 
 

Figur 6.2. Främjande kompetenskällor som saknas samt hämmande kompetenskällor som bör elimineras hos 
Försäkringskassan. Modifierad modell utifrån vår figur 3.2 
 
Den slutsats vi drar genom vår forskning är alltså att Försäkringskassan både behöver 
utveckla befintliga främjande faktorer, men även de främjande faktorer som saknas helt. De 
saknade faktorerna visas i tabellen ovan. Vi anser att det är viktigt att inte enbart fokusera på 
de främjande faktorerna utan även försöka att bearbeta och eliminera de hämmande källorna i 
verksamheten, dvs de som idag begränsar Försäkringskassans lärande.  
 
Vår slutsats av undersökningen är att det finns mycket kvar att göra för myndigheten om en 
lärande kultur ska växa fram. För att det över huvud taget skall vara genomförbart krävs att 
det finns en samsyn hos cheferna både vad gäller synen på lärande samt hur 
kulturförändringen skall ta form och vilken riktning den skall ha. Precis som vi har resonerat i 
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hela uppsatsen får ledarskapet hos Försäkringskassan i uppgift att leda myndighetens 
medarbetare i denna förändring och det har vital betydelse hur ledarskapet tar sig an denna 
viktiga uppgift. Samtidigt måste det tas med i beräkningen att myndigheten är politisk styrd 
och därmed har lagar, förordningar m.m. som sätter stora begränsningar för 
organisationsstrukturen och därmed även ledarskapets förmåga att utveckla 
organisationsstrukturen så den främjar lärande. 
 
För att ytterligare kunna diskutera hur Försäkringskassan kan utveckla en myndighetskultur 
som främjar kompetensutveckling har vi för avsikt att utifrån teorin beskriva skillnaden 
mellan en organisation med samtliga kompetenskällor och vårt forskningsobjekt. Den största 
skillnaden är att byta organisationsformen. Konkret innebär det att Försäkringskassan måste 
bli innovativ, kreativ och bli individorienterad där avvikelse och ovanligt beteende tillåts. 
Cheferna skall utses av medarbetarna och inte av ledning eller regering. Rekrytering av ny 
personal skall ske utan mallar och formella krav. En lärande organisation uppmuntrar 
olikheter vilket anses leda till kreativitet och nytänkande. En kort slutsats av detta är att 
Försäkringskassan måste ändras till i stort sätt sin motsats. De är naturligtvis i viss mån 
lärande redan idag men förändringen skulle vara monumental och av så stora mått att den i 
våra ögon är orealistisk under rådande förutsättningar. Den organisatoriska strukturen sätter 
sådana tydliga begränsningar för lärandet hos Försäkringskassan att myndigheten inte utan 
mycket stora insatser kan bli lärande fullt ut.  
 
Trots detta finns det saker som kan och bör göras. Genom hela uppsatsen talas det, precis som 
vi nämnt ovan, mycket om att höja kompetensnivån och att också höja utbildningsnivån. I 
detta sammanhang är det extremt viktigt att inte tro att problemet är löst genom att enbart 
anställa akademiker. Denna grupp representerar för de flesta kunskap och lärdom, men de för 
inte med säkerhet med sig kompetens. Kompetens innebär förmåga att omsätta kunskap i 
praktisk handling och för att komma dit krävs hjälp av kollegor samt en god arbetsmiljö och 
stödjande kultur. Det är därför viktigt för Försäkringskassan att vidareutveckla den 
kunskapsöverföring som redan bedrivs i verksamheten. I intervjuerna framkommer t.ex. att 
nyanställda får stöd via mentorer. Vi anser att arbetssättet är en bra grund, men att det behöver 
struktureras och överföras till betydligt fler tillfällen samt att det behöver tas fram 
karriärvägar inom organisationen. För att säkerställa kompetensförsörjningen bör den äldre 
generationens kunskap och erfarenhet tas om hand. Vi har åtskilliga gånger fått höra att 
medelåldern är hög och att det finns många anställda med lång erfarenhet från verksamheten. 
Det är därmed vitalt att ta hand om den kunskapsbank som de representerar. Alla anställda är 
med andra ord viktiga för att nå en kultur där kompetensutveckling främjas och ansvaret för 
att detta utvecklas ligger till stor del på ledarskapet. Bra medarbetare behöver goda ledare! 
 
