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Förord
Denna skrift är en idéskrift som tar sin utgångspunkt i systemsyn och systembaserad styr
ning. Skriften är sprungen ur ett projekt som samlat fyra myndigheter som valt att arbeta
utifrån systemsyn och systembaserad styrning. Tre av dessa, Migrationsverket, Skatteverket
Mälardalsregionen och Polismyndigheten i Gävleborgs län, har bedrivit försöksverksam
heter medan den fjärde, Försäkringskassan, bedriver ett utvecklingsarbete som omfattar
hela myndigheten – ett förändringsarbete där systemsyn efterhand har blivit en viktig del.
Behovet av en väl fungerande verksamhetsstyrning är väl känt för de flesta av oss.
Ekonomistyrningsverkets (ESV) mening är att det är en förutsättning för att kunna nå
bra resultat. När vi i olika sammanhang möter myndigheter har vi sett ett behov av stöd
för att utveckla den egna styrningen och ESV har därför under 2014 tagit fram flera skrif
ter som behandlar detta ämne, varav denna är en. Syftet med dessa skrifter är att stödja
myndigheternas arbete med att verksamhetsanpassa sin verksamhetsstyrning där ekonomi
styrningen är en viktig del – med målet att nå en effektivare statlig verksamhet.
Det var också därför som ESV och Innovationsrådet startade det projekt som denna
skrift handlar om tillsammans med de deltagande myndigheterna våren 2012. Efter att
Innovationsrådet lämnat sitt slutbetänkande valde ESV att ta över den samordnande
funktionen.
ESV har skrivit inledningen och avslutningen till skriften och myndigheterna har
självständigt skrivit om sina erfarenheter och lärdomar av systemsyn och systembaserad
styrning. Walter Jakobsson har varit redaktör för skriften och Jolanta Feliga projektledare
för försöksverksamheten.
Jag vill passa på att tacka de deltagande myndigheterna för deras engagemang
i projektarbetet och i arbetet med skriften.

Mats Wikström
Generaldirektör
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1 Inledning
Det finns många lyckade utvecklingsprojekt inom förvaltningen. Pro
jekt som gett bättre service, minskat kostnaderna och gjort livet enklare
för kunderna. I denna skrift vill ESV visa hur fyra myndigheter har
använt sig av metoden systemsyn och systembaserad styrning för att
verksamhetsanpassa den interna verksamhetsstyrningen1. Dessa myn
digheter är Skatteverket Mälardalsregionen, Migrationsverket, Polis
myndigheten i Gävleborgs län och Försäkringskassan.
De tre förstnämnda har genomfört försöksverksamheter, medan För
säkringskassan arbetat med systemsyn som en del i hela myndighetens
förändringsresa. De ligger i linje med de perspektivskiften som Inno
vationsrådet tar upp i sitt slutbetänkande.2 ESV ger här en bred bild av
hur statliga myndigheter kan arbeta med systemsyn som grund för att
utveckla och förbättra sina olika verksamheter.
Med denna skrift vill ESV ge en praktisk inblick i hur de fyra myn
digheterna gjorde när de utvecklade sin verksamhet. Kanske är system
syn som ett sätt att tänka och systembaserad styrning som metod något
som kan inspirera dig när du arbetar med att utveckla verksamheten på
din myndighet.
Myndigheternas berättelser tar sin utgångspunkt i fem frågor:
–– Varför valde ni att arbeta med systemsyn?
–– Hur har arbetet med systemsyn och systembaserad styrning
fungerat i praktiken i försöksverksamheterna?
–– Vilka framgångsfaktorer och utmaningar har ni upptäckt i arbetet?
–– Hur kommer ni att jobba vidare?
–– Vad har försöksverksamheterna resulterat i? Vilka resultat
förväntar ni er?

1
2

12

ESV definierar verksamhetsstyrning som ”samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en
myndighet använder för att uppnå ett visst resultat.” ESV 2014:49 Att få rätt saker att hända.
Att tänka nytt för att göra nytta. SOU 2013:40.
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Så här är skriften disponerad
Skriften är uppdelad i tre delar. Inledningsvis diskuterar ESV kring
några utgångspunkter för styrningen av förvaltningen samt huvud
dragen i systemsyn och systembaserad styrning som metod.
I del två berättar de fyra myndigheterna i varsitt kapitel om sitt
arbete med systemsyn. Utifrån de fem frågeställningarna ovan beskri
ver myndigheterna själva hur de har arbetat med sin styrmodell och
hur de använt systemsyn som utgångspunkt. De delar med sig av såväl
med- som motgångar och hur de har gått tillväga i arbetet. Genom att
ta del av andras erfarenheter kan vi dra gemensamma lärdomar – något
som är användbart i analysen av den egna myndigheten och det egna
förändringsarbetet.
Myndigheternas delar är framtagna av Helena Gullbäck från Skat
teverket Mälardalsregionen, Alexander Andersson, Anneli PeltoniemiSandkull, Jurate Karlsson och My Rabenius från Migrationsverket,
Karl Ekenhem från Försäkringskassan samt Christina Forsberg och
Ann-Berit Huhtala från Polismyndigheten i Gävleborgs län.
Del tre avslutar skriften och här ger ESV några avslutande reflektio
ner om systemsyn och systembaserad styrning.
I ESV:s del har många bidragit med värdefulla idéer, särskilt tack till
Lars Stigendal, konsult inom systembaserad styrning, Tina J Nilsson,
ESV och Susanna Hammarberg, ESV.
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2 Den effektiva förvaltningen har
kundens behov i fokus
Förvaltningen är till för att tillgodose både enskildas behov och sam
hälleliga behov. I Regeringsformens första kapitel står:
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka
för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
(RF 1 kap § 2)
Förvaltningen ska bl.a. stötta personer i olika typer av livssituationer
eller livshändelser.3 Den enskilde möter ofta inte bara en utan flera
offentliga aktörer med ansvar för olika delar av livshändelsen. Ofta är
de offentliga verksamheterna inte samordnade med varandra. Flera
utredningar har konstaterat att kunden själv riskerar att bli samordnare
av olika offentliga insatser i sin egen process.4 Det kan skapa problem
för kunden samtidigt som det kan generera ökade kostnader för det
offentliga. För att förvaltningen ska kunna skapa ett värde för kunden
i dessa situationer krävs att förvaltningen ser till kundens livshändelse
eller kundens hela process istället för till den avgränsade uppgift som
en specifik myndighet har.5
För att förvaltningen ska kunna möta dessa utmaningar har riks
dagen beslutat om ett mål för förvaltningspolitiken. Det handlar om
en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som
bidrar till Sveriges utveckling. Med innovativ menas här förmågan att i
3
4
5
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I denna skrift kommer kund att användas för att beskriva mottagaren eller målgruppen för den
statliga insatsen. Ordet skulle kunna bytas ut mot medborgare, företag, asylsökande etc.
Se exempelvis ”Bryt tystnaden” om barns psykiska ohälsa (2014:119)
SOU 2013:40
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samverkan få till stånd fler värdeskapande system som tillgodoser bru
karnas önskemål om hög kvalitet i de offentliga tjänsterna.6
Regeringen ställer krav på att verksamheten inom staten ska bedrivas
effektivt enligt gällande rätt, samtidigt som myndigheterna ska hushålla
väl med statens medel.7 Verksamheten ska fortlöpande utvecklas och
genom att samarbeta med andra ta till vara de fördelar som kan vinnas
för enskilda och för staten som helhet.8 Det innebär att myndigheterna
kan och bör se bortom de egna gränserna för att förbättra för sina
kunder.
Effektivitet handlar om att göra rätt saker på rätt sätt, det vill säga
att det vi gör leder till avsedd effekt och att vi levererar effekterna på ett
resurseffektivt sätt. Ett sätt att närma sig de här frågorna är att vända
på perspektiven: hur ser de som vi är till för på vår verksamhet? Som
myndighet har vi ett uppdrag att leverera något till våra brukare, eller
våra kunder. Tycker de att vi levererar rätt saker? Och om de gör det:
levererar vi detta på ett kostnadseffektivt sätt?
Att vända på perspektiven och se verksamheten med kundens ögon
är för många organisationer något nytt. Vi måste då tänka om när det
gäller hur vi utformar vår verksamhetsstyrning i förhållande till reger
ingens styrning.
De myndigheter som medverkar i denna skrift har arbetat aktivt
med att möta kraven från sina kunder. Det kräver en styrning som
kan balansera både kunders behov och ett helhetsperspektiv utifrån
myndighetens uppdrag. Ett sätt att arbeta utifrån dessa perspektiv och
krav är att använda sig av systemsyn och systembaserad styrning. Detta
berättar vi om i denna skrift.

6
7
8

Prop. 2009/2010:175 sid 27–28
3 § myndighetsförordningen (2007:515)
6 § myndighetsförordningen (2007:515)
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3 Systemsyn – ett tankesätt
I följande två kapitel kommer vi att beskriva systemsyn och systembase
rad styrning.
Att titta utifrån och in på verksamheten
Systemsyn syftar till att skapa värde och effektivitet. Utgångspunkten
är kundens behov och hur verksamheten så effektivt som möjligt ska
tillgodose detta. Vi talar om systemets förmåga att skapa värde för
kund. Med det här synsättet utgår man alltså från ett utifrån- och in
perspektiv och ser med kundens ögon på verksamheten. Det betyder
att man måste titta på den egna verksamheten som en del i en större
helhet – ett system – eftersom det är så kunden ser på verksamheten.
Kundens medverkan i systemet kan vara direkt, vilket är fallet i
exempelvis utbildning. Den kan också vara mer begränsad, till exem
pel när kunden skickar in en ansökan eller någon annan handling som
myndigheten ska handlägga.
Avgränsningar av systemet
En svårighet i systemsyn är att avgränsa vad som är ”systemet”. När vi
avgränsar ett system gör vi en förenkling av verkligheten. Om ett sys
tem blir för snävt avgränsat finns en risk att viktiga aktörer som påver
kar systemet inte tas med i analysen. Om ett system å andra sidan blir
för vitt avgränsat finns en risk för att analysen inte går att genomföra,
då det blir för många aktörer involverade. Då kan det bli svårt eller
omöjligt att få överblick över de interaktioner som är viktigast i syste
met. Ett sätt att närma sig problematiken med att avgränsa ett system
är att ställa sig två frågor:
–– Vad är systemet till för?
–– Vem är systemet till för?

20
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För att besvara dessa frågor kan vi utgå från en livshändelse. När vi gör
det ser vi lättare vilka aktörer som är mest centrala för att systemet ska
kunna ge det kunden behöver. Vi kan då också se en hel händelsekedja
inom myndigheten snarare än den egna verksamhetens prestationer.
Titta på hur delarna samverkar
När en verksamhet betraktas ur ett systemperspektiv sätter man alltså
systemets förmåga att skapa värde för kund i fokus. Man tittar också på
vilka faktorer som kan begränsa förmågan. Det kan handla om organi
sationsgränser, regler, mätsystem, IT-system och annat.
Förvaltningen består av olika delar som interagerar för att uppnå
övergripande syften. När en individ begår ett brott är det flera olika
instanser som ska agera. Polis, åklagare, kriminalvård och sociala
myndigheter spelar alla olika roller för att skapa ett tryggt samhälle där
individen får hjälp att inte återfalla i brott. Även om de olika aktörerna
optimerar sina verksamheter och insatser är det ingen garanti för att
samhället i stort hjälper individen. Samtidigt är det en komplex sak att
samordna insatserna mellan alla olika aktörer.9
Komplexiteten ligger i att förvaltningen har olika mål som ibland
står i konflikt med varandra. Det finns även olika nivåer i förvaltningen
där stat, landsting och kommun många gånger behöver samordnas för
att nå önskade resultat. Detta gör det svårt att ha färdiga eller standar
diserade lösningar som fungerar i alla situationer.10
Systemsyn ger förutsättningar att synliggöra och hantera denna
komplexitet, eftersom den fokuserar på syftet med verksamheten som
helhet. Olika aktörer kan då samlas kring och samverka utifrån gemen
samma problemformuleringar.11
9

Se diskussion om olika typer av problem och komplexitet i ESV 2012:43 /eller i Att få rätt saker
att hända? sid 16 samt Funnell Rogers 2001:71
10 SOU 2013:40 sid 46–47
11 Se diskussion om förändringar i samhällsstyrningen genom organisering, agendasättande och
mjuka styrmedel. Pierre Sundström 2009
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Hur kan myndigheter möta kundens behov?
Att kunden oftast medverkar på ett eller annat sätt i myndigheternas
verksamhet påverkar våra möjligheter att styra den. Kunderna är dess
utom olika och har olika behov, förmågor, ambitioner och preferen
ser.12 Dessa olikheter gör att kunden för in variationer i den process där
tjänsten produceras – processen för att leverera en tjänst varierar därför
mycket från fall till fall.
En del i arbetet med systemsynsättet är att ställa sig frågor om hur
förvaltningen skapar värde. Produktionen av tjänster bygger på en
annan logik än produktionen av fysiska föremål.13 Ett föremåls värde
bedöms utifrån fysiska egenskaper, medan värdet av en tjänst bedöms
utifrån innehållet i tjänsten och hur tjänsten tillhandahålls. Tjänstepro
ducenter måste förhålla sig till sina kunder på ett annat sätt än den som
finns i tillverkningsindustrin.14
För att kunna hantera den variation som kunderna för in i verk
samheten är det viktigt att föra en dialog med kunden. Förvaltningen
måste se till vilka behov kunderna har och utforma stödet eller insatsen
så att behovet blir mött. Behovsanalysen måste göras tillsammans med
kunden.
En verksamhet som använt sig av systemsyn och systembaserad styr
ning och som lyfts fram i Innovationsrådets betänkande är hemtjänsten
i Skönsmon i Sundsvall.15 Skönsmon och deras erfarenheter av verk
samhetsutveckling med hjälp av systembaserad styrning har varit en
inspirationskälla i vårt projekt.
Hemtjänsten i Skönsmon hade låg kundnöjdhet samt problem med
arbetsmiljön för personalen. Verksamheten hade stora behov av effekti
viseringar för att kunna skapa rätt värde för sina kunder. Ett led i deras
arbete med att förändra sin styrning var att ta fram principer för hur allt
arbete skulle utföras. Principerna byggde på en analys av vilka behov
12
13
14
15
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Frei 2006
Vinnova 2009 (a) sid 9
Läs mer om tjänstelogik och varuorienterad fabrikslogik i Quist & Fransson 2014
SOU 2013:40, s. 77–79 samt Hemtjänst – vad är viktigt för kunden? Åsa Swan, Karin Sjöström,
Marianne Isaksson & Madeleine Blusi, Kommunförbundet; FoU Västernorrland Rapport 2012:10.
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kunderna hade samt vilka lagliga och andra förutsättningar som var
vägledande. Chefer och medarbetare tog fram principerna samtidigt
som de tog bort krav om rapportering och tidsbegränsningar hos olika
kunder. Därmed fick medarbetarna den vägledning de behövde för att
genomföra det dagliga arbetet, och mandat att genomföra verksamhe
ten utan detaljerade regleringar.
För att kunna påbörja en resa av det här slaget måste man våga
släppa de tidigare uppfattningarna om vad verksamheten består av och
att se på sitt åtagande med nya ögon. Denna resa kan vara jobbig då
mycket av det arbete man tidigare gjort blir ifrågasatt. I Skönsmons
förändringsarbete var det ”oerhört frustrerande för personalen i pi
lotgruppen som hade tusen frågor och inte fick svar”. Även chefen för
verksamheten kände sig vilsen och hade svårt att förstå vad som förvän
tades. Men genom att de hittade nya roller och förhållningsätt har de
nu fått ett effektivare arbetssätt och en ökad kundnöjdhet.
När man gör förändringar av det här slaget behöver man också se
över sina interna mål och mätetal, så att de blir relevanta utifrån de nya
perspektiven på förvaltningen. Det kan vara svårt, eftersom det föränd
rar synen på vad resultat är. Många av nyckel- och mätetalen har blivit
institutionaliserade, och normen säger att ledningen äger uppföljnings
systemen.
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4 Systembaserad styrning – en metod
Toyota var bland de första att omsätta systemsyn i praktiken när de
utvecklade sin interna styrning. Utvecklingen ledde till styrmodellen
Lean som har fått ett stort genomslag i både tillverkningsindustrin och
tjänstesektorn. Lean innebär fokus på helhet och på samverkan mellan
delarna, lärande och utveckling i samverkan mellan ledning och medar
betare samt fokus på kvalitet och värde för kund snarare än på kostna
der.16 Även inom den offentliga sektorn har man börjat använda sig av
Lean för att utveckla styrningen av sina verksamheter.
En av utgångspunkterna i metoden som tillämpats i försöksverksam
heten är att det finns skillnader mellan produktionen i en tillverknings
industri och i tjänstesektorn.17 Att översätta Lean från fabrikskontexten
till tjänstekontexten är inte oproblematiskt. Systembaserad styrning är
ett sätt att göra denna översättning, med en metod som bygger på tre
faser.
Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av metoden och fungerar
samtidigt som en ordbok. I texten finns litteraturhänvisningar så att du
kan fördjupa dig ytterligare i metoden om du vill.18
Analysera, planera och genomföra
Metodens tre faser bygger på varandra. En fas måste alltså vara klar
innan man går vidare till nästa. I varje fas finns dessutom olika metoder
för att analysera, planera och genomföra förändringar i arbetet.19

16 Lean och systemsyn i stat och kommun, Innovationsrådet 2012.
17 Se avsnitt om tjänstelogik
18 Alla myndigheter har använt sig av konsulter som stöd i arbetet. Två konsultfirmor har använts
men det är samma metod i grunden, en metod som är utvecklad av John Seddon och som baseras på Toyotas systemsyn och ledningsprinciper omsatta till tjänsteverksamhet. Konsultfirmorna
är 95fem och Vanguard Danmark.
19 Faserna kan ha olika benämningar; Planera kan även heta ”redesign”. Genomföra kan heta
”göra beständigt”. I denna skrift använder vi oss av analysera, planera och genomföra.
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Faserna är:

Analysera
(Check)

Genomföra

Planera

(Do)

(Plan)

När ni gått igenom alla faser återgår ni till analysfasen och kan (utifrån
principen om ständiga förbättringar) arbeta igenom ”hjulet” igen.20
Nedan beskriver vi faserna mer utförligt.
Analysfasen
I analysfasen undersöker ni hur verksamheten ser ut i dagsläget. Här
handlar det om att se till helheten snarare än delarna i verksamheten.
Med hjälp av mätningar, intervjuer och analyser skapar ni er en bild av
hur verksamheten fungerar idag och hur väl den tillgodoser kunder
nas behov utifrån lagenliga samt rimliga krav. Målet är att ledning och
medarbetare ska förstå hur det nuvarande systemet fungerar och varför
det fungerar som det gör. Dessutom ska analysen visa på vilken poten
tial för förbättring som finns. Med utgångspunkt i denna analys tar ni
fram principer för hur arbetet ska genomföras i framtiden, det vill säga
principer för att designa om systemet.
Analysfasen omfattar sex steg:
1. Syftet ur kundens perspektiv
2. Efterfrågan
3. Hur möter systemet kundens efterfrågan?
4. Processanalys
5. Systemfaktorer
6. Sättet att tänka
20 Seddon 2010:136
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I avsnittet nedan beskriver vi de olika stegen och kopplar dem till
exemplet med hemtjänsten i Skönsmon.
1. Syftet ur kundens perspektiv

En av de centrala utgångspunkterna för allt systemtänkande är att pre
cisera och beskriva vad systemet har för syfte. Det handlar om att ställa
sig frågan: Vad är systemet till för? Genom att göra detta finns förut
sättningar att fokusera på den samverkan som systemets olika delar
behöver för att fungera. I den systembaserade styrningen beskrivs syftet
ur kundens perspektiv. Vilket värde vill kunden få ut i kontakterna med
verksamheten?
Rent praktiskt går detta steg i analysfasen till så att man dels försö
ker fånga kundernas behov genom till exempel intervjuer, enkäter och
statistiska sammanställningar. I exemplet med Skönsmon intervjuades
de äldre samt deras anhöriga. Det absolut viktigaste för dem var kon
tinuitet i form av att samma personer kommer hem och ger stöd. Men
det fanns inga uppgifter om kontinuitet i kommunens uppföljnings
system – de visste med andra ord inte hur väl de uppfyllde kundernas
viktigaste behov.
Hemtjänsten i Skönsmon formulerade sedan följande syfte med sin
verksamhet ur kundens perspektiv: ”Ge mig det stöd jag behöver så att
jag kan klara mig själv och uppnå livskvalité.”
Syftet formulerat utifrån kundens perspektiv måste självfallet for
muleras inom ramen för myndighetens uppdrag. Att formulera syftet
utifrån kundens perspektiv innebär samtidigt att man inte nöjer sig
med att ha kunden i fokus. Man ska istället, ha kundens fokus.
2. Efterfrågan21

När systemet är definierat och avgränsat, och syftet ur kundens per
spektiv är formulerat, kan vi flytta fokus till mötet mellan systemet och
21 I rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun betecknas detta steg ”Efterfrågan – vad
frågar kunden efter”. Rubriken ”Vad är viktigt för kund? Behov och efterfrågan” täcker dock
bättre vad som görs i detta steg.

28

effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus

kunden. Detta möte kan ske i till exempel kundtjänst, på en besöksex
pedition eller i inskickade handlingar. I dessa möten efterfrågar kunden
något som genererar arbetsuppgifter i myndigheten. Seddon använder
begreppet demand för att beskriva denna efterfrågan i form av krav,
frågor och annat som kunden riktar till myndigheten. Han skiljer också
mellan value demand och failure demand. Begreppen har inte någon
riktig motsvarighet på svenska men de översätts ofta med verklig res
pektive onödig efterfrågan.
Onödig efterfrågan är sådan efterfrågan som beror på att verksamhe
ten underlåtit att göra något eller gjort något fel ur kundens perspektiv.
Frågor om hur det går i ärendet, varför det tar så lång tid eller hur
myndighetens information ska tolkas är exempel på onödig efterfrå
gan. Men det kan också vara handlingar som måste kompletteras eller
uppgifter rättas till. Den onödiga efterfrågan är ett uttryck för att verk
samheten inte agerar på ett ur kundens perspektiv acceptabelt sätt och
inte förstår vad som är viktigt för kunden. Samtidigt som detta medför
onödig efterfrågan skapar det också onödigt merarbete i verksamheten.
De olika försöksverksamheterna ger flera exempel på detta.
Den verkliga efterfrågan speglar i sin tur kundens bakomliggande
behov. Ju bättre verksamheten blir på att hantera kundens verkliga
efterfrågan och eliminera den onödiga efterfrågan, desto högre värde
skapar myndigheten i samspelet med kunden, och desto bättre tillgo
doses kundens bakomliggande behov.
Efterfrågan mäts i de punkter där kunden möter verksamheten. Ef
terfrågan klassificeras sedan i termer av verklig och onödig efterfrågan.
Analysen av behov och efterfrågan kan sedan leda till att man återvän
der till syftet och kanske omformulerar det. Så är bland annat fallet i
Migrationsverkets försöksverksamhet.
I Skönsmon var den onödiga efterfrågan i några fall så stor som
50 procent, vilket hängde samman med att verksamheten inte beaktade
det som var viktigt för kunden.
Att ta reda på behov och mäta efterfrågan ger sammantaget svar på
frågan ”Vad är viktigt för kund?”
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3. Hur väl möter systemet kundens efterfrågan?

I offentlig verksamhet är kunderna i stor utsträckning enskilda indivi
der. Kunderna är olika, vilket gör att ärendena kan ta olika lång tid. En
central fråga är då hur en verksamhet genom olika typer av mätningar
kan skapa bättre förutsättningar att hantera dessa olikheter. Ett vanligt
sätt att mäta handläggning är att se hur lång tid det tar att handlägga
ett ärende i genomsnitt. Utifrån denna genomsnittliga tid blir det ex
empelvis möjligt att beräkna hur många handläggare som kan hantera
inflödet av ärenden. Men en risk med detta resonemang är att bilden av
handläggningen blir förenklad till den grad att en effektiv styrning blir
svår eftersom en så kallad normal handläggningstid sällan eller aldrig
är detsamma som en genomsnittlig handläggningstid och därför måste
man ta reda på mer om hur en normal handläggningstid ser ut.
Migrationsverket har använt styrdiagram för att få information till
stöd i sin styrning. Ett styrdiagram fångar den variation som förekom
mer i de verksamhetsprocesser som hanterar efterfrågan. Styrdiagram
met visar om variationen är normal och om processen är stabil och
förutsägbar, eller om det finns en variation som gör utfallet från pro
cessen oförutsägbart.
Ett styrdiagram över handläggningstiden kan till exempel visa att
handläggningen tar i genomsnitt 15 dagar, med en normal variation
på 8–22 dagar. Det kan också visa att handläggningen i genomsnitt tar
15 dagar men att processen inte är stabil och därmed inte genererar ett
förutsägbart utfall när det gäller enskilda ärenden.
Om du vill läsa mer om hur man mäter och hanterar variation
med hjälp av olika typer av diagram, se också sekretariatrapporten
”Mätningar för bättre styrning” från Innovationsrådet. Rapporten är
framtagen som ett resultat av detta projekt och är skriven av professor
Mattias Elg.22

22 Mätningar för bättre styrning – att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring
av offentlig verksamhet. Sekretariatsrapport, Innovationsrådet, Stockholm 2013
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4. Processanalys

Nästa steg är att analysera processen för att identifiera värdeskapande
arbete, det vill säga sådant arbete som skapar direkt värde för kund.
Icke-värdeskapande arbete, eller slöserier, är av två slag. Det ena är
arbete som visserligen inte tillför värde till kund men som är nöd
vändigt till följd av lagstiftningskrav eller andra orsaker. Det andra är
arbete som varken tillför värde till kund eller är nödvändigt och som
därför kan tas bort från processen.
Det finns flera metoder för att analysera processen. Inom system
syn används en så kallad ”process walk”, där man fysiskt följer proces
sen och genom samtal med medarbetarna får en uppfattning om vad
de upplever som problem och hinder med mera i processen och som
bidrar till att det uppstår flaskhalsar och andra störningar i processen.
I Skönsmon identifierades en rad slöserier. Bland annat utfördes
mycket dubbelarbete, information kopierades mellan olika system,
många olika personer kontaktade kunderna i samma ärende och det var
många överlämnanden i samma ärende.
5. Systemfaktorer

Hur effektiva en verksamhets processer är när det gäller att skapa värde
för dess kunder beror på en rad faktorer: Hur verksamheten är orga
niserad och hur den styrs, IT-systemens utformning, medarbetarnas
kompetens, samt organisationskulturens normer och värderingar. Vi
kan kalla dem för systemfaktorer. En verksamhet kan till exempel vara
organiserad så att det sker många överlämnanden i processen, vilket
kan medföra flaskhalsar, väntetider, fel och missförstånd.
Det är viktigt att understryka att analysen sker ”utifrån och in”,
det vill säga att analysen av systemfaktorerna bygger på de insamlade
uppgifterna om kundens efterfrågan i olika kundmöten och livssitua
tioner. I Skönsmon fann de att många problem och slöserier orsakades
av att de organiserat arbetet i olika moduler, att all planering skedde i
standardtider och att styrningen var inriktad på budget och kostnader
snarare än på kundernas behov.
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6. Sättet att tänka

Resultatet av analysen blir ofta att organisationen måste ändra i de sys
temfaktorer som inte stödjer ett effektivt värdeskapande. I många fall
måste ledningen även förändra sin syn på hur verksamheten kan styras,
och hur styrningen påverkar medarbetarna i den operativa verksamhe
ten. Ledningen kan också behöva ta upp diskussioner med uppdrags
givaren (regeringen eller kommunledningen) om det visar sig att den
externa styrningen påverkar verksamheten negativt.
Ett av resultaten av analysfasen, som kopplar till sättet att tänka, är
att nya principer tas fram, principerna som ska vara styrande för det
efterföljande utvecklingsarbetet. Principerna kan ses som slutsatser av
det arbete som gjorts i analysfasen och syftar till att underlätta i det
fortsatta arbetet och ge förutsättningar att börja experimentera med
nya arbetssätt.
I Skönsmon arbetade de fram nya principer för hur arbetet skulle
planeras, styras och utföras. Bland annat innebar dessa principer att de
skulle arbeta utifrån syftet med verksamheten och vad som var viktigt för
kunderna samt att de nya mått som de tog fram måste relatera till syftet.
Planeringsfasen
När nuläget är fastställt och nya principer för arbetet tagits fram gäller
det att hitta nya arbetssätt. Att hitta nya arbetssätt innebär att medar
betarna och cheferna experimenterar utifrån principerna. Genom att
experimentera kan man komma på tankar och idéer som annars kan
vara svåra att upptäcka. I detta läge kan de handla om att bryta gamla
rutiner, ifrågasätta strukturer och se på rollerna i verksamheten utifrån
de styrande principerna. För att lyckas med detta måste den del av verk
samheten där experimenten bedrivs så långt det är möjligt frikopplas
från de systemfaktorer i det befintliga systemet som hämmar flödesef
fektiviteten i processerna och som inte stödjer syftet med verksamhe
ten. Hur detta kan gå till illustreras på ett bra sätt bland annat i Skatte
verkets försöksverksamhet.
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I experimenterandet måste medarbetarna och cheferna även se till
vilka konsekvenser de nya arbetssätten har. De nya arbetssätten kom
mer att generera i både anade och oanade konsekvenser. I detta läge
gäller det att förstärka de positiva konsekvenserna och motverka de
negativa konsekvenserna.
En del i arbetet är att ta fram nya mätetal som stöder lärande om hur
de nya arbetssätten fungerar. Mätetalen bör utformas så nära hand
läggarna som möjligt för att de ska kunna använda sig av kunskapen.
Idealt utvecklas mätetalen av handläggarna själva då det är de som
använder kunskapen i utvecklingsarbetet och för operativ styrning. I ett
vidare och mer långsiktigt perspektiv är målet att få fram ett systemiskt
mätsystem, det vill säga ett mätsystem som stödjer syftet med verk
samheten, fångar efterfrågan och ser hur väl systemet tillgodoser olika
legitima krav samt visar processernas flödeseffektivitet och utfall.
Genomförandefasen
I genomförandefasen är det dags att införa de nya lärdomarna och
arbetssätten. Det kan se olika ut beroende på hur stor del av arbets
gruppen som är med i analysen och planeringen. Om det är en stor del
av verksamheten som ska läras upp utifrån principerna och arbetsmeto
derna gäller det att ta höjd för att genomförandet tar tid.
En annan aspekt som är avgörande för detta arbete är hur ledningen
ställer sig till arbetet. Ledningens engagemang och delaktighet i ana
lys- och planeringsfaserna är en förutsättning för genomförandet. Det
kan exempelvis hända att synen på resultatinformation har förändrats
i utvecklingsarbetet. Om denna kunskap inte finns hos ledningen är
risken överhängande att de upplever att verksamheten slutat producera
resultat.
Efter att genomförandet är klart återgår utvecklingsarbetet till
analysfasen. På detta sätt fortsätter utvecklingsarbetet så att det sunda
ifrågasättandet av arbetssätt kan fortsätta.
I Skönsmon innebar det nya arbetssättet bland annat att medarbe
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tarna i hemtjänstgruppen själva fick planera sina insatser och stödet till
de äldre. Resultatet av arbetet med analys, planering och genomför
ande blev bland annat att den tid medarbetarna kunde vara hos kun
derna ökade med 25 procent utan att de totala kostnaderna ökade, att
kontinuiteten förbättrades från i genomsnitt cirka 26 olika personer
per kund i månaden (och 58 som mest) till cirka 11 i snitt (och 20
som mest), antalet larm minskade kraftigt och antalet sjukdagar bland
personalen minskade med över 80 procent.
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Exempel
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Skatteverket Mälardalsregionen
Skatteverket
Skatteverkets uppdrag är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt
att motverka brottslighet.
Skatteverket leds av en generaldirektör. Verksamheten styrs från huvudkontoret. Under verksledningen fanns 2013 fem staber, internrevision, fyra avdelningar och åtta regioner.
Den 1 september 2014 delades Mälardalsregionen och upphörde därmed
som organisatorisk enhet. Verksamheten drivs vidare på samtliga skatte- och
servicekontor, men styrs idag från Mittregionen och Östra regionen. Mälardalsregionen hade cirka 700 medarbetare och omfattade Uppland, Västmanland och Södermanland samt Södertälje och Norrtälje. Regionen bestod av fem
skattekontor och stödfunktioner. I regionen fanns 14 servicekontor. Rapporten
är skriven utifrån den tidigare Mälardalsregionens perspektiv.

Vår resa mot systemsyn
Skatteverket Mälardalsregionen har under många år baserat sin verk
samhetsutveckling på systemsyn och har utvecklat en ledningsfilosofi
för ledningens sätt att tänka och verka. Det tidigare arbetet och led
ningsfilosofin är det som ligger till grund för regionens utveckling av
nya företag.
”Vi vill skapa en kultur som kännetecknas av ständigt lärande,
reflektion och förbättring.”
Så säger Andreas Elvén, regionskattechef för Skatteverket i Mälardals
regionen. Citatet visar vad vi i Mälardalsregionen vill uppnå med vårt
arbete med ständiga förbättringar. I regionen arbetar vi med förbätt
ring av verksamheten utifrån ett systemsynsätt. Det är vår övertygelse
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att det krävs en systematisk, konsekvent och uthållig tillämpning av
systemsynsättet för att uppnå en verksamhet som skapar värde för med
borgare och företagare, bedrivs med hög kvalitet samt är flödes- och
resurseffektiv.
Det är tydligt uttalat att vi inom Skatteverket ska utveckla och för
bättra verksamheten. Mälardalsregionen har sedan 2005 baserat sitt
utvecklingsarbete på systemtänkande, något som befästes när Andreas
Elvén 2011 blev regionskattechef.
Ledningens sätt att tänka är det som formar systemet och som avgör
vad verksamheten åstadkommer. Problem i verksamheten beror inte
på enskilda individer. Problemen ligger inte heller enbart i våra flöden,
utan beror till största delen på de förutsättningar som ges. Ledningens
främsta roll är att ge verksamheten rätt förutsättningar och att vara
möjliggörare. För att förbättra systemet och nå framgång har medarbe
tarna en central roll. Utifrån detta har vi formulerat vår ledningsfilosofi,
det sätt att tänka, som alla chefer i Mälardalsregionen verkar utifrån.
Ledningsfilosofin innebär att vår främsta roll är att ge verksamheten
rätt förutsättningar och vara möjliggörare.
Vi lyckas genom att vi:
–– ständigt skaffar oss kunskap om verksamheten så att vi
verkligen förstår vad som påverkar det den åstadkommer
–– inspirerar till förbättringar, synliggör och sprider goda exempel
–– underlättar för våra medarbetare att ta kontroll över
sin arbetssituation samt
–– ingjuter förhållningssättet att hela tiden utveckla sig själv och
verksamheten och insikten om att det vi gör är viktigt.
Filosofin bygger på att vi respekterar andras förmågor och arbetar för
ett ömsesidigt förtroende. Den finns i alla chefers uppdrag och genom
syrar regionens verksamhet.
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Från delar till helhet – en språngbräda till
högre kundnytta och lägre kostnad
På skattekontoret i Västerås hanterar vi varje år cirka 5 000 nya företag.
Bakom varje företag finns en eller flera företagare. Varje företagare är
en hel människa som befinner sig i en specifik situation och har sina
särskilda behov. När företagaren möter Skatteverket delar vi upp helhe
ten i många små delar. Varje del blir ett ärende som ska hanteras snabbt
och korrekt. Ingen ser eller har möjlighet att ta ansvar för helheten i det
system vi byggt upp. Vi vill nu sätta ihop delarna och förstå varje företa
gares behov och situation. Vi vill ge medarbetarna möjlighet att se och
ta ansvar för helheten. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för varje
företagare att bedriva sitt företag på rätt sätt. Vi vill bedriva en verksam
het där vi lägger vår tid på rätt saker och inte skapar onödiga kostnader.
Steg 1: Analysera
Mälardalsregionens försöksverksamhet fokuserar på nya företag ur ett
skattemässigt perspektiv och avgränsas geografiskt till de nya företag som
tillhör skattekontor Västerås. Det praktiska arbetet utfördes av en grupp
medarbetare, deras chef och en controller. En extern konsult guidade
gruppen. Medarbetarna upplever att arbetet var engagerande och roligt.
De var bortkopplade från sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket var en för
utsättning för att kunna fokusera på försöket. Arbetet upplevdes stund
tals som krävande eftersom det innebar ett nytt sätt att tänka och lära.
Arbetsgruppen bemannades med kompetenser för att kunna arbeta
med nya företag ur ett helhetsperspektiv. Medarbetarnas olika kunska
per, erfarenheter och personligheter har varit en stor tillgång i arbetet.
De har byggt upp ett förtroende som möjliggjort öppna diskussioner
och gemensamma lösningar. Medarbetarna har fått möjlighet att växa
med sitt uppdrag och ta allt större ansvar. En chef beskriver det så här:
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”Medarbetarna har varit så engagerade. De har blivit trygga och
alltmer frimodiga. Nu kliver de ohämmat fram och berättar om
sitt arbete.”
Vår regionskattechef och kontorschefen i Västerås har följt arbetet re
gelbundet. Medarbetarna har fått tillfälle att dela sina erfarenheter och
cheferna har själva fått se och på så sätt fått förståelse för medarbetarnas
slutsatser.
Medarbetarna formade själva och förde analysen framåt, vilket
ställde stora krav på dem och deras närmaste chef. Arbetssättet bidrog
till att vissa diskussioner och ställningstaganden tog tid. Det krävdes
tålamod. En av de största utmaningarna under analysen har varit att
hålla fokus på att lära sig om verksamheten och arbetet. Normalt är vi
mycket lösningsorienterade.
”Vi är vana att kasta oss över lösningar. Det har varit en utmaning
att låta analysarbetet ta sin tid.”
Syftet med verksamheten ur företagarens perspektiv