6.3. Betydelsen för andra myndigheter och för forskningen i stort 
Försäkringskassan befinner sig idag i en djupgående förändringssituation, vilket en lärande 
organisation, enligt Moxnes(1984), skall kunna hantera och rent av föredra. Vi har genom att 
titta på organisationens kompetenskällor konstaterat att den inte är en fullt ut lärande 
organisation och att det finns ett antal hämmande faktorer. Vår tolkning av teorin är att den 
visar en skala mellan vad som är lärande och icke lärande. I det teoretiska resonemanget 
förekommer ingen koppling till vilken typ av verksamhet som bedrivs eller vilken bransch 
som vi rör oss i. Även om vi har kunnat peka ut främjande kompetenskällor hos 
Försäkringskassan tror vi ändå att de i jämförelse med en, enligt teorin, fullt ut lärande 
organisation skulle befinna sig en bra bit ifrån det maximala läget. Vi tror dock att de 
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organisatoriska förändringar som genomförts är en stor utveckling och framåtskridande för 
kompetensutvecklingen samt representativ för utvecklingen inom staten i stort. 
 
I vår fallstudie har vi även kommit fram att det finns vilja och potential till lärande, men vi 
vill betona att det finns en del begränsningar. Vilket vi anser kan appliceras på myndigheter i 
stort. Exempel på sådana är t.ex. att myndigheter är politiskt styrda och att ”kunden” här har 
en lite annorlunda roll i jämförelse med den privata marknaden. En slutsats är kanske att alla 
kan vara lärande, men att lärandet måste anpassas till de förutsättningar som finns. Alla kan 
ha sitt maximala lärande. Fullt ut lärande, enligt teorin, kan inte vara målet för alla. Det gäller 
att nå ett lärande på rätt nivå! Teorin fastställer hur situation ser ut för ett maximalt lärande 
utan att ta hänsyn till den specifika organisationen. Vi anser därför att även om en statlig 
myndighet inte kan bli lärande fullt ut, kan det ändå finnas lärande myndigheter. 
 
Vid valet av Moxnes (1984) kompetenskällor gjorde vi en begränsning till det 
mellanmänskliga och det organisatoriska områdena. Vi valde med andra ord bort det 
individuella området samt omvärlden. Motivet var att ledningen inte kan påverka vare sig 
individen eller omvärlden i en sådan utsträckning att områdena var intressanta ur ett 
ledningsperspektiv. I vår undersökning har det dock visat sig att Försäkringskassan, och andra 
myndigheter, ges begränsningar genom de regelverk som styr verksamheterna. Det får till 
följd att ledningen inte, på samma sätt som inom det privata, kan påverka 
organisationsstrukturen. Slutsatsen blir att när det gäller myndigheter generellt kan inte 
ledningen påverka det organisatoriska området tillfullo. Vi måste i och med detta konstatera 
att den teoretiska grund vi valt, givet de begränsningar vi gjort inte kan hjälpa oss att helt 
beskriva hur en myndighetskultur som främjar kompetensutveckling skapas. Vi har i vår 
undersökning fastställt att ledarskapet inte kan påverka i samma utsträckning som teorin 
förespråkar. Sammanfattningsvis gör det att följande organisatoriska faktorer kan ifrågasättas: 
Struktur, Organisationsform, Filosofi samt Inflytande, när det gäller teorins giltighet på 
myndigheter. I princip betyder det att Moxnes (1984) tabell över kompetenskällor skulle 
behöva förändras för att passa offentlig verksamhet. Vi anser att fortsatt forskning inom 
området är viktigt för att myndigheterna skall kunna konkurrera om arbetskraften. Som vi 
diskuterat i kapitel 1 kan vi se att det har införts markandsliknande förhållanden i staten och 
att det råder konkurrens om medborgaren/kunden, men också om medarbetaren. I och med 
2010 problemet, sjukskrivningsproblematik och deltidsarbetslöshet antas konkurrensen om 
kompetent personal bli allt hårdare. Det är därför viktigt för staten att bemöta detta problem 
samt att få en rättvisande teoretisk grund att stå på när strategierna tas fram 
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Kapitel 7, Metodkritik 
I detta stycke kommer vi att diskutera vad som kunde ha gjorts ”bättre”, eller i vart fall på ett 
annat sätt, i uppsatsen. Avsikten är med andra ord att tydliggöra de brister som finnas i 
undersökningen samt att visa att dessa finns i vårt medvetande. 
 