”Skatteverket finns till för att ge mig rätt förutsättningar att bedriva
mitt företag på rätt sätt.”
Så valde arbetsgruppen att formulera syftet med verksamheten ur
företagarens perspektiv. Med rätt sätt avses både rätt för den enskilde
företagaren och rätt enligt de lagar och regler som finns för hur ett
företag ska bedrivas.
En stor andel av efterfrågan är onödig

Den onödiga efterfrågan uppgår till cirka 70 procent på den sektion
som hanterar nya företag i Västerås. Det handlar oftast om att företa
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garna vill ha information om något de inte har förstått eller informa
tion som de borde ha fått tidigare. Det handlar också om att de vill veta
hur det går med deras ärende eller att de vill ha bekräftelse av olika slag.
”Vi har fått avslag på F-skatten. Hur blir det med arbetsgivarregistre
ringen?”
”Jag har skickat in deklarationen, men inte hört något än. Är det
normalt? Har ni fått den?”
Det är inte något särskilt område, skatteslag eller någon särskild
blankett som utmärker sig, utan den onödiga efterfrågan träffar alla
områden.
Vi skickar frågor vidare och uppmanar företagaren
att lämna information på annat sätt

De vanligaste typerna av verklig efterfrågan rör företagare eller blivande
företagare som befinner sig i en ny situation, har ett nytt behov och
därför vill ha eller vill lämna information.
”Jag funderar på att starta en enskild firma och skulle uppskatta om
jag kunde få svar på mina frågor.”
”Jag vill registrera mig som arbetsgivare i ett enskilt företag. Jag
behöver en medarbetare omgående.”
I över 30 procent av fallen ser vi att frågor skickas vidare och att före
tagaren uppmanas att komma in med information hen vill lämna på en
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blankett eller via en e-tjänst. Det leder till att både vi på Skatteverket
och företagarna måste göra samma sak flera gånger.
Rätt och rätt från början är vår hävstång till
förbättring och minskade kostnader

Genom att studera efterfrågan har arbetsgruppen fått ökad kunskap om
vad som är viktigt för företagarna. Det som lyser starkast och som är
den stora hävstången till förbättring av vårt system är rätt och rätt från
början. De nya företagarna vill helt enkelt göra rätt, betala rätt skatt och
lämna korrekta deklarationer. De vill också att det ska bli rätt redan från
början.
Vi kommer fortsättningsvis att använda uttrycken rätt och rätt från
början.
Vi genomför kontroller som genereras av urvalsträffar

En stor del av Skatteverkets arbete genereras av urvalsträffar som faller
ut som ärenden i våra olika IT-system. Träffarna baseras på olika para
metrar beroende på syftet med urvalen. Vissa träffar är rimlighetskon
troller medan andra är avsedda att fånga skattefuskare. En del ärenden
som genereras är framåtsyftande och innehåller förebyggande element
genom att handläggarna i samband med att de rättar fel också ska se till
att felen inte uppstår igen. I många fall finns ett bestämt arbetssätt eller
en föreslagen utredningsmetod kopplad till ärendet.
Under analysen gjorde arbetsgruppen flera iakttagelser kopplade till
arbetet med urvalsträffar. Det konstaterades att vi rättar fel i efterhand,
avmarkerar träffar utan att genomföra någon utredning och att vi sällan
hittar fuskare. En stor del av arbetet framstår som onödigt eftersom vi i
de flesta fall har haft möjlighet att agera tidigare. Det finns en potential
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i att använda tiden vi lägger på att rätta fel i efterhand till att proaktivt
hjälpa företagen att göra rätt från början och tidigt agera på signaler vi
får. På så sätt kan vi skapa ökat värde både för den enskilda företagaren
som får stöd att kunna göra rätt från början och för alla andra som då
skyddas från illojal konkurrens.
Dagens mått mäter delar

Nedanstående bild visar de flesta av de blanketter en företagare kan
behöva lämna till oss under sin livsresa. Det finns fler. Tanken är att
illustrera mängden av ärenden som en företagare genererar. För det är
så vi ser på våra företagare, som ärenden och vi har fokus på att hantera
ett ärende i taget. Vi styr, mäter och följer upp ärenden i de olika stup
rören. Med systemsyn kan vi i stället följa företagaren horisontellt från
start till avslut, för att förstå vår verksamhet ur företagarens perspektiv.
PO
HB-delägare

Jag vill starta
företag ...

Representant
ansökan

Frivillig
skattskyldighet

Ombud
e-tjänst

Anmälan
kassaregister

Begäran om
utbetalning

Begäran om
utbetalning
ROT/RUT

Momsdeklaration

Betalningsanstånd
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AG-deklaration

PO

Jag vill avsluta
mitt företag ...

Kontrolluppgift Begäran om
anställd
omprövning

Driva

Ändringsanmälan

Ändringsanmälan
avregistrering

PO

Avreg
e-tjänst

Deklaration
moms,AG, Ink

Ink

Avsluta

Vi mäter i nuläget till exempel:
–– Genomströmningstider för företagsregistrering, där målet är att 85
procent av ärendena ska vara klara inom tre veckor.
–– Hur stor andel av våra nya företag som blir kontaktade av oss, där
målet är att 50 procent av de nya företagen kontaktas.
Målen har goda syften, nämligen att:
–– Företagarna inte ska få vänta onödigt länge på att få sin anmälan
hanterad.
–– Vi ska öka företagarnas möjligheter att göra rätt genom att kon
takta dem tidigt.
Problemen vi ser är att:
–– Mätningen gör att fokus för handläggarna blir att hantera ärenden
snabbt utan att förstå företagarens behov och situation, vilket leder
till fel och onödig efterfrågan. Mätningen visar inte hur genom
strömningstiden varierar mellan olika företagare och heller inte
tiden för alla företagare.
–– Mätning av kontakter visar inte om vi skapar värde i våra kontakter
och påverkar företagarnas möjligheter att göra rätt. I vår analys
har vi inte sett någon koppling mellan kontakt och mer rätt. Vi ser
däremot att vi i våra kontakter ofta är fokuserade på att se till att
blanketter är kompletta och att deklarationsrutor är korrekt ifyllda
snarare än att rusta företagaren för att driva sitt företag på rätt sätt.
Vi mäter för att förstå helheten ur företagarens perspektiv

Arbetsgruppen har försökt förstå hur de olika stuprören hänger ihop.
Vi har försökt mäta helheten och det som är viktigt ur företagarens per
spektiv. För att mäta rätt och rätt från början följde arbetsgruppen cirka
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100 företag som registrerats under 2012 till slutet av 2013. För att
kunna teckna en företagares livsresa behövde vi gå in i ett tiotal olika
IT-system, eftersom varje system är byggt för att hantera ett specifikt
ärendeslag. Vi tittade på ett 15-tal parametrar för att se om något gått
fel, bland annat:
–– om skatte- och avgiftsanmälan var fullständig
–– antal omprövningsbeslut
–– antal förseningsavgifter
–– antal betalningsuppmaningar.
Det var många parametrar vi inte tittade på och ändå kunde vi konsta
tera att det är få företagare som klarar sig utan att det blir fel. Under
mätperioden var det sju som det gick helt rätt för och en som hade
52 anmärkningar. Den normala variationen var 0–17 fel. Slutsatsen är
att vår förmåga att leva upp till det som är viktigt för företagarna inte
är särskilt god.
Arbetet med att mäta var det mest utmanande momentet i analysen.
Det vi ville mäta var svårt att fånga genom de befintliga uppföljnings
systemen. I vissa fall var det möjligt att ta fram uppgifter, men det var
inte självklart vad de visade. Medarbetarnas kunskap om arbetet var
avgörande för att kunna tolka data.

En företagarens livsresa
I mars 2011 registreras ett aktiebolag som ska publicera barnböcker i e-boksformat hos Bolagsverket. I samband med registreringen får vi på Skatteverket
en signal i ett av våra IT-system om att företaget finns. Det är en signal vi inte
uppmärksammar. Vår första kontakt med företaget är en kontroll av dess delägare i januari 2012. I april 2012 lämnar företagaren, Anders, in sin skatte- och
avgiftsanmälan. Anders berättar då att han redan har påbörjat sin verksamhet.
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Något som krånglar för Anders är att han inte lämnar in moms- och arbetsgivardeklarationer i tid. För att få in deklarationerna har sex olika handläggare kontakt med Anders vid sju olika tillfällen. De arbetsgivardeklarationer
som Anders lämnar in innehåller inte några belopp. Vid en kontakt i början
av 2013 berättar Anders att han inte har tagit ut någon lön och att han inte
kommer att ha några anställda. Handläggaren på Skatteverket skickar ut en
blankett som Anders ska fylla i för att avregistrera företaget som arbetsgivare.
I juni 2013 har en annan handläggare kontakt med Anders och frågar då om
avregistreringen. Det visar sig att Anders har fastnat på en ruta på blanketten
och därför inte skickat in den. Han vill fortfarande avregistrera sig och handläggaren berättar hur Anders kan göra det via verksamt.se. En månad senare
kommer avregistreringen in.
Anders redovisar moms och får tillbaka små belopp löpande under 2012. I
inkomstdeklarationen som han lämnar in 2013 redovisas samma belopp igen
och Anders får tillbaka pengarna en gång till i december 2013. Det här är inte
något vi på Skatteverket uppmärksammar.
Under två år har 12 olika handläggare på fyra olika kontor kontakt med Anders. Alla handläggare agerar snabbt och korrekt utifrån interna arbetsrutiner
och med fokus på ärendet de har framför sig. Om vi istället hade sett Anders
och hans företag som en helhet, hade vi kunnat skapa bättre förutsättningar
och sett till att mer hade blivit rätt. Vi hade inte behövt ha lika många kontakter och Anders upplevelse hade troligtvis blivit mycket bättre.

Värdeskapande arbete

Det värdeskapande arbetet utgör grunden när arbetsgruppen utvecklar
nya arbetssätt. För att undvika ny onödig efterfrågan och nytt slöseri
vill vi göra det värdeskapande arbetet perfekt. Följande återkommande
moment identifierades som värdeskapande:
–– Ta emot verklig efterfrågan.
–– Förstå och bedöma företagarens behov och situation.
–– Registrera och dokumentera information som företagaren lämnar.
–– Kommunicera utfall och anpassad information utifrån företagarens
behov.
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Om vi i ovanstående exempel hade lagt tid på att faktiskt förstå Anders
behov och situation och kommunicerat på ett sätt som svarat upp mot
hans behov hade vi kunnat undvika onödig efterfrågan och slöseri.
Slöseri

När arbetsgruppen beskrev sitt arbete identifierades en hel del
slöseri. Det handlar om att vi upprepar arbetsmoment, kompletterar
uppgifter och blanketter, brister i vår kommunikation samt gör fel
och misstag.
Systemfaktorer som begränsar vår förmåga

Slöseri och onödig efterfrågan orsakas av systemfaktorer som begränsar
vår förmåga. Genom att ställa frågan varför upprepade gånger identifie
rade arbetsgruppen ett antal återkommande begränsningar. Det hand
lar bland annat om att vi har funktionaliserat vårt arbete, våra arbetssätt
och våra IT-system samt att vi har standardiserade sätt att inhämta och
lämna information. Det handlar också om att vi styr och följer upp
verksamheten på aktiviteter och ärenden.
Begränsningarna leder till onödiga kostnader för företagarna och
till att vi lägger stora resurser på onödigt arbete. Som systemet är
utformat idag ges medarbetarna inte möjlighet att utföra sitt arbete
på ett optimalt sätt. För att uppnå en förändring behöver vi ändra vårt
tänkande. Det räcker inte med att förändra enskilda systemfaktorer
eftersom allt hänger ihop.
Steg 2: Planera
Efter analysfasen såg medarbetarna i arbetsgruppen fram emot att få
börja arbeta med de nya företagarna. Nu skulle de äntligen få möjlighet
att lösa de problem som identifierats under analysen.
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”Man längtar efter att få ta sig an ett nytt företag och en ny kontakt.
Det känns som det blir så bra, att det blir så rätt. Det är kul!”
När arbetsgruppen skulle börja experimentera med nya arbetsmetoder,
mått, roller och ansvar skapade vår regionskattechef en bubbla kring
arbetsgruppen. Bubblan tillät medarbetarna att själva ta bort interna
systembegränsningar. Det innebar att de inte behövde bry sig om re
kommenderade handläggningstider eller uppnå någon särskild produk
tionstakt. En bubbla av det slaget är en förutsättning för att kunna testa
och utveckla nya arbetssätt.
Under experimentet gäller det att inte ha för bråttom med arbetet.
Tid för reflektion och gemensamt lärande är viktigt. Det gäller att vara
ödmjuk inför övergången från det gamla systemet till ett helt nytt sätt
att tänka och arbeta. Vår erfarenhet är att det inte är enkelt för medar
betarna att frigöra sig från gamla invanda beteenden och arbetsmeto
der, trots deras insikter och övertygelse om vad de vill göra och uppnå.
Genom att arbeta i par eller mindre grupper underlättas processen och
medarbetarna bygger in ett naturligt lärande där de påminner varandra
om de arbetsprinciper som analysen utmynnade i. Principerna innebär
bland annat att vi ska:
–– Möta företagarens behov och hantera företagaren ur
ett helhetsperspektiv.
–– Vara proaktiva och agera på signaler vi ser.
–– Kommunicera på ett sätt som företagaren vill och förstår.
Principerna ska vägleda arbetet och hjälpa medarbetarna att undvika de
problem som finns i det gamla systemet. Det är viktigt med ett öppet
och tillåtande klimat där alla känner sig fria att prova olika angrepps
sätt, så länge dessa följer arbetsprinciperna man kommit överens om.
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Vi förstår företagaren genom dialog
– inte utifrån uppgifter på en blankett

Vi kan aldrig utifrån en blankett förstå företagarnas behov och situa
tion. Inte i ett enda fall har skatte- och avgiftsanmälan stämt överens
med företagarens verklighet. För att förstå företagaren krävs en per
sonlig kontakt. Det första samtalet eller besöket används därför till
att lyssna och lära sig om företagarens behov och situation. Vi ändrar
fokus från blankett till företagare.
Vi har sett skatte- och avgiftsanmälningar som ser snarlika ut, men
där vi efter kontakt upptäcker att det är helt olika behov och situationer
bakom blanketten.

Ali och Albin skickar in var sin skatte- och avgiftsanmälan. De anger båda att
de ska starta enskild firma. På blanketten ser det ut som de ska bedriva mindre
verksamheter. För att förstå deras situation och behov har vi flera telefonkontakter. Albin besöker också skattekontoret.
Ali är nu momsregistrerad och har fått F-skatt. Vi förstår att han är en väl
förberedd företagare med en genomtänkt affärsidé, finansiering och hjälp
med bokföringen. Han hade dock uppgett ett för högt belopp till grund för sin
debiterade skatt och hade inte förstått hur han skulle redovisa moms, något vi
korrigerade och hade möjlighet att förklara.
Albin har dragit tillbaka sin anmälan. Olika indikationer fick oss att kontakta en erfaren utredare och vi bestämde oss för att fråga efter fler uppgifter
än vad vi normalt gör. Albin backade då och drog tillbaka sin anmälan. Vår
uppfattning är att vi åtminstone tillfälligt har stoppat någon som inte hade för
avsikt att bedriva sitt företag på rätt sätt.
Det kan konstateras att uppgifterna på blanketterna inte speglade Ali och
Albins situationer eller behov. I det gamla systemet hade båda troligtvis blivit
registrerade utan kontakt, vilket hade lett till onödig efterfrågan och slöseri.

För att hantera företagare som vi misstänker har brottsliga intentioner
har vi startat ett samarbete med Skatteverkets skattebrottsenhet.
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Vi har kontroll över företag som vill fuska genom
att förstå deras behov och situation

I försöksverksamheten strävar vi efter att ha kontroll över de företag
som vill fuska genom att förstå deras behov och situation samt genom
att vara proaktiva och agera på signaler som vi får eller ser. I det gamla
systemet försöker vi ha kontroll genom att arbeta med urvalsträffar
som faller ut som ärenden i våra olika IT-system.
Flera ansökningar avser hobbyverksamhet

Under analysen uppmärksammades att personer som driver hobby
verksamhet är registrerade som företagare.

När en handläggare på Skatteverket utreder en momsdeklaration visar det sig
att Aina är registrerad som företagare för att renovera sin egen bil. Det är
inte någon näringsverksamhet. Det trodde Aina, eftersom hennes vänner sagt
det. När handläggaren uppmärksammar det här har Aina varit registrerad en
tid. Hon har lämnat in flera momsdeklarationer och fått momspengar utbetalda. Skatte-och avgiftsanmälan som Aina lämnade in var korrekt och komplett ifylld och därför gjordes inte någon utredning. Hade vi på Skatteverket
förstått Ainas situation och behov vid registreringstillfället hade vi kunnat se
till att det blivit rätt från början, vilket hade sparat arbete både för oss och för
Aina.

Arbetsgruppen arbetar nu aktivt för att se till att enbart de som är före
tagare registreras.
Företagarens system är större än Skatteverket

Arbetsgruppen möter företagare som väntar på besked om starta
eget-bidrag, blivande företagare som blir långtidssjukskrivna och
pensionärer som vill starta företag. För att kunna förstå och skapa rätt
förutsättningar utifrån deras behov och situation behöver vi veta hur
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en F-skattsregistrering påverkar Arbetsförmedlingens bidrag, ersätt
ning från Försäkringskassan och pensionsutbetalningar. Vi har därmed
identifierat andra aktörer som är viktiga för vårt arbete och vår förmåga
att skapa rätt förutsättningar för våra företagare. Vi ser goda möjlighe
ter att samverka med dessa aktörer i ett senare steg.
Arbetsgruppen utmanar systemfaktorer
som begränsar deras arbete

Medarbetarna saknar till viss del kompetens för att möta företagarnas
behov ur ett helhetsperspektiv. Vi är vana att göra bedömningar i efter
hand och inte ge besked i förväg. Arbetsgruppen arbetar därför aktivt
med att bredda sin kompetens och skapa en gemensam kunskapsbas.
Det finns systembegränsningar som gruppen inte själv kan få bort.
Det rör sig bland annat om begränsningar kopplade till IT-systemen
som är uppbyggda för att hantera ärenden, vilket gör att medarbetarna
inte kan skriva minnes- och tjänsteanteckningar på ett sätt som stödjer
deras arbete. De kan inte stoppa centrala utskick som kan uppfattas
som förvirrande för företagaren. Det är inte heller möjligt att skapa be
vakningar för nya kontakter i det IT-system där företagarna registreras.
Företagarna märker av det nya arbetssättet
De nya företagarna märker att kontakterna i samband med regist
reringen skiljer sig från det förväntade. Flera är positiva, medan andra
reagerar på att vi ställer fler frågor:
”Det är roligt när det man befarar ska vara krångligt visar sig vara lätt
bara man får någon som förklarar det bra.”
”Varför ställer du alla de här frågorna? Det är inte rimligt. Vad håller
ni på med?”
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Steg 3: Genomföra
Vår försöksverksamhet har, när denna rapport skrivs, inte nått fram till
steget att implementera det nya arbetssättet och genomföra förändring
ar i andra delar av verksamheten. Det kommer inte heller att ske förrän
vi har etablerat nya framgångsrika arbetssätt. Vi har dock påbörjat
planeringen och förbereder arbetet med att involvera fler medarbetare.
Deltagarna menar att de största utmaningarna ligger framför oss. En
medarbetare uttrycker följande fundering:
”Kommer de att kunna släppa fokus på handläggningstider?
Är de redo att stuva om resurserna?”
Om vi lyckas kommer vi att uppnå
högre kundnytta och lägre kostnader

För att lyckas på sikt krävs mod hos både medarbetare och chefer. Stöd
och engagemang hos den närmaste ledningen är en förutsättning.
Om vi är framgångsrika får vi fler företag som lyckas och gör rätt. Vi
kommer kunna avstyra dem som inte vill göra rätt och dem som inte är
företagare.
Om vi sätter ihop delarna och förstår varje företagares situation och
behov kan vi:
–– Skapa förutsättningar för varje företagare att bedriva sitt företag på
rätt sätt.
–– Ge medarbetarna möjlighet att se och ta ansvar för helheten.
–– Bedriva en verksamhet där vi lägger vår tid på rätt saker och inte
skapar onödiga kostnader.

”Genom att följa försöksverksamheten har jag fått förståelse för vad som påverkar vårt
arbete med nya företag. Jag
ser att problemen beror på
systemfaktorer som begränsar
medarbetarnas möjlighet att
skapa högre kundnytta. Genom
att förändra förutsättningarna
och förstå varje företagares
behov och situation får vi en
verksamhet som är mer kostnadseffektiv och som hjälper
varje företagare att bedriva sitt
företag på rätt sätt. En uthållig
och konsekvent tillämpning av
systemsynsättet är nyckeln till
framgång i kombination med
att släppa fram medarbetarens
kunskap, engagemang och
drivkraft.”
Andreas Elvén,
regionskattechef
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Exempel
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Migrationsverket
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Migrationsverket
Migrationsverket
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar för personer som
vill bosätta sig, arbeta och studera i Sverige, komma på besök, söka skydd
undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Myndigheten har drygt
4000 anställda som finns på ett 40-tal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr.
Vi har en stor variation på arbetsuppgifter, vilket kräver medarbetare med
olika utbildningsbakgrund samt ett stort antal yrkeskategorier och befattningar.

Vad innebär systemsyn och
systembaserad styrning för Migrationsverket?
Migrationsverkets uppdrag är komplext. Det både påverkar och
påverkas av händelser i omvärlden, samt av andra myndigheters och
aktörers arbete. Resan från det att en människa väljer att lämna sitt
hemland för att komma till Sverige fram till dess att hen har bosatt sig
här alternativt återvänt hem eller till någon annan stat, kantas av en
lång rad livsavgörande händelser både inom och utom Migrationsver
kets direkta påverkan. Nödvändigheten av att se hela denna process som
det komplexa system det faktiskt är har blivit alltmer uppenbar för vår
myndighet. Systemsyn och systembaserad styrning är ett sätt för oss att
både se vår egen del i processen, och hur vår del påverkar övriga delar
samt det totala utfallet av systemet i stort. På så sätt kan vi på ett bättre
sätt både tillmötesgå den enskilda migrantens särskilda behov samtidigt
som vi mer effektivt kan fullfölja de uppdrag som regeringen har gett
oss.
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”Systemsynsättet och den styrningsfilosofi systemsynsättet utgår
ifrån erkänner och ger stort utrymme för den komplexitet som
många verksamheter inom offentlig sektor utgörs av. På så sätt kan
systembaserad styrning vara ett stöd i utvecklingen av komplexa
offentliga verksamheter och system.”
Elisabeth Backteman, kvalitetschef

Varför systemsyn på Migrationsverket?
Migrationsverket har sedan 2008 präglats av en rad utvecklings
insatser som, genom ett arbetssätt baserat på Lean-metodiken, syftat
till att se helheten och processer från början till slut. Syftet har varit
att skapa största möjliga värde för våra kunder inom ramen för vårt
uppdrag. Utvecklingen har dock inte skett utan utmaningar. En av
våra utmaningar har handlat om styrningen och uppföljningen av
verksamheten utifrån det nya arbetssättet. Utvecklingsarbetet har skett
i olika takt och, till viss del, på olika sätt inom myndigheten. Dessutom
har den varit uppdelad i olika verksamhetsområden som i sin tur haft
sina egna utmaningar och förutsättningar att utgå ifrån inom egna
budgetramar. Styrningen och uppföljningen har därför till stor del
hållit sig inom de olika delarna, istället för att fokusera på systemet i
dess helhet. Det har fått konsekvenser både för servicen till våra kunder
– de sökande – och för effektiviteten. Samtidigt har vi också, tack vare
vårt utvecklingsarbete, fått upp ögonen för dessa problem. Frågan
som kvarstår är dock: Hur ska vi göra istället? För att försöka svara på
detta påbörjade vi i oktober 2012 en analys av arbetstillståndsprocessen
utifrån en systemansats. Analysen genomfördes med stöd av konsulter
och bedrivs i nuläget som en försöksverksamhet i projektform.
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Systemsyn och systembaserad styrning i praktiken
– HuS-projektet
Inledning
”Vi hade redan investerat alla våra pengar i visum och biljett. Vi var
tvungna att jobba. Vi var främlingar i Sverige”23, säger Raymond
Ndanyeh.
Citatet är hämtat ur Uppdrag gransknings program om gästarbetare
som kommit till Sverige från Kamerun med ett anställningserbjudande
från en svensk arbetsgivare.
Det har under de senaste sex åren riktats hård kritik mot den arbets
kraftsinvandringslagstiftning som kom 2008, bland annat har Hotelloch restauranganställdas fackförbund uttryckt att: ”lagstiftningen kring
migrerad arbetskraft har lett till en skojarmarknad som utnyttjar fattiga
arbetssökanden från hela världen”.24 Det finns mängder av fall som
tagits upp i media där arbetskraft som rekryterats utanför EU har blivit
utnyttjade.
Förutom den kritik som riktats mot bristerna i arbetskraftslagstift
ningen har blickarna även riktats mot styrning och uppföljning av
medarbetare på Migrationsverket, där ordet ”pinnjakt” använts för att
beskriva hur medarbetarna i huvudsak styrts och följts upp på det antal
beslut de producerar. Aftonbladet skrev i en artikel oktober 2012:
”Vi har fått närmare tusen mejl, och mängder av telefonsamtal – inte
minst från människor anställda på verket. De flesta har varit överens
– ”pinnjakten” är roten till mycket av de problem och svårigheter de

23 Uppdrag granskning, http://www.svt.se/ug/gastarbetare-jobbade-under-slavliknandeforhallanden
24 SvD, 31 januari 2012, ”Bara mer av samma tandlöshet”
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ställs inför”.25. Dessutom har hård kritik riktats mot Migrationsverkets
långa handläggningstider. Bland annat har tidningen helagotland.se
skrivit om hur en gotländsk kvinna JO-anmält verket för att Migra
tionsverket meddelat en generell väntetid på cirka 10 månader, men att
den tiden sedan överskridits med minst 6 månader.
Kritiken skulle kunna leda till att enskilda insatser sätts in för att
minska utnyttjandet av tredjelandsmedborgare, för att minska hand
läggningstider samt för att formulera andra mål för verksamheten än
antal fattade beslut. Hur logiska och relevanta sådana lösningar än tycks
vara skulle de troligen leda till att beslut fattas utan att helhetseffekterna
sedan följs upp. I följande avsnitt kommer de medarbetare som del
tagit i Migrationsverkets försöksverksamhet att berätta hur vi genom
systemsyn lärde oss att förstå hur alla delar utgör en helhet som hänger
ihop och dessutom påverkar varandra och utfallet av våra processer. Det
vi lärde oss är att enstaka insatser för att komma till rätta med enskilda
problem sällan får den effekt som vi i slutändan skulle önska.
Vi började med en ”intervention”

För oss startade resan i oktober 2012 i den försöksverksamhet som i sin
inledande karaktär benämndes interventionen. Benämningen syftar till
att först skapa förståelse för och inse problemen, för att sedan ändra tan
kesätt och inställning för att vi ska komma till rätta med dessa från grun
den. Vi startade som en grupp bestående av en assistent, en handläggare
och en teamledare från Arbetstillståndsenheten i Stockholm samt en
statistiker från Migrationsverkets enhet för Planering och analys.
Vi hade från början väldigt lite kunskap om vad som väntade oss.
Den enda information vi hade var att vi tillsammans med ett par
25 Aftonbladet, 13 oktober 2012, http://bloggar.aftonbladet.se/oppengranskningmigrationsverket/2012/10/ledningen-fornekar-pinnjakt-har-ar-beviset/
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k onsulter skulle göra en kartläggning över arbetstillståndsprocessen. Vi
hade fått veta att det skulle bedrivas något slags förändringsarbete och
någonstans hade det nämnts att ”processen skulle designas om”.
Konsulten som Migrationsverket anlitat höll en veckas teoriutbild
ning där han pratade om mål, traditionell styrning och något som han
benämnde som ”Systems thinking”. Ingen av oss förstod vad konsul
ten pratade om, vi förstod vad orden i sig betydde, men vad hade det
med oss att göra? Allt kändes väldigt abstrakt och konstigt. ”Jag har ju
inte suttit i skolbänken på mer än 10 år”, kommenterade en av oss. En
annan av oss ville hoppa av redan efter en dryg vecka, men övertalades
som tur var att fortsätta.
Att analysera vår försöksverksamhet – arbetstillståndsprocessen

Analysfasen pågick under tre månader med start i oktober 2012. I den
teoretiska modellen för analysen är det först syftet för verksamheten
som ska formuleras utifrån kundens perspektiv. I praktiken visade det
sig dock väldigt svårt att börja med syftesformuleringen i analysfasen.
Hur skulle vi kunna formulera ett syfte för verksamheten utifrån kun
dens perspektiv utan att först ha lärt oss vad kunden hade för behov,
krav och vilja att få ut av systemet? Vi lärde oss att syftet är något som
vi kontinuerligt måste återkomma till och omformulera allt eftersom
arbetet fortskrider.
Vår första uppgift i analysen blev att identifiera våra kunder och hitta
olika typer av statistik kring efterfrågan till systemet. Bland annat upp
manade konsulten oss att plocka fram statistik över arbetsgivare som
hämtar arbetskraft från tredjeland och över inflödet av arbetstillstånds
ansökningar. Vi lärde oss att det är viktigt att förstå hur den verkliga
efterfrågan ser ut över tid. Först då kan vi bedöma hur förutsägbar den
är, och snabbare upptäcka avvikelser i den normala inströmningen av
arbetstillståndsärenden.
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Den onödiga efterfrågan

Förutom att titta på den verkliga efterfrågan i form av arbetstill
ståndsansökningar behövde vi samla kunskap om den efterfrågan som
kommer in vid andra tillfällen när kunden kontaktar oss. De flesta av
tillfällena då kunderna hörde av sig hade att göra med långa handlägg
ningstider, oklar tillämpning av regelverket och att vi som myndig
het var otillgängliga för våra kunder. Hur mycket onödig efterfrågan
respektive verklig efterfrågan utgjordes dessa kontakter av? Vår analys
visade att hela 78 procent av den efterfrågan som kom in var onödig,
det vill säga hade skapats till följd av att myndigheten gjort något fel
eller underlåtit att göra något.
Nu skulle vi ha kunnat känna oss nedstämda. Men trots att vi upp
täckte så mycket onödig efterfrågan, kände vi oss upprymda. Det per
spektiv som vår konsult hade gett oss, gjorde att vi såg en stor potential
till förbättring.
Visualisering av variationer över tid
Styrdiagram 1
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Vi fick lära oss att det inte var bra att mäta och redovisa tid som ett ge
nomsnitt eftersom variationen i ärendehanteringen och inströmningen
döljs i sådana redovisningar. För att visualisera hur inflödet till syste
met (efterfrågan) och hur systemets prestationsförmåga såg ut över tid
användes istället så kallade styrdiagram.
I början hade vi svårt att förstå vad styrdiagrammen kunde berätta
för oss. De diagram som vi normalt var vana att titta på visade bara
genomströmningen av avgjorda ärenden på årsbasis. Vi lärde oss dock
att styrdiagrammen på ett bra sätt visar helheten, hur förutsägbart
inflödet av ärenden är och om något avviker från det normala. Utan
den här typen av visualisering hade vi troligtvis inte sett det. Diagram
met Styrdiagram 1 visar inströmningen av arbetstillståndsansökningar
över tid. Vad man kan säga om detta är att inströmningen är extremt
förutsägbar över tid. De avvikelser som diagrammen visar är säsongs
betonad och handlar främst om bärplockare. Även dessa avvikelser är
förutsägbara.
Styrdiagram 2
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Det visade sig att vi hade tillsatt fler och fler resurser till arbetstill
ståndsprocessen under en period samtidigt som ärendeinströmningen
under samma period hade varit förutsägbar. Dessutom visade styrdia
grammen att vår förmåga att leverera till kunden bara hade försämrats.
Diagrammet Styrdiagram 2 visar den stigande handläggningstiden,
detta trots att vi från diagrammet innan har lärt oss att ärendeinström
ningen varit extremt förutsägbar och att mer och mer resurser tillförts
processen. Detta var något vi inte fick att gå ihop. Hur kunde ärendein
strömningen vara förutsägbar när känslan var att den hela tiden ökade
markant? Varför hade fler resurser inte gett en positiv effekt? Vi gjorde
ju så gott vi kunde utifrån givna förutsättningar.
Fokus på delarna blir kostsamt för helheten

Genom att följa hela arbetstillståndsprocessen från början till slut lärde
vi oss att se helheten och vad fokus endast på enskilda delar får för
konsekvenser.
Ett ärendes gång från en utlandsmyndighet till medarbetaren i Sverige
Vissa typer av ansökningar, som lämnas in på en utlandsmyndighet, skickas
med diplomatpost till Utrikesdepartementet. En bil från Norrköping åker sedan för att hämta ansökningarna i garaget hos Utrikesdepartementet. Väl i
Norrköping tas ansökningarna upp till enheten som registrerar ansökningar
och handlingar för att stämplas och sorteras om. Ansökningarna som ska vidare till Stockholm går med budbil till den enhet som registrerar ansökningar
och handlingar i Solna för sortering av ansökningarna. Därifrån skickas sedan
ansökningarna med vaktmästeriets budbil till Hallonbergen där posten sorteras igen innan den slutligen når Arbetstillståndsenheten. För oss var detta
en chockartad upptäckt. Posten hade ju från början varit i Stockholm, varför
skickas den till Norrköping för att sorteras och sedan återigen till Stockholm?

Under kartläggningen upptäckte vi många slöserier som vi själva orsa
kat internt på enheten, bland annat genom onödiga sorteringsfunktio
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ner. Detta tog hårt på framförallt den i teamet som i ordinarie fall har
sin tjänst som teamledare:
”Jag har ju varit med att skapa den här röran och de här slöserierna.”
”Tanken var ju att det skulle bli effektivare.”
Att tanken med det hela var att det skulle bli bra och hjälpa både verk
samheten och kunden i slutändan fanns det ingen tvekan om. Men det
vi upptäckte när vi gjort en analys utifrån ett verkligt kundperspektiv
och fått ett helhetsperspektiv, var att genom att endast polera en del
hade vi lyckats skapa mer problem om vi såg till processen i sin helhet.
Ju längre fram vi kom i analysen, desto bättre bild av helheten fick
vi. Vi insåg att fokus bör ligga på att göra rätt saker och att göra dessa
mer rätt, snarare än att effektivisera en redan onödig arbetsuppgift. Vi
förstod även successivt att vi måste förändra det system som vi arbetar i
och anta ett verkligt utifrån- och inperspektiv, där fokus ska vara på den
enskilda kundens behov.
Logiken bakom det rådande systemet

För att få en helhetsbild av systemet behövs även kunskap om hur sys
temet styrs och hur logiken bakom det ser ut idag. För att få en inblick
i detta intervjuade vi medarbetare och chefer på alla nivåer i organisa
tionen.
När vi intervjuade de högre cheferna lärde vi oss att:
–– beslut som påverkar arbetet fattades på annat håll
än där arbetet utfördes,
–– beslut som grundades på statistik främst handlade om
vilka resurser som behövdes och var de skulle placeras
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–– det nuvarande förbättringsarbetet i organisationen var
fokuserat på att effektivisera budget- och resursläget.
Intervjuerna med medarbetarna visade bland annat följande:
–– Det var oklart vad som styrde arbetet, var det ”pinnar”
(antal fattade beslut) eller tidsmål?
–– Förekomsten av officiella mål och inofficiella prestationsmål
bidrog till osäkerhet och stress.
–– Medarbetarna tyckte att de kunde vara med och påverka upplägget
av arbetet lokalt, men att de inte kunde påverka beslut som direkt
berörde deras arbete och som fattades högre upp i organisationen.
–– Förändringar skedde snabbt, ofta som ett resultat av mediafokus,
men effekterna av förändringarna följdes inte upp.
–– Satta produktionsmål upplevdes alltid som orealistiska och
omöjliga att uppnå.
–– Medarbetarna visste inte om de gjorde ett bra jobb.
Utan tvivel har ledare och chefer alltid haft utgångspunkten att skapa
något bra och också trott att så har blivit fallet. Avsikten med de beslut
som fattats har inte varit att skapa osäkra och stressade medarbetare,
utan att skapa en effektiv organisation med god arbetsmiljö.
Planeringsfasen

Efter att vi under de tre inledande månaderna hade skaffat oss kunskap
om hur systemet kring arbetstillstånd fungerade tog våra konsulter oss
in i nästa fas.
Vårt syfte med verksamheten kring arbetstillstånd formulerades inte
förrän mot slutet av analysfasen då vi lärde oss hur systemet fungerar
och vad kunden uttrycker för behov i mötet med Migrationsverket.
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Slutsatserna kring vad som var viktigast för våra kunder kom främst
från analysen av onödig efterfrågan och visade att våra kunder vill ha:
–– rätt information i rätt tid
–– en korrekt och förutsägbar hantering av ärendet
–– kontakt med en och samma person
–– beslut inom en rimlig och förutsägbar tid.
Att gå från detaljerade rutiner till operativa principer

Innan vi kunde gå vidare in i planeringsfasen förstod vi att vi behövde
formulera operativa principer att utgå ifrån för att kunna leverera det
som var viktigt utifrån kundens perspektiv. Principerna togs fram uti
från vad vi hade lärt oss genom analysen, främst det som var viktigt för
våra kunder men också hur vi borde gå till väga för att få bort slöserier.
Syftet med att ha operativa principer är att de ska hjälpa medarbetaren
att göra rätt saker ur kundens synvinkel och hjälpa verksamheten att
uppnå syftet. Några av dessa principer var hög och rätt kompetens i
början av processen samt att inte göra några överlämningar av ärenden
om det inte kunde tillföra ärendet en speciell kompetens.
Tanken med principerna är att de ska ersätta eller förändra de interna
rutiner som annars begränsar oss medarbetare att göra det som är rätt
ur kundens perspektiv. Det gäller främst vår service till migranterna.
Exempel
En kvinna kommer in till en av Migrationsverkets receptioner och förklarar
att hon nyligen fått barn. Hon har ansökt om ett uppehållstillstånd för sitt
nyfödda barn och fått ett kompletteringsbrev från Migrationsverket som säger
att hon behöver komma in med en kopia av barnets pass.
Kvinnan förklarar i mötet med Migrationsverket att hon inte kan få något
hemlandspass för barnet på grund av att ambassaden vill att mamman ska
komma in med ett intyg från Migrationsverket om att den ansökan som ligger
på Migrationsverket inte gäller svenskt medborgarskap.