Vi har i vår undersökning en uppenbar brist då vi inte kunnat intervjua ytterligare en chef 
samt endast hållit en gruppintervju. Skälet till avsaknaden av informanter beror på att vi helt 
enkelt inte fått gehör från fler informanter. Genom att utöka undersökningen på ovanstående 
sätt skulle vi ha kunnat jämföra kontoren samt att personalens svar varit av en större tyngd. 
Även här hade vi kunnat göra en jämförelse kontor emellan. Konsekvensen av att enbart 
intervjua en grupp medarbetare är att vi inte anser oss kunna dra någon generaliserbar slutsats 
av medarbetarnas svar. Vi kan dock se att svaren till stor del överensstämmer eller bekräftar 
chefernas svar. 
 
En annan brist i våra undersökningar kan vara eventuella feltolkningar av våra informanters 
svar. Trots att en av uppsatsförfattarna har stor kunskap om Försäkringskassan och den andra 
en mångårig erfaren från arbete vid statliga myndigheter, finns ändå möjligheten att vi som 
författare inte tolkat eller förstått informanternas intervjusvar. En annan aspekt av detta är att 
vi tack vare denna kunskap och erfarenhet, kan ha förlorat eller minskat vår objektivitet i 
analyserandet av empirin.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat vårt resultat är tidsfaktorn. Uppsatsarbetet startades 
under höstterminen 2004 och uppsatsens utformning har genomgått stora förändringar fram 
tills idag. Vi menar att tiden kan ha påverkat relevansen i vår slutsats. Det kan vara så att 
förändringen inom Försäkringskassan kommit längre än vad vi beskriver vid 
undersökningstillfället. Det positiva är att vi fått tillfälle att reflektera över vårt material och 
förhoppningsvis har det ökat kvaliteten. Vi är med andra ord väl medvetna om dessa möjliga 
felkällor. 
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Bilaga 2, Försäkringskassan 
 
Inledning 
Avsikten med denna bilaga är att ge en beskrivning över de problem och svårigheter som 
ledde fram till bildandet av den nya statliga myndigheten. Vi skall också försöka göra 
kopplingar till organisationen idag samt ge en överskikt över Försäkringskassan som 
organisation. Materialet är hämtat både från förberedande litteraturstudier och intervjuer. 
Sammanställningen är tänkt att ge läsaren lite ”kött” på benen och möjliggöra en vidare 
förståelse av kapitel 4, i vilken vi redovisar intervjumaterial från vår fallstudie av 
Försäkringskassan.  
 
Historik; orsaker och förutsättningar 
Främst var det tre orsaker som gjorde att arbetet med organisationsförändringen påbörjades. 
Det var dels att det fanns vissa brister inom rättstillämpning på socialförsäkringsområdet, dels 
att det behövdes en bättre styrning av IT-verksamheten samt att en ökad flexibilitet och 
samsyn inom organisationen efterfrågades. Tanken med den nya organisationen var därmed 
att skapa förutsättningar för enhetlig styrning, flexibilitet, samordnad och bättre IT-
användning och en enhetlighet i bemötandet av kunden. I den nya organisationen har därför 
de 21 tidigare självständiga juridiska enheterna blivit lokala operativa enheter (LO, 
länsorganisationer) i den sammanhållna myndigheten Försäkringskassan. Att fortsättningsvis 
behålla organisationerna intakta, men med en annan rättslig status, skapar förutsättningar för 
förändring, men inkluderar även problem som kan bidra till att verksamhetsförändringen 
begränsas och försvåras. (SOU 2003:106) 
 
I Budgetpropositionen 2003 utvärderades Försäkringskassornas måluppfyllelse och där 
kommenterades två verksamhetsgrenar, Handläggning respektive IT-utvecklingen, samt 
medarbetarnas situation på följande sätt. När det gäller handläggningen sa regeringen att 
genomströmningstiden för ärenden var oacceptabelt lång och att det fanns en allt för stor 
variation mellan lokalkontoren, vilket sades vara mycket oroande. Att Försäkringskassorna 
haft och fortfarande har problem med handläggningen bekräftades även under en intervju med 
Liisa Hammer, kurator vid Karolinska universitetssjukhuset. I samtalet framkom att besluten 
kan se helt olika ut i ärenden av samma slag beroende på var i landet patienten bor. Orsaken 
till detta är dels att kunskapen om den specifika sjukdomen är olika och dels att synen på hur 
lagen skall tillämpas skiljer sig åt. 
 