66

effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus

Som medarbetare i receptionen så ger man endast ut ett kvitto på att Migrationsverket mottagit en ansökan, inte vad ansökan avsåg. Det är så den interna rutinen ser ut. Vi ska inte utfärda olika former av intyg till kunden. Vi
ska hålla oss till den standardiserade rutin vi kommit överens om. Medarbetaren i receptionen gör precis vad den ska sett ur ett internt perspektiv. Det
här innebär att kvinnan kommer att återkomma till Migrationsverket på annat sätt för att få intyget de måste ha för att få ett hemlandspass för barnet.

Det är bland annat i situationer som den här som principerna ska vägleda
oss att göra rätt ur kundens perspektiv. Principerna ska hjälpa oss att han
tera den variation som kunden för in i systemet. Om vi lyssnar till och
förstår kundens behov kan vi minska slöserier och onödig efterfrågan.
Att designa ett nytt system
Med en förståelse för hur det nuvarande systemet såg ut, började vi
arbeta med ärenden om arbetstillstånd utifrån våra principer. Vi hade
byggt upp en sådan spänning kring att börja handlägga arbetstillstånds
ärenden på ett nytt sätt i vår försöksverksamhet att det kändes som att
det var första gången vi handlade ett ärende, trots att vi inom gruppen
handlagt flera tusen ärenden tidigare. Vi satt en hel dag med att hantera
det första ärendet.
Att sitta under så lång tid med ett och samma ärende hade givetvis
inte varit möjligt om vi hade haft tidspress och beting kopplade till vårt
arbete. Det vi istället fick fokusera på i våra ärenden var den enskilda
kundens faktiska behov i förhållande till vårt syfte.
Nöjda kunder

Citaten nedan är reaktioner från kunder som vi ringt upp för att få
återkoppling på den service vi gett inom försöksverksamheten. Reak
tionerna på att vi varit proaktiva och fokuserade på kundernas enskilda
behov var enbart positiva:
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”Den här gången var servicen snabb, effektiv och smidig. Förra
gången jag ansökte om uppehållstillstånd var processen väldigt lång
och det var svårt att få tag på rätt person som kunde svara på mina
frågor. Hursomhelst, jag upplevde inget av detta den här gången.”
”Det var den smidigaste och snabbaste service jag fått av Migrations
verket. All information skickades till mig så fort som möjligt och så
transparent som möjligt. All den service ni gett var perfekt.”
”Servicen var verkligen bra. Det gick fort och bemötandet var fyllt
av respekt och hjälpsamhet.”
För oss var den här typen av återkoppling något nytt. Det var mycket
stimulerande att få dessa positiva reaktioner på vår service. Det bekräf
tade att vi hade lyckats möta de sökandes behov.
Systemfaktorer som hindrar arbetet

Genom att arbeta strukturerat med våra arbetstillståndsärenden och
”logga” vad som skedde på ett systematiskt sätt kunde vi identifiera de
systemfaktorer som påverkar våra förutsättningar att leverera det bästa
möjliga värdet ur kundens perspektiv.
Ett systemhinder som vi stötte på var organisationens struktur. Ett
av problemen var att vi inte utnyttjade det inbyggda personliga möte
som ingår när vi tar in tredjelandsmedborgares biometriska uppgifter.
Vi tänkte oss att detta möte skulle kunna användas till att ge infor
mation, service och eventuellt beslut direkt i mötet med migranten.
Genom att informera de sökande bättre i det personliga mötet kunde
vi hjälpa dem att göra rätt från början och på så vis minska kundens
behov av ytterligare kontakt med oss.
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Chefers roll i försöksverksamheten – en avgörande systemfaktor

När vi efterfrågade en plats där vi kunde testa den förändrade använd
ningen av mötet med migranten var det relativt komplicerat att få med
alla chefer på tåget. Till en början var de engagerade och ville hjälpa till,
men ganska snart visade det sig att detta var problematiskt. Vi förstod
att organisationen inte var mogen för förändringen – det var oklart
vem som hade det operativa ansvaret och mandatet att fatta den här
typen av beslut. För att kunna designa ett nytt system och förändra in
vanda mönster och kulturer krävs ett nytt tänkande. Det är ledningens
främsta uppgift att påverka detta i organisationen.
Att befinna sig i den här typen av försöksverksamhet är påfrestande
och krävande för en medarbetare, även om det samtidigt är enormt läro
rikt. Att arbeta med att förstå och ändra ett helt system är inte enkelt och
det skiljer sig mycket från det vanliga arbete som vi var vana vid att göra.
Chefen har en väldigt viktig roll i förändringsarbetet, inte minst som
stöd till medarbetarna i försöksverksamheten. Utan stöd är det lätt att
medarbetarna tappar modet och lusten att driva arbetet vidare. Vid tiden
för vårt arbete var chefernas roll som förändringsledare ännu inte etable
rad och de närmaste chefernas roller i försöksverksamheten var otydliga.
Försöksverksamheten blev HuS-projektet

Trots oklara roller saknade försöksverksamheten inte stöd från chefer
– tvärtom. Bland andra drev vår dåvarande ekonomichef Elisabeth
Backteman, som sedan april 2014 är Migrationsverkets nya kvalitets
chef, hela tiden på frågan om att försöket skulle fortsätta. Resultatet
blev att försöksverksamheten från och med september 2013 kom att
bedrivas i projektform och fick namnet Projektet för helhetsinriktad ut
veckling och styrning (HuS-projektet). Syftet var att skapa ett tydligare
mandat för verksamheten.
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Ett av projektets viktigaste mål är att hitta nya mätetal för plane
ring, styrning och uppföljning av verksamheten samt att se hur vi kan
använda nu existerande mätetal på ett mer ändamålsenligt sätt.
Upplevelser skapade av systemsyn

Vi i försöksverksamheten har fått en unik chans att lära oss om hur
vår verksamhet fungerar och hur delarna hänger ihop. Det kan låta
klyschigt, men för vissa av oss har arbetet enligt denna metod i försöks
verksamheten förändrat livet. Att komma till insikt genom att analysera
hur systemet fungerar har varit enormt kraftfullt för oss. Systemsyn och
systembaserad styrning i teorin är logiskt och lätt att ta till sig; det är
givetvis viktigt att se helheten. Vår utmaning nu är att förstå att denna
insikt inte är lika självklar för alla och att lärande och förändring tar tid.
Framgångsfaktorer och utmaningar – en sammanfattning

Genom det utvecklingsarbete som tidigare har bedrivits på Migra
tionsverket och nu genom HuS-projektet kan vi sammanfattningsvis se
följande framgångsfaktorer och utmaningar:
–– Ledares och chefers roll och engagemang är avgörande
Utan chefer som leder och driver förändringsarbetet blir det lätt
pappersprodukter som inte tas till vara i verksamheten. Detta gäller
i synnerhet när trycket ökar, då det är lätt att falla tillbaka i gamla
hjulspår.
–– Systemsyn i utvecklingsarbetet
Något som har visat sig i vissa situationer på Migrationsverket är
att det även kan uppstå konkurrens mellan olika utvecklingsinsatser
och metoder om det saknas systemsyn i utvecklingsarbetet. Detta
hänger ihop med att ledare och chefer bör ha en enad och tydlig
bild av vad förbättringarna ska leda till och i förhållande till vad,
samt hur de ska bedrivas.
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–– Försöksverksamhet i projektform
Försöksverksamheter utifrån en systemansats bör tillåtas verka
relativt oberoende av övrig verksamhet och bedrivas förutsätt
ningslöst utifrån de slutsatser som hämtas från det faktiska arbetet.
Projektformen skapar visserligen struktur och ägarskap, men kan
samtidigt vara begränsande i en försöksverksamhet där mycket
handlar om experiment och utveckling, bland annat genom miss
tag. Projekt har ett slutdatum vilket förändringar enligt systemsyn
sätt inte har.
–– Att hitta vägar för att omhänderta systemhinder
Det är bra att försöksverksamheten arbetar med att identifiera och
analysera systemfaktorer som i vissa fall hindrar medarbetarna att
möta kundernas efterfrågan och behov. Det är dock viktigt att det
finns en tydlig beslutskedja i vilka dessa systemfaktorer kan omhän
dertas på ett ändamålsenligt sätt och på rätt nivå. Annars hamnar
medarbetarna lätt i en situation där de känner att de lyfter problem
som sedan inte tas om hand.
Rätt förutsättningar för försöksverksamheten

Ovanstående punkter kan ses som förutsättningar för att försöksverk
samheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Det finns även
andra förutsättningar som krävs för att arbetet ska lyckas. Eftersom det
är cheferna som har det yttersta ansvaret för att skapa dessa förutsätt
ningar, är deras engagemang i frågan avgörande.
Hur medarbetarna påverkas och tålamodet som krävs

Medarbetare som är del av analysen av sina egna processer och det
system de är del av kan givetvis komma till en punkt där de inser att det
arbete de har utfört kan anses onödigt och i vissa fall felaktigt. Insikten
kan vara jobbig. Därför behöver de stöttas i att hitta förbättringspoten
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tial istället för syndabockar genom hela analysarbetet. När medarbe
tarna kommit till den insikten kan det i sin tur vara lätt att själv hamna
i fällan att man börjar se fel hos andra som inte har kommit till samma
slutsats. Tålamodet som krävs för att lämna det gamla arbets- och tan
kesättet och få alla med på att arbeta på ett nytt sätt ska inte underskat
tas. Inte heller ska människors olika förutsättningar och förmåga att
genomgå förändringar förbises.
Personbundet utvecklingsdriv

På Migrationsverket har utvecklingsfrågor i olika former drivits av
engagerade och förändringsbenägna människor på olika nivåer. Alla
har dock inte delat samma entusiasm. Detta hänger säkert mycket ihop
med människors olika sätt att hantera förändring. Men ett sätt att han
tera detta är att gemensamt enas om ett syfte med utvecklingsarbetet,
så att det inte går i stå enbart för att en enskild person lämnar arbetet
eller får nya arbetsuppgifter. Likaså kan det underlätta med en uttalad
struktur för arbetet så att nya medarbetare lätt kan sätta sig in i både
tankesättet och metoden.
Hur kommer vi att jobba vidare?
I december 2013 fick Migrationsverket i uppdrag från Justitiedeparte
mentet att göra en analys av processen från ansökan om asyl till bosätt
ning alternativt återvändande (Systemanalysuppdraget). Analysen ska
göras utifrån en systemansats i samarbete med ett antal andra myndig
heter, och mynna ut i ett förslag på försöksverksamhet. Samtidigt be
driver Migrationsverket ett internt utvecklingsarbete där en stor omor
ganisation sker under 2014 och 2015. Inom ramen för det arbetet ska
försöksverksamheter påbörjas i sex olika regioner i januari 2015. Det
utvecklingsarbete som vi tidigare har bedrivit och det arbete som sker
i HuS-projektet och Systemanalysuppdraget, skapar en viktig ram för
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myndighetens fortsatta utvecklingsarbete samt för hur verksamheten
ska följas upp. Häri betonas vikten av chefer som förändringsledare.
Vi skapar också en ny roll – processägare – för att på ett mer ändamåls
enligt sätt kunna följa upp processer från början till slut samt för att
försöka skapa en tydligare struktur för hur systemfaktorer ska hanteras.
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Polismyndigheten
i Gävleborgs län
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Polismyndigheten i Gävleborgs län
Hur kan vi hjälpa Nils?
Nils tidiga ungdom var lugn och han hade ett fungerande familjeliv. När
han var elva år blev han svensk mästare i sin idrott. När Nils var 12 år
rökte han hasch första gången och tyckte om det. När han var 13 år skildes
hans föräldrar. Han bytte skola och kom till en större klass. Han bad själv
om hjälp eftersom han hade svårt att koncentrera sig. Han ville jobba i en
mindre grupp men ingen lyssnade. Han trivdes inte i skolan och sökte spänning. Nils blev mycket brottsaktiv och han misstänktes framförallt för stölder,
biltillgrepp och narkotikabrott. Han dömdes i Gävle tingsrätt till ungdomsvård för 13 brott. Nils är nu 16 år. Sedan han fyllde 15 år och därmed blev
straffmyndig, har han dömts för sammanlagt 18 brott. När Nils blir stor
vill han bli svetsare.
Berättelsen om Nils väcker många frågor. Kunde polis, åklagare,
domstolar, kriminalvård, skola och sociala myndigheter ha agerat på
ett annat sätt? Och hur bör vi handla för framtiden? Om vi inte lyckas
bidra till en förändring för Nils finns det en påtaglig risk att han blir
missbrukare och livsstilskriminell, med allt vad det för med sig.
Fakta polismyndigheten i Gävleborgs län 2014
Anslag: cirka 400 mkr
Anställda: cirka 600
Antal anmälda brott: cirka 34 000
Invånare i länet: 276 000
Yta: Sveriges 7:e största län
Verksamhet i ett län, två landskap och tio kommuner.
Den 1 januari 2015 blir 21 polismyndigheter 1 nationell polismyndighet.
Gävleborgs län kommer att ingå i en gemensam region tillsammans med Uppsala och Västmanlands län.
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Vår resa mot systemsyn
2008
Det första steget på vår kulturresa tog vi 2008. Då tillträdde länspolis
mästare Christina Forsberg som myndighetschef för Polismyndigheten
i Gävleborgs län. Hon kunde snabbt identifiera ett antal utvecklings
områden i myndigheten:
–– Ledarskapet behövde utvecklas.
–– Delaktigheten från medarbetarna var för dålig.
–– Fokus på själva uppdraget behövde stärkas.
–– Fokus på de vi är till för behövde stärkas.
–– Vi behövde öppna upp myndigheten, bli mer proaktiva och berätta
om det vi gör och ser.
Antalet verksamhetsmål minskades rejält, men innebar ändå totalt 24 st.
2009

Vi tog fram en vision för myndigheten. Visionen blev ”Sveriges moder
naste myndighet. Vi följer samhällsutvecklingen och ibland leder vi den.”
Vi tog också fram fyra strategier som skulle leda oss mot visionen:
–– Utveckling i vardagen – med fokus på kunden.
–– Engagerade och delaktiga medarbetare.
–– Öppenhet internt och externt.
–– Samverkan.
2010

En ny organisation trädde i kraft. Vi skapade större, mer bärkraftiga
enheter som därmed blev mindre sårbara. Särskilt viktigt var också att
vi ville skapa en stark, central ledning med tydlig lokal förankring.
I syfte att göra våra medarbetare mer delaktiga byggdes en modell
för verksamhetsutveckling; ”Utveckling i vardagen”, vilket är både ett

effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus

77

förhållningssätt och en metod för verksamhetsutveckling. Metoden är
Lean-baserad och skräddarsydd för Polismyndigheten i Gävleborgs län.
2011

Det som hände det här året visade att systemet vi skapat i alla dess
delar inte var hållbart. Länspolismästaren födde nämligen barn och var
därmed föräldraledig en stor del av året. Nya tag krävdes för att få oss
åter på banan.
2012

Lars Stigendal26 var inbjuden till ett av årets chefsmöten och gav oss
perspektiv på hur vi jobbade. Han frågade bland annat om vi verkligen
kunde slå oss till ro med att 75 procent av antalet målsäganden skulle
vara nöjda med vårt bemötande? Var det med andra ord OK att övriga
25 procent var missnöjda?
Antalet verksamhetsmål i 2012 års verksamhetsplan hade nu minskat
till 12, men vi insåg att det sätt de formulerats på varken bidrog till den
bästa verksamheten, var till nytta för våra medarbetare eller gynnade
dem vi är till för. Vi fick för första gången höra ordet systemstyrning
som ett alternativ till ekonomi- eller resultatstyrning.
Under våren blev vi en del av Innovationsrådets samarbete med ett
fåtal myndigheter: Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Skat
teverket, Migrationsverket och Polismyndigheten i Gävleborgs län.
Vi insåg att vårt tidigare tänkande om styrningen av verksamheten
inte bidrog till de effekter vi ville uppnå. Förr hade vi reagerat kort
siktigt på avvikelser och krav på snabba resultat, utan några djupare
analyser av vad som var de verkliga problemen, vilket gick stick i stäv
26 Lars Stigendal har i många år arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete i olika statliga myndigheter. Han är författare bland annat till rapporten Styrning för ökad effektivitet som
behandlar frågor kring system- och processbaserad styrning i relation till mål- och resultatstyrning.
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med det vi nu fick lära oss om utveckling, helhetssyn och systemstyr
ning. Kvantitativa mål och uppföljningsmått hade gjort att vi bedrev en
oönskad ”pinnjakt” istället för att ha fokus på vårt uppdrag, nämligen
ökad trygghet och minskad brottslighet.
2013

I verksamhetsplanen för 2013 landade vi i endast fem övergripande
verksamhetsmål.
Våren 2013 inleddes försöksverksamheten i Ungdoms- och drog
gruppen i Polisområde södra Gävleborg med syftet att pröva om sys
temstyrning skulle kunna bidra till en effektivare verksamhet.
Försöksverksamheten i praktiken
Tillvägagångsätt och metoder
Försöksverksamheten, eller interventionen som vi har valt att kalla den,
genomfördes med ett team om fyra medarbetare i polismyndighetens
ungdoms- och droggrupp i Polisområde södra Gävleborg. Försöket
är en utveckling av det arbete som gruppen bedrivit inom ramen för
myndighetens strategier Utveckling i vardagen och Engagerade och
delaktiga medarbetare. Vi valde att fokusera på ungdomar, eftersom det
förebyggande arbetet för unga är särskilt viktigt. Ett bra förebyggande
ungdomsarbete kan förhindra att unga väljer en kriminell livsstil. Inom
verksamheten finns ett antal definierade processer av olika komplexitet.
Försöksperioden pågick mellan den 11 mars och den 31 oktober 2013,
med ett uppehåll under sommarperioden.
Syfte och mål

Syftet med interventionen var att pröva vilka metoder som effektivt
förebygger att ungdomar hamnar i kriminalitet, blir utsatta för brott
och återfaller i brott. Vi ville också identifiera vilka systemfaktorer i
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organisationen som påverkade resultaten. Dessutom skulle vi utveckla
proaktiva metoder för att minska risken för återfall i brott.
Målet var att vi efter interventionen skulle ha en tydlig bild av vilka
faktiska effekter som ungdoms- och droggruppens utredningsverksam
het har. Metoder som bidrar till värde för kunderna (ungdomarna)
skulle utvecklas. Vi skulle också upprätta åtgärdsplaner för de system
faktorer som negativt påverkade gruppens resultat. Verksamheten är
delvis styrd av lagkrav på kompetens och handläggningstider. Effekter
na av detta, i form av nytta för kunden, skulle belysas i rapporteringen.
Vi samverkade med andra som möter ungdomarna

I arbetet mot ungdomsbrottsligheten måste vi samverka med andra
aktörer. Vi har sedan länge god samverkan med flera av dessa. Inför
och under arbetet med interventionen informerade och involverade vi
följande aktörer:
–– Socialtjänsten i Gävle kommun
–– Skolan genom Barn- och ungdomsförvaltningen i
Gävle kommun
–– Länsstyrelsen i Gävleborgs län
–– Brottsförebyggarna i Gävle
–– Åklagarmyndigheten genom åklagarkammaren i Gävle
Analysen
Analysfasen pågick under perioden 11 mars–14 juni 2013. Kunskaps
inhämtningen bestod av processkartläggning, mätningar, statistikin
hämtning, kartläggning av de behov som den unga har, intervjuer med
medarbetare och chefer, inventering av de systemfaktorer som upplevs
som hinder, kartläggning av vad som är värdearbete. Syftet med den
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första fasen var att teamet och ledningen skulle förstå aktuella resultat
och varför vi fick dessa resultat – vad vi presterar och varför.
I det praktiska arbetet innebar det att vi såg på ungdomsbrottslighe
ten i två perspektiv. Det första perspektivet innebar att se på verksamhe
ten på det traditionella sättet, det vill säga att utreda brott som begåtts
av ungdomar. Utvecklingsarbetet syftar ur detta perspektiv till att vi ska
bli snabbare på att utreda – med andra ord öka produktiviteten. Efter
frågan i det första perspektivet kan beskrivas som de anmälningar som
kommer in till ungdomsenheten.
Det andra perspektivet innebar att se ungdomarna och förstå deras
problem. Samhällets aktörer samverkar med den unga och hans eller
hennes föräldrar för att på så sätt ”stänga av” efterfrågan. Genom att
försöka hindra ungdomar från att komma in i en kriminell livsstil kan
vi hjälpa dem till ett bättre liv. Det innebär också att vi får färre brotts
offer, betydande besparingar för samhället och att rekryteringsbasen för
livsstilskriminalitet och grov organiserad brottslighet minskar.
Genom att studera efterfrågan utifrån ungdomarnas perspektiv, fick
vi fram följande fakta:
77 pojkar i Gävleborg
hade 3 eller flera
misstankar år 2012
(43% av samtliga brott
utförda av pojkar)

33 flickor i Gävleborg
hade 2 eller flera
misstankar år 2012
Återkommande
brottslingar

(36% av samtliga brott
utförda av flickor)

”Det långa gräset” − kan
blåsa åt vilket håll som helst

Bidrar positivt till samhället
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I polisområde södra Gävleborg fanns 39 av de 77 pojkarna och 16 av
de 32 flickorna i Gävleborg. De personer som fanns i toppen av triang
eln var alla pojkar upp till och med 18 år som hade tre eller fler miss
tankar respektive de flickor upp till och med 18 år som hade två eller
fler misstankar.
Bland flickorna har vi identifierat tre ganska tydliga grupper:
Grupp 1 Aggressionsproblem (misstänkt för misshandel,
våldsbrott, hot mot tjänsteman). En tuff tjej, ofta rätt
smart. Hon umgås i huvudsak med jämnåriga. Droger
finns men är inte det huvudsakliga problemet.
Grupp 2 Ofta brottsoffer, har hamnat i fel miljö. Riskerar att
utnyttjas av kriminella. Är ofta naiv, barnslig och dras
till äldre killar. Hon blir bjuden på alkohol och
narkotika. Inte våldsam.
Grupp 3 Stjäl för att finansiera sitt missbruk, alternativt
kleptoman. Inte våldsam.

12 av de 16 flickorna i vår undersökning blev aktuella hos oss som
målsäganden eller vittnen i någon form av sexualbrott. De hade då haft
kontakt med Familjevåldsenheten.
Bland pojkarna var det svårare att hitta tydliga grupper. De har ofta
blandade brottsmisstankar och förekommer också i flera olika roller. Vi
kan dock konstatera att ungefär hälften av dem har drogproblem och
ungefär hälften av dem har misstankar om tillgrepp av fordon.
Teamet har närmare studerat sex ungdomar. För varje individ har
teamet skapat en tidslinje med alla polisiära händelser, domar samt
misstankar mot dessa personer. Linjerna kan ses som en illustration
över hur ungdomarna har slussats genom systemet.
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Individanpassad tidslinje
11

13

Aktörer
K-nummer
Datum

Datum, 1:a gången
polis − Misstänkt

K5136-09
12/03/2009

Vittne
K21851-10
05/09/2010

Målsägande
K1060-11
16/01/2011

Misstänkt
K2581-11
06/02/2011

Brott/händelser

Olaga hot

Skadegörelse

Olaga hot

Ringa
narkotikabrott

Plats

Andersberg

Andersberg

Andersberg

Andersberg

14

14/03/2011

29/03/2011

01/04/2011

Anmälan från polis
och fältassistenter
om att P uppgivit
att han rökt Spice
10 ggr sedan
sommaren 2010

Samtal med P och
pappa om droger
m.m.
Utredning inleds

Samtal med P
pappa. Vill ej
medverka i
utredning.
Ej növändigt
tycker han

Familjens tidslinje

Socialtjänstens
tidslinje

Polisens tidslinje

Domstolsbeslut
tidslinje

År

Bland annat detta fann vi i Polisens register för våra sex ungdomar:
–– Ett hundratal kriminalärenden där våra ungdomar hade varierande
roller
–– Knappt 300 misstankar för ungdomarna och deras medmisstänkta
–– Ett hundratal brottsoffer och lika många vittnen
–– Nästan 400 förhör hade genomförts
–– Ett stort antal insatser från advokater, vid förhör och delgivningar
För att kunna komplettera tidslinjerna med information från social
tjänst och skola krävdes ett sekretessbrytande samtycke. Samtycket mås
te lämnas av såväl vårdnadshavare som ungdomen själv. Vi gjorde även
intervjuer med rektorer, handläggare från socialtjänsten och föräldrar.
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De värden vi fick fram visar hur viktigt det är att försöka minska
efterfrågan i systemet. Det hjälper inte att vi bara blir snabbare i vårt
utredningsarbete. Det som mättes tidigare var antal brott, antal ären
den redovisade till åklagare, lagföring, genomsnittlig genomström
ningstid samt om vi klarade tidsfristen (sex veckor). Vi mätte ärenden
men såg inte effekten hos människan bakom dem. De fakta vi tog fram
väckte frågor:
–– Skulle vi kunna vidta bättre åtgärder i den här ungdomens liv?
–– Försöker vi förstå problemet i varje myndighet/organisation för
sig eller genom samlad kunskap om individen?
–– Har vi rätt metod för att förstå problemet?
–– Har vi systematiska mätetal för att förstå, förbättra och förutse?
Systemekonomi

Under planeringsfasen beräknade vi kostnaderna i hela systemet för
fyra av de ungdomar som vi studerade under analysfasen. Vi fick fram
följande bild:
4 822 321 kr

317 350 kr

84

70

20

polisärenden

socialtjänstinsatser

domstolsärenden

1260 000 kr

71

97

93

brottsoffer

vittnen

advokatinsatser

333

10 drogtester
11forensiska

åklagarinsatser

förhör

218

skadestånd
411053 kr
(utdömt)

Kostnader hittills:
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ca 8,2 miljoner kronor

1 013 606 kr

415 508 kr

De redovisade kostnaderna är lågt räknade, i vissa delar har vi använt
oss av schablonberäkningar.27
Planera – förbättra och sträva efter
att utforma det perfekta systemet
Planeringsfasen pågick under perioden 19 augusti–31 oktober 2013
och det nya arbetssättet utformades och tillämpades i aktuella ärenden.
Konsekvenser av införandet studerades. Syftet med den andra fasen var
att försöka hitta bättre sätt att tillhandahålla tjänster anpassade till den
efterfrågan vi har, att sträva efter att identifiera perfektion. Syftet var
också att utveckla vårt sätt att arbeta med ständiga förbättringar.
Fortsatt helt frikopplade från den ordinarie verksamheten började
teamet experimentera med att ta fram ett nytt system som i möjligaste
mån skulle fokusera på att skapa värde för kunderna (medborgarna)28.
Teamet arbetade med verkliga ärenden, ett i taget. De värderade och
förbättrade arbetssätten och rollfördelningen för att försöka hitta bästa
möjliga utformning av arbetet för att möta efterfrågan.
Målet under den här fasen var att praktiskt arbeta med ett antal
ungdomar och experimentera med nya metoder och arbetssätt, både
i samverkan och i det interna arbetssättet. Att utveckla metoder som
fungerade för att hjälpa ungdomarna att bryta sin kriminella livsstil. I
arbetet ville vi också få praktiska exempel på systemvillkoren för att ge
ledningen förutsättningar att påverka dem i en positiv riktning.
Fyra ungdomar från topptriangeln studerades i denna fas. Det har
varit viktigt att fokusera på enskilda ungdomar under planeringsfa
sen för att kunna förstå de olika behov som finns hos olika individer.
27 Det finns många rapporter som visar samhällets kostnader för en kriminell livsstil, exempelvis
rapporter från SEE AB (Nilsson och Wadeskog, 2008 resp. 2013)
28 Här avses inte bara svenska medborgare utan alla de som befinner sig i Gävleborgs län, oavsett
nationalitet och medborgarskap.
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 ogiken har tillåtit oss att utmana våra gamla tankemodeller och hålla
L
oss ärliga mot principerna för arbetet.
Principer för arbetet med planeringsfasen

Inför arbetet med planeringsfasen utvecklade teamet ett antal principer
för ett nytt arbetssätt utifrån analysresultaten i den första fasen. Prin
ciperna har sedan fungerat som ledstjärnor i arbetet. Till exempel kom
teamet fram till att det var viktigt att lyssna och förstå varje individs
problem, att ha ett långsiktigt förhållningssätt, att fokusera på det som
skapar värde och att begränsa antalet överlämningar.
Syfte – mätetal – metod

Med vårt tidigare tankesätt sattes de operativa målen och mätetalen med
utgångspunkten att optimera den egna verksamheten utan koppling till
den målgrupp som verksamheten är till för. Ett tydligt exempel på ett så
dant mätetal är de utredningar som en verksamhet ska producera. Mäte
talet säger ingenting om den service som verksamheten ger målgruppen.
Med ett systemsynsätt härleds mätetalen från syftet med verksamhe
ten, formulerat utifrån målgruppens perspektiv. Vi förstod att följande
faktorer är viktiga för ungdomarna:
–– Ge mig snabbt stöd
–– Ta mina signaler på allvar
–– Låt mig träffa samma vuxna på mina möten
–– Samarbeta för att hjälpa mig på bästa sätt
–– Utgå från min person och vad jag behöver
Vi har kunnat konstatera att de program Polisen idag använder för
uppföljning och ärendehantering inte gör det möjligt att hämta de mä
tetal vi anser viktiga ur systemen. Vi fick därför manuellt sammanställa
mätetalen.
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Teamet har utarbetat en metod utifrån de vägledande principerna för
att på en praktisk nivå beskriva hur de vill arbeta.
De arbetssätt som vi har testat och funnit användbara implementerar
vi nu successivt i hela ungdomsgruppen i södra Gävleborg. Gruppen
kommer att använda metodiken från interventionen i sitt fortsatta
arbete med ständiga förbättringar.
Detta har vi lärt oss
Internt i polismyndigheten
–– Förbättringsarbete kräver mod och uthållighet. Ting tar tid. Det är
inte alltid som en idé och dess genomförande leder till en snabb ef
fekt. Men kanske är det just den idén som på lite längre sikt verkli
gen leder oss rätt? Kanske är det just den idén som gör att Nils, när
han är 20 år, jobbar som svetsare och lever ett liv utan kriminalitet
och droger.
–– Vi måste bli bättre på att dela information inom polismyndigheten. Vi
behöver få indikation från våra IT-system när ungdomar förekom
mer i utredningar, oavsett i vilken roll de förekommer. Polisens ITsystem är framtagna för att vara ett stöd för utredningsförfarandet,
men systemen ger inte några större möjligheter att studera data ur
nya perspektiv. Det nya arbetssättet ställer nya krav på uppföljning
ens innehåll och hur den används. Syftet med uppföljningen ska
framförallt vara lärande och planering av hur vi bäst ska använda
våra resurser.
–– Den ökade kunskapen om varandras förutsättningar har gjort vårt eget
arbetssätt bättre, framförallt i hur och vad vi rapporterar i de så kal�
lade orosanmälningarna. Detta har också bidragit till att vi utveck
lat vår systematik i informationsinhämtning.
–– Vi har utvecklat hur vi prioriterar vårt arbete. Vi vet nu vilka signaler
vi ska vara särskilt uppmärksamma på. Vi vet att det endast är en
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liten andel av våra ungdomar som förekommer mer än en gång i
brottssammanhang och vi kan därför lättare fokusera arbetet på
dem.
Vi har inte kunnat mäta långsiktiga effekter ännu, eftersom försöket
endast pågick med skarpa ärenden under hösten 2013. Ur ett kundper
spektiv upplever vi dock att arbetssättet är mycket uppskattat framfö
rallt av de ungas vårdnadshavare men även av våra samverkansparter.
Från socialtjänsten har vi fått återkoppling att föräldrar uppskattar det
nya arbetssättet, eftersom de känner ett bättre stöd från samhället när
de olika aktörerna samverkar. Dessutom underlättar det för föräldrarna
att vi har gemensamma möten.
Har vi lyckats nå ett bättre resultat i övrig verksamhet? Det beror
förstås på vad man mäter. Inflödet av anmälningar när det gäller våld
i offentlig miljö har fortsatt att minska. Även antalet brottsmisstänkta
ungdomar fortsätter att minska. Båda delarna kopplar direkt till vårt
uppdrag, det vill säga att minska brottsligheten.
Den andra delen i vårt uppdrag är att öka upplevelsen av trygghet.
Den brottsoffermätning som presenterades i början av 2014 visar att
vi ligger i topp när det gäller förtroende. Det är ett kvitto på att vi jobbar
rätt, med fokus på individen.
Samverkan

–– Vi hade kunnat nå längre om våra samverkanspartner också hade
gjort samma utvecklingsarbete. En utmaning i arbetet var att endast
polismyndigheten avsatte resurser för försöket. Efter vårt försök
har dock processer för utvecklingsarbete startat även hos andra
aktörer. Mest tydligt är detta hos socialtjänsten i Gävle kommun
som under våren 2014 beviljats stöd från Sveriges kommuner och
landsting för ett projekt som syftar till en helhetssyn kring den

88

effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus

unga, dennas familj och hela den sociala och psykosociala situatio
nen. Vi har stora förhoppningar om att det fortsatta utvecklings
arbetet därmed kommer att medföra ännu fler positiva effekter för
ungdomarna.
–– Vi behöver få till stånd en rutin där vi har gemensamma veckovisa
möten om pågående insatsplaner. Våra erfarenheter visar att en
socialjour är viktig och ger möjlighet för fältassistenter och polis
att arbeta tillsammans för att förverkliga innehållet i insatsplanerna
för ungdomarna. Det är dock vår upplevelse att det har funnits
svårigheter i att tänka nytt och arbeta annorlunda i samverkan med
socialtjänsten.
–– Vårt samarbete med skolorna är bra idag men kan konkretiseras
ytterligare. Vi har haft lätt att dela information med skolorna.
De har också återkopplat till oss om något hänt någon av inter
ventionens ungdomar.
–– Vi behöver hitta ett system för att utväxla information med BUP. Vi
var sena att kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin under plane
ringsfasen. Det hade varit värdefullt om vi gjort det tidigare efter
som många av våra ungdomar kommer i kontakt med dem.
–– Vi behöver pröva olika metoder för att stötta vårdnadshavarna. Ett för
slag är att ordna föräldramöten ledda av socialtjänst och polis för
dem som har ungdomar som ingår i ungdomsgäng. Många föräld
rar behöver också stöd från socialtjänsten när något händer i den
ungas liv, t.ex. fylleri eller att han eller hon begår eller blir utsatt
för ett brott. Behovet är särskilt stort under kvällar och helger.
Interventionsteamet om systemsyn
I teamet ingick utredarna Karin, Elin och Petra samt förundersöknings
ledaren Björn. Alla tillhör Ungdoms- och droggruppen i Polisområde
södra Gävleborg. Så här säger de om arbetet:
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I teamet ingick utredarna
Karin, Elin och Petra samt
förundersökningsledaren Björn.
Alla tillhör Ungdoms- och
droggruppen i Polisområde
södra Gävleborg.

”Den stora förändringen är att vi nu tänker mer på helheten kring
våra ungdomar än tidigare. Det har blivit tydligare för oss att ”sys
temet” inte fungerar optimalt när det gäller att få våra ungdomar att
sluta begå brott och istället bli ansvarstagande individer i samhället.
Dialogen med våra andra aktörer ser annorlunda ut och är på väg att
bli tydligare med gemensamma mål och ett gemensamt arbetssätt för
den unge. Nu diskuterar vi ”kunden” mer. Vad skapar vi för värde
för dem? Vi har större förståelse för vår egen process och pratar nu
om hur vi stoppar inflödet. Vi fokuserar inte på att handlägga in
komna ärenden i samma utsträckning som tidigare, utan på indivi
den. Vi pratar ofta om mätetal och vad vi kan mäta för att få veta om
vi är på rätt väg.”
Så här går vi vidare
Polismyndigheten i Gävleborgs län går nu in i sitt sista år som en egen
myndighet! Den 1 januari 2015 blir Rikspolisstyrelsen och de 21 polis
myndigheterna en sammanhållen myndighet – Polismyndigheten. Vår
förhoppning är att vår ledningsfilosofi och hur vi ser på vårt uppdrag
även ska få genomslag i den nya Polismyndigheten.
Förutom att vi på olika sätt bidrar i det omfattande arbetet med
enmyndigheten, och har en daglig verksamhet att bedriva, så fortsätter
vi att utveckla ledning och styrning av verksamheten utifrån ett system
baserat synsätt. Det tar sig olika uttryck:
–– Myndighetens ledningsfilosofi har sin grund i systemsynsättet och
Polismyndighetens verksamhetsplan för 2014 innehåller inga mål.
I stället har tonvikt lagts på vårt uppdrag att öka tryggheten och
minska brottsligheten. Dessutom har uppdraget kompletterats
med två principer vilka gäller för alla verksamheter i myndigheten.
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a. Vi gör det som betyder något för Ella29 och för samhället.
b. Vi gör rätt saker – tidigt.
–– Medarbetarna fortsätter sitt arbete med ständiga förbättringar
inom ramen för metoden ”Utveckling i vardagen” som förstärks
och fördjupas med tankegångarna från systemsynsättet.
–– Vi tar fram mätetal som bättre svarar mot verksamhetens behov av
mätningar för lärande och resursplanering.
–– Vi utvecklar vår samverkan med andra. Hittills har vi arbetat i olika
stuprör, helt fokuserade på vår egen produktivitet utifrån våra
respektive uppdrag, och Nils ses som ett eller kanske flera ärenden
som ska redovisas så snabbt som möjligt.
Vi har bestämt oss – vi vill att vårt arbete ska få verklig effekt för Nils. Vi
vill bidra till att han själv väljer ett liv utan kriminalitet och droger, ett
liv där han är en ansvarstagande individ i samhället. Ett liv där han som
tjugoåring jobbar som svetsare.