Det har gjorts ett antal analyser med avsikt att testa kvalitets- och omvärldsfaktorernas 
påverkan på socialförsäkringsadministrationens produktivitet. Analyserna visar att sambanden 
mellan omvärldsfaktorer och produktiviteten är svag eller obefintlig. Mot bakgrund av detta 
har försök gjorts för att ta reda på varför handläggningstiderna varierar mellan kassorna. I 
skriften, RFV Analyserar (2001:10), redovisas resultat från en undersökning där de interna 
faktorernas inverkan på produktiviteten undersöks. Starkt påverkande faktorer för 
produktiviteten visade sig vara: bra ledarskap, bra arbetsrutiner, hög motivation samt ett bra 
IT-stöd. 
 
Med utgångspunkt från perspektivet kunskapsförsörjning har det inom LO tre problem 
identifierats, vilka är av vital betydelse för att nå målen med omorganisationen. Ett av 
problemen är att enheterna har olika storlek och därmed inte har samma förutsättningar. Ett 
annat är de geografiska förutsättningarna som kan göra att avståndet mellan regionens olika 
kontor kan vara oerhört långt. I vissa regioner är avståndet mellan kontoren så långt att det 
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uppstår svårigheter för chefen att upprätthålla en närhet till sina medarbetare. Det tredje 
problemet är att de gamla Försäkringskassorna har varit fristående juridiska personer, men 
inte myndigheter, vilket gjort att de varit fria att själva utforma personalarbetet. Det var upp 
till chefen på vart kontor hur personalarbetet tillämpades och prioriterades. Detta betyder att 
om arbetssättet bibehålls skulle personalarbetet idag ligga på Länsorganisationsnivå. 
Konsekvensen av det gamla arbetssättet är att det mellan LO inte finns några gemensamma 
riktlinjer rörande personalutveckling, yrkesroller eller personalansvar. Det har inte heller 
funnits något fokus på kunskapsförsörjning i stort innan omorganisationen ( Informant P 
Johansson, 2005) 
 
Utredningar har sålunda visat att Försäkringskassan inte till fullo levt upp till de mål 
regeringen satt och att det tycks finnas att glapp mellan den kompetens som behövs och den 
som faktiskt utnyttjas i organisationen. I en av våra intervjuer (Informant P Johansson, 2005) 
framkommer att det idag oftast ses till antal effektuerade ärenden och inte till kvaliteten i 
handläggningen av vart och ett av dem. Med en högre utbildning hos personalen tros dock en 
intellektuell rörlighet komma som gör att han eller hon lättare kan bedöma vad ärendet kräver. 
Detta förmodas flytta fokus från antal till kvalitet. 
 

Detta krav på väsentligt snabbare handläggning innebär inte att medarbetare ska springa, skriva eller 
prata fortare. Av kravet följer i stället att nya arbetsrutiner måste utvecklas och medarbetarnas kunskaper 
och kompetens måste förbättras (SOU 2004:127) 

 
Vissa värderingar har också varit särskilt framträdande i socialförsäkringsadministrationens 
kultur. En sådan värdering speglas i citatet: ”alla har rätt till lika behandling och bedömning. 
All handläggning och utbetalningar ska vara rätt” (SOU 2003:106,sid.30), vilken genomsyrat 
hela socialförsäkringsadministrationen redan ifrån start. När det gällde de interna 
belöningssystemen var de uppbyggda på principen lika för alla. Det var sällsynt med 
individuella belöningar och individuell feedback. Hela socialförsäkringsadministrationen 
genomsyrades av en kollektivistisk kultur. Inom RFV dominerade en utredarkultur som 
innebar att det var viktigare att skriva än att få någonting gjort, dvs. det viktiga var vad som 
skrevs och inte vad som sedan gjordes. Inom försäkringskassorna låg tonvikten på att det var 
viktigt att alla var överens dvs. en konsensusinställning rådde inom administrationen. Andra 
värderingar som också fanns var ”kan själv”, men det har idag börjat luckras upp och 
inställningen går mer mot att samarbete är någonting bra. (SOU 2003:106)  
 
Vår respondent, P Johansson, säger att det inom LO har funnits, och finns fortfarande, en 
tradition vad gäller kompetensutveckling som innebär att det är bättre ju mer jag kan. Det har 
också funnits en mycket liten koppling mellan verksamhetens mål och 
kompetensutvecklingen. Kompetensutvecklingen har alltså varit riktad mot individen och inte 
kopplad till vad tjänsten behöver. Denna kultur eller tradition kan ha en politisk förankring, 
menar vår informant, i och med att tanken om en försäkring till alla uppkom ur vänsterkanten, 
vars tankegångar också har varit starka hos personalen. Det är viktigt att ha i åtanke att 
Försäkringen vuxit fram ur en kollektivistisk tradition, vilket gör att det inte är konstigt att 
detta synsätt dominerat inom organisationen. ( Informant P Johansson, 2005) 
 