29 Ella har i Polismyndigheten i Gävleborgs län blivit symbolen för de vi är till för – medborgarna.
Hon förekommer sedan 2013 i text och bild i myndighetens verksamhetsplan.
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Försäkringskassan
Försäkringskassans förändringsresa
Försäkringskassan
Försäkringskassan har som uppdrag att administrera en stor del av den svenska
socialförsäkringen. Försäkringskassan fattar ca 20 miljoner beslut om året och
genomför ca 45 miljoner utbetalningar till ett värde av ca 200 miljarder kronor.
Försäkringskassan har ca 13 400 medarbetare och finns på ett 80-tal orter i
Sverige.

2003–2011 En problematisk utveckling trots goda intentioner
Försäkringskassan blev en statlig myndighet den 1 januari 2005. Un
der lång tid hade landets försäkringskassor bedömts ha oacceptabelt
långa handläggningstider och bristfälliga beslutsunderlag. Dessutom
tillämpades reglerna olika och människor bemöttes på skilda vis bero
ende på var i landet de bodde.30 År 2003 gjordes därför en översyn av
administrationen för socialförsäkringen, och den ledde sedan fram till
bildandet av den nuvarande Försäkringskassan31.
En stor omorganisation

Försäkringskassan genomförde en stor omorganisation år 2008. Den
tidigare länsbaserade organisationen ersattes med en mer specialiserad
organisation som baserades på olika kundsegments behov och med
kundkanaler som utformades specifikt efter dessa behov. Organisatio
nen byggde på följande logik:
30 Budgetpropositionen för 2003 (Prop. 2002/03:1)
31 Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (Ansa). SOU 2003:106 samt
Försäkringskassans genomförandeorganisation (Georg). SOU 2004:127.
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–– I nationella försäkringscenter handläggs ärenden med större voly
mer som inte kräver ett personligt möte. Syftet är att få en snabb
och effektiv handläggning som samtidigt är korrekt och enhetlig.
–– I lokala försäkringscenter handläggs ärenden som kräver utred
nings- eller samordningsinsatser, och ärenden där det finns behov
av personliga möten och kontakter med lokala samverkanpartners.
–– Kundcenter är en huvudingång till Försäkringskassan för alla ären
den som kommer in via telefon och e-post. Kundcenter ger allmän
information och hjälper kunderna i kontakterna med Försäkrings
kassan.
En viktig utgångspunkt för denna indelning var att kunderna skulle
stimuleras att använda den kanal som hade optimerats för deras behov.
Mötet med Försäkringskassan skulle bli enkelt samtidigt som höga krav
på rättssäkerhet skulle finnas kvar. Statskontoret, som hade i uppdrag
att följa förändringsarbetet, bedömde i sin rapport32 att den nya organi
sationen och det nya arbetssättet var en god grund för att effektivisera
och höja kvaliteten i handläggningen.
Samtidigt styrdes handläggarna i den operativa verksamheten alltmer
av de så kallade ENSA-processerna. De innebär en långtgående stan
dardisering av vilka moment, i vilken ordning och hur lång tid respek
tive moment ska ta i de olika handläggningsprocesserna. ENSA-pro
cesserna bygger på antagandet att lika handläggning också ger likhet i
utfallet, något som senare har kommit att ifrågasättas.
Dessutom genomförde regeringen under 2008 två försäkringsre
former: Införandet av rehabiliteringskedjan och en ny tandvårdsför
säkring. Syftet var att ta tillvara individens arbetsförmåga genom en
aktivare process med tidiga insatser och fasta tidsgränser i sjukförsäk
32 Statskontoret 2009:19.
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ringen. Drivkrafterna att återgå i arbete skulle öka och försäkringen
skulle bli mer förutsägbar.33
Reformerna krävde tillsammans med omorganisationen så stora
resursinsatser att Försäkringskassan fick omfattande problem med för
längda handläggningstider, ökade balanser och en försämrad ekonomi.
Ett tydligt fokus riktades därför på att korta handläggningstiderna och
att minska myndighetens resursanvändning. Samtidigt visade myn
dighetens kundundersökningar rekordlåga värden för kundnöjdhet.
Åtgärderna frestade inte bara allvarligt på allmänhetens tålamod utan
var också mycket pressande för myndighetens medarbetare. Under
sommaren och hösten 2008 var myndigheten mycket ansträngd och
servicen under godtagbara nivåer. Ett omfattande arbete inleddes för
att stabilisera verksamheten.
Extern kritik mot den starka centrala detaljstyrningen

Den 1 juli 2009 inrättades Inspektionen för socialförsäkringen. Den
bedömde i sin rapport att effektiviteten i verksamheten hade ökat
under åren 2000 till 200934. I en senare rapport beskrev inspektionen
att Försäkringskassan hade en stark central styrning, och att större tillit
till de anställda och mindre detaljstyrning skulle öka effektiviteten och
underlätta kompetensförsörjningen35. Detaljstyrningen tog sig bland
annat uttryck i standardiserade handläggningsprocesser som inte
tog hänsyn till den variation som förekommer i olika sjukfall. För

33 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (prop. 2007/08:136).
34 Effektiviteten i Försäkringskassans administration 2000-2009 (ISF 2010:9).
35 Styrning i Försäkringskassan (ISF 2011:2).
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medarbetarna ledde detta till en konflikt mellan behovet av situations
anpassning och kravet på likformighet.
En hierarkisk och produktionsinriktad organisationskultur

När Försäkringskassan gjorde en analys av organisationskulturen år
201136 kom ytterligare brister fram. Analysen visade att Försäkrings
kassan hade en hierarkisk och produktionsorienterad kultur, och
att medarbetarna hade en liten tilltro till myndighetens strategi och
värdegrund. Viljan och ambitionen fanns hos medarbetarna men den
motarbetades av den starka hierarkiska ordningen med hård styrning
och kontroll, beslut som kom uppifrån utan förklaring eller förankring,
otydliga befogenheter och osäkerhet om vad medarbetaren själv kunde
påverka.
Makten låg långt ifrån det dagliga arbetet. Hierarkin ledde till att
medarbetare och en del chefer var rädda att fatta egna beslut. Medar
betarnas förtroende för det dagliga, nära ledarskapet beskrevs däremot
som gott. Medarbetarna beskrevs ha en stor professionell stolthet och
en stark lojalitet med sitt uppdrag, men även en stark drivkraft att göra
skillnad för kunden och en stor förståelse för de lagstiftningsprinci
per som påverkar verksamheten. Den hierarkiska organisationen med
starkt produktionsfokus ansågs försvåra för medarbetarna att omsätta
sin kompetens i relation till kunderna. Kulturanalysen visade vidare
att samarbetet mellan de lokala organisatoriska delarna fungerade väl,
men att utbytet mellan avdelningsgränserna hade rejäla brister, vilket i
förlängningen minskade möjligheterna att ge kunderna rätt service.

36 Tns Sifo augusti 2011.
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2011–2014 Ett viktigt perspektivskifte
Vår gemensamma resa
Den 1 oktober 2011 tillträdde Dan Eliasson som ny generaldirektör
för Försäkringskassan. Eliasson kom då från Migrationsverket där han
hade initierat ett arbete med Lean för att förkorta handläggningsti
derna i asylprocessen. Strax innan sitt tillträde som generaldirektör för
Försäkringskassan förordnades han även till ordförande i Innovations
rådet, där stora delar av arbetet kom att handla om behovet av system
syn på offentlig verksamhet med kunden i fokus.
Förändringsarbetet, som kallas Vår gemensamma resa, syftar till att
höja allmänhetens förtroende genom att skapa en kärnverksamhet med
rätt kvalitet, god service och ett gott bemötande. Ett skifte inleddes där
med ifrån ett fokus på ärenden, produktion, regler och kostnadseffekti
vitet (inifrån-och-ut) till ett fokus på kund och flödeseffektivitet (uti
från-och-in), men utan att tappa ambitionen att tillämpa lagar korrekt,
och att hålla ekonomin i balans och verksamhetsrisker under kontroll.
Resans start: en vision och en verksamhetsidé

Arbetet med att ta fram en vision och en verksamhetsidé förankrades
brett i verksamheten. Arbetet involverade cirka 6 000 medarbetare
vid 300 workshops inom hela organisationen. Vi formulerade visio
nen ”Ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny
vändning” − och en verksamhetsidé med ett tydligt fokus på kunden,
utifrån vilkens perspektiv myndigheten som helhet ska arbeta.
Vår verksamhetsidé
är att ge människor inflytande över sin egen livssituation. Genom kunskap,
empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter,
får rätt stöd och behandlas med värdighet. Vi hjälper till att bryta de barriärer
som kan finnas mellan människor och arbete, föräldraskap, rehabilitering eller
utveckling. Vi är vanmaktens fiende.
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Kundlöften grundade på kundernas behov

För att ytterligare konkretisera vårt ändrade fokus formulerade vi tre
kundlöften. Arbetet gavs en bred förankring inom hela myndigheten.
I olika former av undersökningar hade kundens behov och för
väntningar kartlagts, men också hur de upplevde Försäkringskassan.
Djupintervjuer hade gjorts med ett stort antal kunder. Dessa visade att
gapet mellan kundens förväntan och kundens upplevelse var mycket
stort. Kunderna har behov av att förstå, känna kontroll, känna trygghet och bli sedda som människor. Behoven är generella och gäller oavsett
förmånsområde.
Att förstå innebär att kunden förstår reglerna och hur de tillämpas.
Vad gäller i min situation? Vad kan jag själv påverka? Kunderna upple
ver idag reglerna som spretiga, komplexa och otydliga.
Att känna kontroll innebär att kunden vet vad hen ska göra och när,
förstår konsekvenserna av sina val och hur hen kommer till avslut i
sin process. Kunderna upplever idag att de har dålig överblick, och
de saknar återkoppling. De känner sig osäkra på innebörden av olika
val.
Att känna trygghet innebär att kunden vet att pengarna kommer och
litar på att beslutet är rätt. Det innebär också att kunden känner att hen
får stöd och att det finns en tilltro till de uppgifter som hen lämnar till
Försäkringskassan. Kunderna upplever idag godtycklighet, och uppfat
tar att de möts med misstro av Försäkringskassan.
Att bli sedd som människa innebär att kunden inte ska ses som enbart
ett ärende. Kunderna upplever idag att Försäkringskassan har fokus på
ärenden och inte förstår deras situation.
Utifrån dessa insikter har tre kundlöften tagits fram.
Kundlöftena beskriver vad kunden alltid ska uppleva i mötet med
Försäkringskassan och hur medarbetarna bör agera för att uppfylla
kundlöftena.
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Försäkringskassans tre kundlöften

MÄNSKLIGARE

Du känner
alltid att vi möter
dig med respekt
och förståelse

TRYGGARE

Du känner
alltid att vi möter
dig med respekt
och förståelse

ENKLARE

Du känner
alltid att vi möter
dig med respekt
och förståelse

Jag lyssnar, visar intresse, engagemang
och tillit till dig.
Jag fångar upp och erbjuder alltid stöd
till dig utifrån dina behov och
förutsättnignar

Jag har goda kunskaper i trygghetssystemen och tar ansvar för att du får
den information, beslut och ersättning
du har rätt till.
Jag återkopplar, förklarar konsekvenser
av olika val och berättar vad som
händer i nästa steg.
Jag tar mig alltid tid att förklara och
förmedla ditt beslut så att du förstår
varför det ser ut som det gör.
Jag är tydlig. jag förklarar. jag försäkrar
mig om att du har förstått. jag hjälper
dig att göra rätt.
Jag arbetar för att ständigt förbättra,
förenkla och utveckla våra kontaktvägar, tjänster och processer.

Fokus på tre strategiska områden,
Lean som verksamhetsstrategi samt systemsyn

Försäkringskassan har även tagit fram en strategi för den fortsatta
utvecklingen. Strategin omfattar tre strategiska områden: Kund, kun
skap och förmågor. De beskriver vart och ett av de vägval som bedöms
nödvändiga för att vi ska kunna förflytta oss i riktning mot vår vision,
verksamhetsidé och våra kundlöften. Här ingår också Lean som en
verksamhetsstrategi.
Lean-införandet och arbetet med att på ett systematiskt sätt arbeta
med ständiga förbättringar påbörjades på bred front under 2012. Tidi
gare hade flera försöksverksamheter genomförts och visat goda resultat.
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Inom verksamhetsstrategin Lean är målet en hög flödeseffektivitet.
Vi kan kontinuerligt öka flödeseffektiviteten genom att mäta varia
tionen i processerna, systematiskt eliminera sådan variation som inte
beror på att kunderna har olika behov, tillstånd och förmåga samt ge
nom att hantera den variation som kunderna för med sig i processerna.
Därmed kan också resursutnyttjandet optimeras. Utvecklingsarbetet
styrs av två principer: Flödet ska vara effektivt för kunden och avvikel
ser ska hanteras i flödet. Bakom dessa principer ligger värderingar om
respekt för människan och att förbättringar i verksamheten sker genom
ständiga förbättringar.
Införandet av Lean som verksamhetsstrategi sker i tre strömmar:
1. Hela verksamheten genomgår träning i ett nytt sätt att tänka
och i att tillämpa tänkandet i praktiken med Lean-baserade
metoder och verktyg.
2. I projektform genomförs radikala förändringar av verksamheten i
syfte att uppnå väsentligt förbättrade flöden för kunden.
3. Genom medarbetardialoger och grupparbeten påverkas värde
ringarna i organisationen. Arbetet bedrivs långsiktigt och uthålligt
inom områden där värderingarna har sin tillämpning, exempelvis
hur vi förverkligar vår vision och hur vi ska leva vår verksamhets
idé. En av de viktigaste bärarna för tillämpade värderingar har varit
våra kundlöften.
Under flera år har vi tagit upp systemsyn i olika utbildningar och
seminarier såsom vårt chefsutvecklingsprogram. Vi har även diskuterat
systemsyn i samarbeten med andra myndigheter och i myndighetens
ledningsgrupp. Under 2013 införde vi systemsyn som en del i för
ändringsarbetet och under 2014 blev det en del av Försäkringskassans
ledningsfilosofi. Systemsyn ligger helt i linje med Lean som verksam
hetsstrategi, då det kan beskrivas som Lean för tjänsteverksamhet.
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Kundernas livssituation som grund för en ny organisation

Inför 2014 gjorde vi en viktig förändring när den tidigare organisatio
nen ersattes med en organisation som baseras på kundernas livssitua
tioner. Vi utgick ifrån våra kundundersökningar och kundsegmentsana
lyser som visade på möjligheter att bättre förstå och möta kundernas
behov utifrån följande livssituationer:
1. Tillfälligt nedsatt arbetsförmåga
2. Leva med funktionsnedsättning
3. Utan behov av ersättning
4. Väntar eller har barn
5. Ny i Sverige eller arbetssökande
6. Varaktigt nedsatt arbetsförmåga
Varje livssituation leds och styrs av en kundansvarig chef som har ett
sammanhållet ansvar för kundens flöde genom hela myndigheten
och att försäkringen på ett effektivt sätt bidrar till att avsedda effekter
uppnås i samhället. De kundansvariga har föreskriftsrätt i förhållande
till övriga avdelningar och staber. Det innebär att det är de kundansva
riga som beslutar hur avdelningarna och staberna ska agera inom det
område föreskriftsrätten gäller.
En ny ledningsfilosofi med värderingsstyrning och systemsyn

En annan central del i Försäkringskassans förändringsarbete är en
förändrad ledning och styrning. Sedan 2012 har den traditionella måloch resultatstyrningen kompletterats med värderingsstyrning genom
vår vision, verksamhetsidé och våra kundlöften. Den traditionella
styrningen bedömdes ha blivit alltför stark och drivit fram oönskade
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beteenden. Särskilt tydligt märktes detta inom de organisatoriska delar
som är närmast kunderna37.
Inför verksamhetsåret 2012 togs de hårt styrande kvantitativa målen
bort och ersattes av mer kvalitativa mål som beskriver det bakomlig
gande syftet med verksamheten. I de styrande dokumenten för bland
annat planeringsprocessen betonades också att detaljstyrningen överlag
måste minska.
Försäkringskassans ändrade ledning och styrning manifesterade sig
under 2014 i beslutet om en ny ledningsfilosofi, som slår fast att vi
leder och styr utifrån:
–– En människosyn som bygger på tilltro, respekt och omtanke.
–– En helhetssyn på vår verksamhet som bygger på att vi skapar värde
för de vi finns till för – kunderna. Vi tillämpar ett systemsynsätt.
Ett viktigt led i den ändrade ledningen och styrningen är att den högsta
ledningen besöker de lokala verksamheterna ute i landet och sitter med
i kundmöten, pratar med medarbetare och skapar sig en förståelse för
verksamhetens kärnfrågor.
Grundsynen i ett systemsynsätt är att många av de problem som
uppstår i processerna beror på systemets design i form av hindrande
systemfaktorer. I flera utvecklingsprojekt betonas nu därför vikten av
att analysera i vilken utsträckning flödeseffektiviteten påverkas av olika
systemfaktorers utformning.
Forskare från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet
studerar onödig efterfrågan i Försäkringskassan och Skatteverket38.
37 Se exempelvis ISF rapport Styrning i Försäkringskassan (2011:2) och kulturanalysen 2011.
38 Resultaten beskrivs närmare i rapporten Onödig efterfrågan inom Försäkringskassan och
Skatteverket som publiceras av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF 2014:10).
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Forskarnas data visar att så många som 7 av 10 inkommande telefon
samtal till Försäkringskassans kundcenter inom ärendeströmmarna
Sjuk och Förälder beror på tidigare misslyckanden i att tillfredsställa
dessa kunders behov. Den vanligaste orsaken till samtalen är att kun
derna saknar information om sitt ärendes status.
En annan viktig aspekt i systemansatsen är att mäta processernas
prestationsförmåga (kapabilitet) på ett sätt som visar förekomsten av
variation och om processerna är stabila och förutsägbara eller inte.
Detta ger användbar information om processerna som kan användas
för kontinuerligt lärande och förbättring på den lokala nivån där det
finns kunskap och förutsättningar för att förstå processernas naturliga
respektive systematiska variation. Vi kommer att göra insatser på detta
område under hösten 2014.
Brister i tidigare uppföljningar

Under 2013 gjordes en genomgång av Försäkringskassans kvalitetsupp
följning som resulterade i ståndpunkten att dessa uppföljningar måste
ge en grund för ett ökat lärande och ständiga förbättringar.39 De upp
följningar som vi gjort tidigare har i för hög grad haft ett kontrollerande
syfte, där uppföljningen ofta skett i efterhand och långt bort från dem
som möter kunden. Medarbetarna på lokal nivå uppfattade inte resulta
ten och den återkoppling som gavs vara tillräckligt relevant, dels för att
de inte gav en rättvisande bild av hur kvaliteten såg ut, dels för att de inte
bidrog till en förståelse och ett lärande kring hur kvaliteten kunde utveck
las. Samma problematik har funnits med andra typer av uppföljningar, till
exempel den kontinuerliga kvalitetskontrollen som gjordes under många
år fram till 2012, samt uppföljningen av processefterlevnad.
39 Resultatet har presenterats i en förstudierapport 2013-06-14 (Dnr 007549-2013) och i en
statusrapport 2013-12-04.
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När vi går över till en högre grad av värderingsstyrning kommer
uppföljningen av kvantitativa mål för grupper och enskilda medarbe
tare att minska för att lämna utrymme till att mer kvalitativt följa upp
hur väl vi lyckas leva upp till våra kundlöften. De kvantitativa mål som
funnits, framförallt när det gäller handläggningstider, har upplevts som
mycket styrande. Målen har i vissa fall fått snedvridande effekter, till
exempel att ärenden som passerat målvärdet prioriterats ner till förmån
för de ärenden som närmar sig gränsen.
De uppföljningar som tidigare gjorts har också utgått från ett internt
perspektiv, där olika avdelningar och enheter utvecklat egna mätningar
och verktyg för att följa upp i grunden samma saker. Det har också fun
nits flera olika definitioner av vad som menas med god kvalitet.
Ny modell för mer relevant uppföljning