Tanken med den nya myndigheten är att skapa bättre förutsättningar för hela organisationen 
att hantera dessa brister och att den på sikt skall generera en jämnare kvalité över hela landet. 
Strategin för att uppnå målet är att det skall införas ett mer enhetligt och homogent 
beslutsfattande samt en medföljande enhetlig behandling av medborgarna. Fallen skall 
behandlas på samma sätt oavsett var i landet ärendet handläggs. Besluten skall komma snabbt 
och vara rätt, vilket kräver personal med rätt kompetens. (SOU 2003:106) ”Om 
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kunskapsnivån höjs i organisationen blir det kunskap som råder och inte tyckande” 
(Informant L Hammer, 2005). Genom att införa en gemensam arbetsgivarpolitik antas 
myndigheten på ett bättre sätt kunna behålla och rekrytera både medarbetare och chefer med 
nödvändig kompetens för verksamheten. Även satsningar på kompetensutveckling och 
utbildning kan effektiviseras via omorganisationen om planeringen och utförandet görs 
centralt och inte lokalt. (SOU 2003:106)  
 
Vid en direkt fråga på hur L Hammer ser på Försäkringskassans omorganisation säger hon att: 
”den har fördelar också!”. Hon hoppas på att den skall leda till mer lika beslut över landet i 
samma typ av ärenden. Det kan också finnas fördelar för den enskilde individen i ett litet 
samhälle, där alla vet allt om alla, eftersom besluten inte längre nödvändigtvis kommer att 
fattas lokalt. Dock anser hon att det också finns en risk för en mer restriktiv hållning då frågor 
centraliseras, vilket inte gagnar patienterna.   
 
Den nya myndigheten 
Försäkringskassan är en organisation som genomgått och fortfarande genomgår stora 
organisatoriska förändringar. Det finns många orsaker till att regeringen beslutat om att 
Riksförsäkringsverket och Försäkringskassorna skall slås samman till en myndighet, vilket 
diskuterats ovan. Socialförsäkringsadministrationen finansieras helt med skattemedel och 
avgifter, vilket gör att verksamheten är beroende av legitimitet och förtroende hos 
medborgarna. Verksamheten omfattade 2004 ca 407 miljarder kronor (SOU 2004:127), vilket 
är ca en tredjedel av den totala statsbudgeten, och gör att den är mycket beroende av att en 
betalningsvilja finns hos de försäkrade.  
 
För att åstadkomma en genomgripande förändring gavs därför som förslag i propositionen 
2003/04:69 att Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna skulle avvecklas 
den 31 december 2004. Arbetet skulle istället ske i en ny myndighet i vilken de avvecklade 
organisationerna skulle ingå. Myndigheten, som kallas Försäkringskassan, bildades den 1 
januari 2005 och skall nu sköta hela administrationen av socialförsäkringen. 
Försäkringskassan leds av en styrelse som i det löpande arbetet bistås av en Generaldirektör 
(se bilaga 1, organisationsskiss). Den nya organisationen har ca 16 000 medarbetare och 
bedrivs i 21 olika län samt inkluderar 47 olika ärendetyper. Tanken är att styrningen i och 
med förändringen skall bli tydligare när det gäller ansvarsfördelningen inom myndigheten och 
kunna jämföras med andra myndigheters styrning. Även regeringens och riksdagens roll för 
styrningen (se bilaga 3) blir på detta sätt tydligare, då dess riktlinjer framförs via 
regleringsbrev, mål- och resultatdialoger som gäller hela myndigheten.(Regeringens 
proposition 2003/04:69) 
 
I regleringsbrevet för Försäkringskassan (Regeringens beslut den 16 dec 2004) anges 
myndighetens mål, uppdrag, återrapporteringskrav samt dess resurstilldelning. 
Socialförsäkrings övergripande mål skall vara att se till att tilltron till verksamheten är hög. 
Administration skall vara effektiv, ha hög kvalitet och utföras på ett rättssäkert sätt. Särskilt 
lyfts enhetlig rättstillämpning, lika bemötande av medborgarna, effektivitet och flexibilitet i 
organisationen samt en god personalpolitik fram av regeringen. Som ett förtydligande av en 
god personalpolitik nämns en jämn och hög kompetens samt en god arbetsmiljö. Regeringen 
ger också myndigheten att redovisa en plan för hur det fortsatta förändringsarbetet skall 
utformas så att regeringens mål för socialförsäkringsadministrationen uppnås.  
 
Den nya myndighetens uppdrag är att säkerställa att medborgarna snabbt och rättssäkert får 
beslut om det ekonomiska stöd de har rätt till och att de får den information som behövs för 
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att förstå sina rättigheter och skyldigheter. Försäkringskassan skall dessutom genom 
samordning ge medborgaren ett effektivt stöd i dennes rehabilitering samt att ge regeringen 
det underlag som behövs för att kunna fatta beslut inom myndighetens verksamhetsområde. 
Enligt ”GEORG utredningen” har tre mål eller visioner slagits fast inom organisationen. 
Dessa är att myndigheten den 1 januari 2008 ska vara en organisation som är i toppklass vad 
gäller effektivitet och service, är en av landets mest utvecklande arbetsplatser med mycket låg 
sjukfrånvaro. Vidare ska de även ha utvecklat ett integrerat, effektivt samarbete med 
arbetsgivare och andra för att personer med sjukpenning, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning ska få möjlighet att återvända till arbetet. (A Jöhnk) 
 

Försäkringskassan uppdrag utgår från riksdag och regering. Verksamhetsidén är den egna beskrivningen 
av varför och för vem organisationen finns till. Visionen beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. 
Strategierna beskriver de vägar som valts för att förverkliga visionerna. Styrkortet operationaliserar 
strategierna och anger strategiska mål på ca tre års sikt, framgångsfaktorer, målsatta mått och 
handlingsplaner. (Övergripande budget och verksamhetsinriktning för Försäkringskassan 2005, Beslutad 
av GEORG 2004-12-17, sid. 12)  
 

För den interna styrningen används alltså en form av balanserat styrkort där strategiska mål, 
framgångsfaktorer, mål/mått samt handlingsplaner formulerats utifrån 5 perspektiv: kund, 
verksamhet, ekonomi, medarbetare och förnyelse. Av detta framgår att Försäkringskassan 
särskilt prioriterat två områden: halveringen av antalet sjukdagar och ohälsoarbetet samt 
förbättring av den inre effektiviteten. Som ett av perspektiven nämns medarbetare i vilket det 
läggs in utformandet av en hälsofrämjandearbetsplats där delaktighet och ett gott ledarskap 
anses vara framgångsfaktorer 
 

Delaktighet – alla ska se och ta sin roll i helheten för att kunna utföra sina uppgifter och utveckla dem på 
bästa sätt. Delaktigheten frigör medarbetarnas lust, kreativitet, engagemang och ansvar. (Övergripande 
budget och verksamhetsinriktning för Försäkringskassan 2005, Beslutad av GEORG 2004-12-17, Bilaga 
3.2, sid 3)  
 
Gott ledarskap – ledarskapets viktigaste uppgifter är att förmedla riktning för verksamheten, skapa 
förutsättningar för medarbetarna, samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen. Detta kräver 
ett personligt, aktivt och synligt engagemang hos varje ledare. För att detta skall vara möjligt får inte 
arbetsgrupperna vara för stora. (Övergripande budget och verksamhetsinriktning för Försäkringskassan 
2005, Beslutad av GEORG 2004-12-17, Bilaga 3.2 sid. 3)  

 
Försäkringskassan i Stockholms län 
Vår undersökning har begränsats till att gälla Personalstaben samt Försäkringskassan i 
Stockholms län och med utgångspunkt i ledningsfunktionerna. Som vi redan nämnt finns det 
21 allmänna försäkringskassor i landet varav Stockholm är ett. Totalt finns det ca 240 
försäkringskontor och ett Huvudkontor. Personalstaben hör till Huvudkontoret och är 
geografiskt placerat i Stockholm. Försäkringskassans länsorganisationers verksamhetsområde 
är i princip knutet till länet och de upprättar alla sin egen årsredovisning. 
http://www.stockholmslan.forsakringskassan.se/Publik/MainFrame.jsp 
 