För att kunna följa upp kvaliteten på ett mer enhetligt och systematiskt
sätt håller vi på Försäkringskassan nu på att utveckla en ny kvalitets
uppföljningsmodell. Modellen ska både ha inslag där vi mäter i vilken
utsträckning vi lever upp till kundernas behov och förväntningar, och
inslag där vi själva bedömer om vi lever upp till kraven på rättssäkerhet
och politisk måluppfyllnad.
Samtidigt har en gemensam kvalitetsdefinition tagits fram:
–– med kvalitet avses att, inom ramen för en korrekt tillämpning av
gällande lagstiftning, möta kundernas behov och överträffa för
väntningarna på service, bemötande och kompetens.
Modellen består i nuläget av tre byggstenar med vår kvalitetsdefinition
som grundpelare. Den första byggstenen är lokala kvalitetsuppfölj
ningar, där medarbetare och chefer tillsammans ska utveckla kvaliteten i
handläggningen och våra kundmöten. Den andra byggstenen består av
indikatorer och mått som tillsammans ska ge en bild av hur kvaliteten
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ser ut och utvecklas, utifrån såväl ett kundperspektiv, som ett rättsligt
och ett bredare samhällspolitiskt perspektiv. Den sista byggstenen be
står av riktade uppföljningar av den rättsliga kvaliteten.
Två viktiga utvecklingsprojekt
Vi har under 2012–2013 satt igång projekten En enklare sjukförsäkringsprocess och En enklare vardag. Båda projekten handlar om att göra
radikala förändringar av verksamheten för att uppnå väsentligt förbätt
rade flöden och ökad kvalitet. Många är inblandade i projekten. För
det första berör det stora delar av vår verksamhet. För det andra berörs
även övriga aktörer i respektive process, eftersom vår ambition är att
utveckla individens hela flöde.
En enklare sjukförsäkringsprocess

Vi inledde arbetet hösten 2012 med att kartlägga hur den samlade
sjukförsäkringsprocessen såg ut i nuläget. Vi samarbetade med övriga
centrala aktörer i processen, exempelvis hälso- och sjukvården, Arbets
förmedlingen och arbetsgivare. Nulägeskartläggningen visade att det
fanns en betydande förbättringspotential.
Under hösten 2013 började vi föra in ett nytt arbetssätt, samtidigt
som vi fortsatte att utveckla det. Några centrala komponenter i det nya
arbetssättet är:
–– Behovsbedömning. Syftet är att tidigt och systematiskt identifiera in
dividens behov. Vilket av tre grova flöden matchar bäst individens
behov och situation?
1. Korta, mindre komplexa sjukfall. Individer som behöver ersätt
ning för den korta tid de är sjuka. Inget behov av insatser eller
kontakt med Försäkringskassan.
2. Längre sjukfall utan behov av insatser för återgång i arbete.
Individer som är tillfälligt sjuka men ”självgående” och som
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kommer att gå tillbaka till sitt vanliga arbete eller sysselsätt
ning. Individens egen bild och uppfattning, arbetsgivarens
uppfattning och den medicinska informationen pekar entydigt
mot detta.
3. Längre sjukfall med behov av insatser för återgång i arbete. Behov
av personlig kontakt, samordning och insatser för att kunna
återgå i arbete.
–– Handläggning i tre flöden. Varje individ har individuella behov och
förutsättningar, vilket innebär en variation i processen som måste
hanteras. Med utgångspunkt i de tre flödena anpassas utredning,
insatser och service.
–– Samlad kompetens i team. För att undvika organisatoriska gränser och
därmed onödiga överlämningar. Vi skapar dessutom ett mer sam
manhållet engagemang genom att all nödvändig kompetens som
krävs för att arbeta med ett sjukfall samlas i ett och samma team.
En enklare vardag

Detta projekt berör våra kunder som lever med funktionsnedsättning.
Det ska skapa en enklare och mer sammanhållen process samt en mer
effektiv partnersamverkan för att underlätta för kunder inom dessa
förmåner. De lösningar som vi tar fram ska stödja Försäkringskassans
arbete för ökad delaktighet i arbets- och samhällsliv för personer med
funktionsnedsättning.
Utmaningar
Omorganisationen 2008 innebar en förflyttning ifrån en länsbaserad
alla-gör-allt-organisation till en mer specialiserad organisation med
kundkanaler som utformats efter specifika kundbehov. Syftet med för
ändringen var en snabb och effektiv handläggning. Genom att centralt
bestämma processer för de olika ärendeslagen och komplettera med
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detaljerade handledningar skulle det säkerställas att all handläggning
skulle vara lika och därmed ge samma utfall. Det var denna logik som
ifrågasattes av bland andra Inspektionen för socialförsäkringen och
som ledde till det missnöje som medarbetarna uttryckte i kulturanaly
sen 2011.
När vi sedan gjorde en organisatorisk förändring inför 2014 hade vi
istället ett tydligt utifrån-och-in perspektiv med utgångspunkt i kun
dens fokus. Detta perspektivskifte ställer oss inför flera viktiga utma
ningar:
–– Att förändra invanda tänkesätt, värderingar och arbetssätt tar tid.
Det kräver uthållighet, och ett förändrat ledarskap som skapar tillit
mellan medarbetare och chefer, och mellan olika ledningsnivåer.
Medarbetarna måste ges utrymme att vilja, kunna och få skapa värde
för kunden utifrån sin förståelse av kundens efterfrågan och behov.
–– Att skapa förutsättningar för medarbetarna att följa upp och analysera
sin egen kvalitet. Lean som verksamhetsstrategi är en bärande del
som möjliggörare av detta. Kvalitetsuppföljningen måste vara en
naturlig del i det löpande arbetet istället för något som tar tid från
”produktionen”. Vidare måste det finnas engagemang och intresse
från ledningshåll. Dessutom bör ledningen använda lärdomarna
från de uppföljningar som görs till att styra och utveckla verksam
heten.
–– Att börja mäta och bygga upp kunskap kring efterfrågan. På så sätt
kan vi systematiskt minska den onödiga efterfrågan så att vi skapar
ökat värde för våra kunder och eliminerar onödigt arbete i vår egen
verksamhet.
–– Att utveckla indikatorer som fångar syftet med verksamheten sett
ur både uppdragsgivarens och kundens perspektiv. Vi måste också
ta fram indikatorer som hjälper oss att bättre styra det löpande,
operativa arbetet.
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–– Att börja mäta och bygga upp kunskap kring variation. Med mer
kunskap kan vi utveckla metoder för att hantera den variation
som är hänförbar till kundernas medverkan i våra processer, och
minska den variation som inte är hänförbar till kunderna. Vi be
höver också lära oss att skilja på systematisk och naturlig variation,
och undvika att agera på den senare. Det finns ett stort intresse
i organisationen för att arbeta med detta. Vi har också planer på
ambitiösa utbildningar i systemsynsätt med fokus inte minst på att
hantera variation.
”Vi är tydliga med att vår gemensamma resa innebär ett paradigm
skifte. Vi går från det klassiska inifrån-och-ut-tänkande som präglat
oss, till ett utifrån-och-in-perspektiv där det är ”kunden” som defi
nierar vår framgång. Det räcker inte med att ha kunden i fokus. Vi
väljer att ha kundens fokus.
En annan insikt som vuxit fram under resan är att styrningen i vår
funktionella organisation inte stöttade effektiva flöden för kunden.
Därför går vi nu som en av de första myndigheterna över till att styra
och organisera vår verksamhet utifrån kundernas olika livssituatio
ner.
Allt vävs samman till en helhet av förändringar, och långsamt har
just helhetstänkandet vuxit fram, som en av de viktigaste principerna
i vår filosofi. Vi pratar om ett systemtänkande där vi måste styra vår
verksamhetsförändring som ett system med förståelse för hur alla
delar i systemet samverkar till en helhet.”

Dan Eliasson, generaldirektör
för Försäkringskassan

Dan Eliasson, generaldirektör för Försäkringskassan
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Verksamhetsanpassning
för effektivitet
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5 Verksamhetsanpassning för effektivitet
Effektivitet innebär att verksamheten tillfredsställer kunders och
samhällets behov till en rimlig kostnad. De myndigheter som deltagit i
detta projekt har valt att använda systemsyn och systembaserad styr
ning för att utveckla och effektivisera sina verksamheter utifrån kun
dens behov. I detta avsnitt summerar vi några samlade slutsatser och
erfarenheter utifrån myndigheternas arbete. Vad är viktigt att tänka på
om man ska arbeta med systemsyn och systembaserad styrning?
Viktigt med dialog om styrning och regelverket

Det behövs en kontinuerlig diskussion mellan regeringen och myndig
heterna om vilken typ av styrning olika myndigheter och verksamheter
behöver och vilka styrmetoder som passar bäst. Styrfilosofin bör bygga
på tillit och förtroende där dialog och förståelse för varandras roller
och kundernas behov ligger i framkant. I styrningen av förvaltningen
är verksamhetsanpassning centralt. Systemsyn och helhetsperspektiv
utifrån kundens fokus är ett sätt att verksamhetsanpassa sin styrning.
En del av hindren för en effektiv verksamhet råder myndigheterna
inte själva över. Här är det viktigt att myndigheten kommunicerar med
regeringen om hur styrningen eller regelverket kan förändras för att
myndigheten på ett bättre sätt ska kunna utföra sitt uppdrag. Regering
en i sin tur ansvarar för att säkerställa att regelverket för verksamheten
är ändamålsenligt utifrån myndighetens uppdrag.
Erfarenheterna från försöksverksamheten visar att det nuvarande
ekonomiadministrativa regelverket inte har utgjort något hinder för
myndigheterna att utveckla styrningen på det sätt som de har önskat.
Myndigheterna har, inom ramarna för regelverket, kunnat bedriva
verksamheten på ett verksamhetsanpassat sätt utifrån en systemansats.
Myndigheterna menar också att de utifrån verksamhetsanpassningen
kan redovisa resultaten av arbetet så att regeringen får ett bra besluts
underlag för sin styrning.
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Systemsyn i praktiken
En utgångspunkt i arbetet med systemsyn har varit viljan att effek
tivisera verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Här har kunskap om
filosofin bakom metoden varit viktig. Myndigheterna som har deltagit
i projektet menar att förändringsarbetet blivit tydligare när de anlagt
kundens perspektiv på verksamheten.
Migrationsverket beskriver hur medarbetarna kände att de nya kun
skaperna och perspektiven var utmanande att ta in till en början men
senare utvecklades till ett starkt engagemang. Medarbetarna har samlat
in en mängd frågor och ärenden som kommer från kunder och analy
serat dem utifrån vad som är värdeskapande för kunden. Det i sig har
ställt befintliga arbetssätt och mönster på ända.
Svårt att avgränsa ett system

Kundernas system är ofta större än myndigheternas – så uttrycker Skat
teverket Mälardalsregionen det. Avgränsningen av systemen har för
söksverksamheterna fått återkomma till under processens gång. Det har
inte varit möjligt att behålla de tänkta avgränsningarna då kunderna har
haft andra behov än vad försöksverksamheterna kunnat tillfredsställa.
Tidiga avgränsningar i systemet både inom och utanför myndigheterna
har diskuterats löpande i verksamheterna.
Att kundernas system är större än myndigheternas innebär att en
myndighet kan komma att arbeta i system på olika nivåer och omfatta
flera myndigheter och andra aktörer. För ett exempel på ett sådant
system och hur det kan betraktas hänvisas till det uppdrag Migrations
verket har fått av regeringen att göra en systemanalys för hela asylpro
cessen. Systemanalysen inbegriper förutom Migrationsverket även
Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Kriminalvården, länsstyrelserna,
Rikspolisstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket,
Skatteverket och Försäkringskassan.40
40 Systemanalys av asylprocessen – en analys av ett komplext system utifrån en systemansats.
Delrapport. Migrationsverket 1.1.2–2013–50372
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Det är däremot sällan relevant att definiera en hel myndighet som
ett system – utgångspunkten när det gäller en enskild myndighet är
mötet mellan myndighet och kund. När det gäller Försäkringskassan
är arbetet med att organisera sig för att möta kunden i någon av sex
olika livssituationer intressant ur denna aspekt. Ett ändamålsenligt sätt
att beskriva Försäkringskassan ur ett styrningsperspektiv kan då vara
att betrakta Försäkringskassan som bestående av sex olika system där
kundens livssituation avgör vilket system kunden möter.
Systemstödet behöver utvecklas

En erfarenhet från försöksverksamheterna är att it-systemen inte följer
kundernas samlade kontakter med myndigheten, vilket gör det svårt
att få en helhetsbild. Befintliga it-system har inte kunnat ge nödvändig
kunskap, istället har informationen tagits fram från olika system och
sedan sammanställts manuellt. Utan helhetsbilden riskerar handlägg
ningen att bli ineffektiv genom att man saknar information om hur
kundernas behov ser ut.
Framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet
Att få arbeta ostört och frihet att agera
Att försöksverksamheterna varit avgränsade från den ordinarie verk
samheten har setts som en framgångsfaktor, då det möjliggjort för
teamen att gå på djupet med hur verksamheten fungerar utifrån
nya perspektiv. Frihet att agera och tillit från ledningen har gjort att
teamen kunnat arbeta utifrån mandatet att prova på nya arbetssätt.
Medarbetarna har kunnat arbeta närmare kunderna och på så vis fått
ökad förståelse för deras frågor och behov. De har därmed kunnat
hjälpa kunderna på ett bättre sätt. Skatteverket Mälardalsregionen
beskriver exempelvis hur regionskattechefen skapat en ”bubbla” för
försöksverksamheten som möjliggjort för dem att agera med stor
frihet.
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Det personliga engagemanget och ledningens stöd är avgörande

Medarbetarna som deltagit i försöksverksamheterna har varit drivande
i att analysera och hitta nya sätt att nå värde och nytta gentemot kun
derna. Det ställer också krav på ledningen att delta och stödja föränd
ringsarbetet. Ledningens aktiva involvering, stöd och engagemang
för försöksverksamheterna är en framgångsfaktor. När ledningen visar
tillit och förtroende får medarbetarna handlingsfrihet att ifrågasätta
etablerade arbetssätt och metoder. Detta ifrågasättande kan även driva
ledningen till att arbeta med sina egna perspektiv på verksamheten.
Genom att göra detta kan ledningen på ett bättre sätt underlätta för
medarbetarna genom att ta bort och förhindra systembegränsningar.
Att genomföra perspektivskiftet

För Försäkringskassans del handlar det om att genomföra ett perspek
tivskifte i hela verksamheten. Viktiga delar i detta perspektivskifte är att
gå från kontroll till tillit, från att betrakta delarna till att se helheten och
från ärendefokus till kundens fokus.
Två av de utmaningar Försäkringskassan lyfter fram framstår som
särskilt stora. Det handlar dels om att förändra invanda tankesätt, dels
om mätsystemet. Att förändra tankesätt och värderingar handlar om
att få en annan förståelse för hur verksamheten ska styras och utvecklas.
Som Försäkringskassan själva konstaterar tar det tid, inte minst i en
stor myndighet med verksamhet utspridd över hela landet.41
När det gäller mätsystemet innebär utmaningen att bygga ett mät
system som stödjer syftet med verksamheten och fångar hur väl Försäk
ringskassan hanterar vad som är viktigt för kund, samtidigt som det ger
stöd till chefer och medarbetare när det gäller att styra och följa upp det
operativa arbetet och att öka flödeseffektiviteten i processerna.

41 Quist & Fransson (2014)
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Mätsystemet ska också visa i vad mån Försäkringskassas insatser leder
till det utfall och de effekter som kan förväntas utifrån uppdraget.
Resultat från försöksverksamheterna
ESV anser att det är värt att testa metoder och modeller i försöksverk
samheter för att hitta nya sätt att styra och arbeta på. ESV vill gärna
uppmuntra myndigheter till att bygga upp kunskap och lärande med
hjälp av försöksverksamheter. Ett sådant arbete kan inspirera både
myndigheterna i sitt utvecklingsarbete och regeringen i sin styrning.
Att göra rätt från början ger en stor effektiviseringspotential

De tre försöksverksamheterna samt Försäkringskassan har alla identifie
rat stora mängder onödig efterfrågan i verksamheten. Myndigheterna
gör alltså mycket arbete som inte är värdeskapande för varken myn
digheterna eller deras kunder. Det innebär att kostnader lagts på att
åtgärda fel och informationsmissar som inte skulle ha uppstått om man
hade gjort rätt från början.
Resultaten av att förhindra onödig efterfrågan kan bli väldigt stora.
Genom att göra rätt från början utifrån ett helhetsperspektiv finns det
en stor effektiviseringspotential i många verksamheter. Att effektivisera
delarna kan till och med leda till att systemet i sin helhet blir mindre ef
fektivt. Det är dock svårt att beräkna exakta kostnader eller besparingar
i dagsläget. Men Polisen i Gävleborgs län visar vilken besparingspo
tential som finns i att arbeta förebyggande i nära samarbete med andra
aktörer.
Behovet av samarbete har blivit tydligare

Systemsynen tydliggör vad myndigheter behöver samarbeta kring,
både inom myndighetens egna delar och med andra myndigheter,
kommuner och organisationer. Om de olika aktörerna förstår vad de
ska samarbeta kring finns det goda förutsättningar för att samarbetet
ska uppstå och drivas vidare mellan aktörerna.
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Försöksverksamheterna har inneburit att myndigheterna fått nya
arbetsprinciper att utgå ifrån. Principerna tydliggör uppdraget och
relationen till kunderna, vilket i sin tur leder till nya arbetssätt och
förebyggande av onödig efterfrågan. Det har exempelvis Skatteverket
Mälardalsregionen sett i sitt arbete.
Gemensamt lärande ger kraft och stöd

Arbetet med detta projekt har pågått under ett par år och det är natur
ligtvis inte avslutat bara för att denna skrift är publicerad. Den är på
sätt och vis en ögonblicksbild av en pågående process. Avslutningsvis
vill vi på ESV lyfta fram vikten av att vi på myndigheterna träffas och
utbyter erfarenheter om vår praktiska vardag. Alla myndigheter bedri
ver en unik verksamhet men vi verkar i ett gemensamt system där vi
delar viktiga förutsättningar, möjligheter och problem. Vår bestämda
uppfattning är att en avgörande faktor för att myndigheterna i projek
tet har nått så pass långt i sitt förändringsarbete på denna korta tid är
att de har funnit stöd i varandras arbete och också kunnat hämta inspi
ration, kunskap och mod från varandra. För oss på ESV har projektet
bidragit till stor kunskap och utveckling inom flera områden.
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