Stockholms läns Försäkringskassa svarar för socialförsäkringsadministrationen för länets ca 
1,9 miljoner invånare. Det geografiska verksamhetsområdet stäcker sig från Nynäshamn i 
söder till Hallstavik i norr. Totalt finns 15 kontorsområden och ca 40 försäkringskontor och 
servicepunkter. Länsledningen inkluderar Länsdirektören och en ledningsgrupp. Länskontoret 
innefattar för organisationen gemensamma funktioner som: länsstab, försäkrings- och 
personalavdelning, informations- och kundenhet samt central administration (och en 
revisionsenhet). Länsledning och Länskontor finns i centrala Stockholm. Länskontoret 
ansvarar för att länsorganisationen i Stockholm tillämpar socialförsäkringen likformigt, 
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rättssäkert och med god kvalitet. De ansvarar för utveckling och samordning av 
planeringsprocessen inom länsorganisationen, ansvarar för policy, strategi och planering av 
personalfrågor, ansvarar för ekonomisk redovisning m.m. Länskontoret skall också inom sina 
ansvarsområden fungera som stöd till verksamheten inom länet samt tillvarata kundernas 
synpunkter. I Länskontorets roll ligger naturligt även att följa upp och styra verksamheten. 
Här ligger dock inte något ansvar för enskilda ärenden utan enbart frågor av övergripande och 
principiell karaktär. De individuella ärendena handläggs inom något av länets 15 
Försäkringskontorsområden, varav vi har besökt tre: Järfälla, Sollentuna och Söderort. 
Områdeschefen ansvarar för driften inom sitt kontorsområde och följs upp av Länskontoret. 
Inom vart kontorsområde kan sedan flertalet försäkringskontor finnas vars chefer är 
underställda områdeschefen. Vid Länskontoret finns också en Revisionsenhet, som dock 
organisatoriskt tillhör staben Intern revision vid Försäkringskassans huvudkontor, som har till 
uppgift att granska, verifiera och bedöma kvaliteten i den interna kontrollen och styrningen i 
verksamheten. http://www.stockholmslan.forsakringskassan.se/Publik/MainFrame.jsp 
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Bilaga 3, Styrning av statliga myndigheter 

De svenska myndigheterna styrs via regleringsbrev och förordningar som bestäms av 
regeringen. I förordningarna finns olika generella administrativa bestämmelser för hur 
myndigheterna skall utföra sitt arbete och i regleringsbrevet ges specifika förutsättningar för 
myndigheten så som ekonomisk grund., mål för arbetet samt hur uppfyllandet av dessa mål 
skall redovisas. I brevet anges exempelvis vilka mål regeringen har med 
kompetensförsörjningen inom myndigheten samt medföljande återrapporteringskrav. Genom 
återrapporteringskraven möjliggör regeringen en kontroll av att de mål som ges också är de 
som myndigheten arbetar efter. Det finns därutöver ett antal generella regelverk för den 
ekonomiska styrningen och myndigheternas befogenheter. Myndigheterna hör alla till ett 
departements ansvarsområde, vilket beror på verksamheten som skall bedrivas. Detta betyder 
att informationsflödet, ifrån och till myndigheten, går via departementet. I förlängningen är 
det myndigheterna som skall tillämpa lagar och utföra den verksamhet som regering och 
riksdag har beslutat om. www.regeringen.se  
 
De resurser som kommer in till staten och som skall utnyttjas inom den offentliga sektorn 
skall användas på bästa sätt samt naturligtvis där det som bäst behövs. Av denna anledning 
följs myndigheternas verksamhet upp och resultatet utvärderas. Som ett led i detta lämnar alla 
myndigheter vart år en årsredovisning till regeringen där anslagsanvändning, 
kompetensförsörjning m.m. redovisas. Detta dokument är sedan underlag till regeringens 
uppföljning och utvärdering av myndigheten. Årsredovisningarna ligger också, tillsammans 
med de budgetunderlag som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa års 
statsbudget och regleringsbrev. Det är myndighetens ledning som har ansvaret för att dess mål 
uppfylls och det är styrelsens ansvar att utveckla och förbättra verksamheten, dvs. styrelsen 
ansvarar för de strategiska frågorna. www.regeringen.se  
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Bilaga 4, Intervjuguide, Personalstabschef 

Presentation 
1. Kan du börja med att presentera dig själv och berätta om vilken arbetsroll du har? 

 
Kunskap och kompetens 

 
1. När det gäller kompetensförsörjningsfrågor, vem anser du skall fatta de strategiska 

besluten för detta? 
 

2. Varför? 
 

3. Vilken syn har du på organisationens behov av kompetensutveckling? 
 

4. Vad tycker du att din enhet är bra på? 
 

Lärande organisation 
1. Vilken syn har du på din enhets/avdelnings behov av kompetensutveckling? 

 
2. Hur ser strategierna för kompetensförsörjningen ut hos er? 

 
3. Är de realistiska? 

 
4. Hur följs de upp? 

 
5. Hur ser åldersstrukturen ut hos er? Har ni strategier för att hantera detta? 

 
6. Vilka strategier har ni vid nyrekrytering? Vilka kriterier betonas: personliga 

egenskaper, erfarenhet, utbildningsnivå etc.? Varför? 
 

7. Är sjukskrivningar något som påverkar din enhets/avdelnings 
kompetensutveckling/försörjning? 
 

8. Hur bedrivs arbetet vid enheten/avdelningen? (var och en för sig, team, projektgrupper 
o.s.v.) 
 

Kultur, lärande och ledning 
1. Vad anser du är chefens roll? 

 
2. Får du stöd i din roll som chef? 

 
3. Vad anser du är chefens roll i en förändringssituation som Försäkringskassan befinner 

sig i? 
4. Kan du berätta om verksamheten och dess mål? 

 
5. Hur följs arbetet upp? Finns resultatmått? 

 
6. Ser du något samband mellan kompetensutveckling och arbetsmiljö/kultur? 

 
7. Hur motiverar du din personal till att uppnå verksamheten mål? 
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Bilaga 5, Intervjuguide övriga chefer 

Presentation 
 

1. Kan du börja med att presentera dig själv och berätta om vilken arbetsroll du har? 
 

 
Kunskap och kompetens 
 

1. Vad tycker du att din enhet är bra på? 
 

2. Vad är kompetens för dig? (human och strukturkapital) 
 

 
Lärande organisation 
 

1. Vilken syn har du på din enhets/avdelnings behov av kompetensutveckling? 
 

2. Hur ser de åtgärder ut som skall lösa kompetensförsörjningen inom ert 
ansvarsområde? (externa samarbeten?) 
 

3. Hur utvärderas de och följs upp (utbildningar)? 
 

4. Hur ser åldersstrukturen ut hos er? Hur hanteras detta? 
 

5. Vilka strategier har ni vid nyrekrytering? Vilka kriterier betonas: personliga 
egenskaper, erfarenhet, utbildningsnivå etc.? Varför? 
 

6. Hur bedrivs arbetet vid enheten/avdelningen? (var och en för sig, team, projektgrupper 
o.s.v. - processtänkande) 
 

7. Finns rutinbeskrivningar, manualer och liknande?  
 

8. Försöker ni använda den äldre generationen i form av mentorskap? 
 

 
Kultur, lärande och ledning 

 
1. Vad anser du är chefens roll?  

 
2. Får du stöd i din roll som chef? 

 
3. Ni befinner er i en förändringssituation, tycker du att din roll har blivit förändrad? 

Ställer det andra krav på dig som chef? 
 

4. Kan du berätta om verksamheten och dess mål? 
 

5. Hur följs arbetet inom ditt ansvars område upp? Finns resultatmått? 
 

6. Ser du något samband mellan kompetensutveckling och arbetsmiljö/kultur? 
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7. Hur motiverar du din personal till att uppnå verksamhetens mål? (fast lön, 
belöningssystem 
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Bilaga 6, Intervjuguide till gruppmöten 

 
1. Kan ni börja med att presentera er själva: berätta t.ex. om er arbetsroll, hur länge ni 

varit anställda på Försäkringskassan o.s.v.? 
 

Kompetens 
2. Vad är kompetens för dig? (human och strukturkapital) 

 
3. Vilken syn har du på din enhets/avdelnings behov av kompetensutveckling? 

 
4. Ser du något samband mellan kompetensutveckling och arbetsmiljö/kultur? 

 
 

Arbetsprocessen  
5. Hur bedrivs arbetet vid er enheten/avdelning?  

(var och en för sig, team, projektgrupper o.s.v. - processtänkande) 
 

6. Finns rutinbeskrivningar, manualer och liknande?  
 

 
Motivationsfaktorer 

7. Vad är motivationsfaktorer för er? 
 

8. Hur motiveras ni till att uppnå verksamhetens mål?  
(fast lön, belöningssystem e.tc.) 
 

 
Chefsrollen 

9. Får du stöd i din roll som medarbetare 
 

10. Vad anser du är chefens roll?  
 

11. Hur följs arbetet inom ditt ansvars område upp?  
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