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Sammanfattning 
Bakgrund: Graden av centralisering måste ständigt avvägas. Under 1980- talet följde den offentliga 
sektorn efter den privata avseende decentralisering, ett begrepp som översköljdes med idel positiva 
argument och erfarenheter. Under slutet av 1990-talet har pendeln svängt och de flesta 
försäkringskassor har tagit ett steg tillbaka. Vi har valt att undersöka vad som ligger bakom denna 
utveckling.  
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att skapa ett diskussionsunderlag för främst Försäkringskassan i 
Kalmar län, men även för andra försäkringskassor och politiskt styrda organisationer, gällande 
decentraliseringsgrad och problem associerade med valet av densamma.  
Avgränsning: Vi har i denna uppsats koncentrerat undersökningen till att omfatta endast 
länscontrollers eller liknande inom Försäkringskassan. De sitter i samtliga fall i eller nära 
ledningen, varför vi har ett ledningsperspektiv på vår undersökning. 
Genomförande: Vår studie bygger på telefonintervjuer samt öppna och slutna frågeformulär till totalt 
18 av de sammanlagt 21 försäkringskassorna i Sverige.  
Resultat: Vi har i uppsatsen kommit fram till att det en kombination av alla de faktorer som vi har 
lokaliserat som har gjort att centraliseringar av olika slag har kommit till stånd inom 
Försäkringskassan. Tendenserna påverkar varandra och centraliseringsåtgärder är ofta följder av 
andra d:o, varför det ibland kan vara svårt att särskilja dem. Resultatet visar också att det kan vara 
svårt att inifrån organisationen se allt som ligger bakom och driver förändringar. 
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Abstract 
Background: The degree of centralisation must always be reflected upon. During the 1980s the public 
sector decentralised, and at the time, the phenomenon was spoken about in only positive words. 
During the 1990s, however, the tables have turned and most ”försäkringskassor” (Administrators 
of the Swedish insurance system) have taken a step backwards. In this thesis we have investigated 
the reasons for this development. 
Purpose: Our purpose with this study is to create a foundation for discussion at the Kalmar office, 
but also at other ”försäkringskassor” and politically controlled organizations, about the degree of 
centralisation and problems associated with the choice. 
Demarcation: In this essay we have limited the research area to analyzing change from the 
perspective of controllers, who work close to or as members of management. 
Realization: Our study is based on telephone interviews as well as both structured and unstructured 
questionnaires. 18 of the 21 “försäkringskassor” in Sweden have been questioned. 
Results: We have found that the causes explaining the centralisation trend in ”Försäkringskassan” is 
a combination of many elements. The tendencies affect each other and acts of centralization are 
resulting from others. This can cause problems when trying to distinguish them and their causes. 
The results also show that it from within the organisation can be difficult to identify the drivers of 
change. 
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FÖRORD 
I oktober 2003 tog vi kontakt med Försäkringskassan i Kalmar och de gav oss 
möjligheten att undersöka Kalmarkassans resultat- eller budgetstyrning. Vi tackade 
genast ja och fick fria händer vad gällde att utforma en problemformulering. Detta 
visade sig mer komplicerat än vi trott. För att få bättre inblick i situationen 
beslutade vi oss för att åka ner till Kalmar för att träffa deras controller på 
länskontoret. Det var även ett steg i att hitta ett undersökningsproblem. Den fyra 
timmar långa diskussionen med länscontrollern gav oss indikationer på att det 
fanns ett möjligt ”problem” som var värt att undersöka närmare. Det hade 
nämligen löst i ledningssammanhang talats om att göra en organisatorisk 
förändring. Denna skulle tänkas innebära att skapa ett nord- och ett sydkontor med 
budgetansvar istället för nuvarande fem budgetstyrda kontor runt om i länet. 
 
För att närma oss vårt problemområde började vi formulera problem av många 
slag. Två exempel är utredning av ett optimalt antal kontor i Kalmar län och vad 
som kan driva centraliseringen i politiskt styrda organisationer. Den förstnämnda 
förkastades då vi efter diskussion med vår seminariegrupp och handledare 
medvetandegjordes om att det rörde sig om ett olösbart problem. Den andra blev 
intressantare. Vi började nämligen tidigt leta material om decentralisering och 
centralisering och upptäckte efter tre veckor av litteraturstudier, skrivande och 
samtal med försäkringskassorna att det finns en centraliseringstrend, men att den är 
helt beroende på hur man definierar begreppet centralisering.  Vi insåg att det i 
långt ifrån alla fall går att tala om de förändringar som gjorts inom 
försäkringskassevärlden som klara centraliseringar och ordet möttes med motstånd 
från de olika försäkringskassorna. Detta blev vår utgångspunkt i arbetet. 
 
Vi har under arbetets gång haft svårt att avgöra var vi skulle lägga vår lojalitet, hos 
vetenskapen eller hos Försäkringskassan i Kalmar. Den lösning som vi såg på 
problemet var att rent diskussionsmässigt göra uppsatsen tvådelad. Tanken är att 
den teoretiska diskussionen finns i begreppen decentralisering och centralisering 
och deras karakteristika i en politiskt styrd organisation. Diskussionen kring 
skillnader mellan olika försäkringskassor och varför förändring sker där, däremot, 
är egentligen inte beroende av om vi kallar förändringen för centralisering eller inte. 
Vi hoppas att den delen gör att vi har motsvarat de förväntningar som 
Försäkringskassan har på uppsatsen. 
 
Vi vill rikta ett jättetack till alla respondenter, som har visat ett stort intresse för 
undersökningen och svarat på alla våra frågor. Svarsfrekvensen har varit i stort sett 
hundraprocentig trots att den empiriska undersökningen utfördes under en tid när 
respondenterna hade som mest att göra i form av årsbokslut mot 
Riksförsäkringsverket. Tack så mycket! 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel vill vi redogöra för bakgrunden till vårt valda ämnesområde. Dessutom för vi en kort 
problemdiskussion, beskriver våra två problemformuleringar samt vårt syfte för att avsluta med att 
redovisa uppsatsens disposition. 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 
Under 1970-talet försökte många svenska storföretag motverka den tröghet och 
förstelning som centraliseringen innebar genom att föra beslutsfattandet nedåt i 
organisationen. En divisionaliseringsvåg eller decentraliseringsvåg sköljde genom 
näringslivet. I den offentliga förvaltningen gick det trögare, då byråkratin hade en 
stark tradition. Under 1980-talet trängdes dock regelstyrningen även där undan av 
målstyrning och decentralisering. Borgerliga regeringar påpekade att även den 
offentliga sektorn kunde behöva decentraliseras för att inte tappa i effektivitet. 
Offentliga organisationer började mer och mer likna de privata motsvarigheterna 
avseende ekonomistyrning och företagsstruktur, och fler och fler decentraliserades. 
Ansvaret, men också befogenheterna, flyttades ner på lägre nivåer. Detta gällde även 
försäkringskassorna, vår undersökningsgrupp, som efter rekommendation från 
Riksförsäkringsverket (RFV) decentraliserade sin organisation på 1980-talet och under 
början av 1990-talet.1 
 
Även om det varken är aktuellt eller hämtat från Sverige anser vi att nedanstående ord 
väl beskriver den problematik gällande decentraliseringgrad som den offentliga 
sektorn möter. Det rör sig om ett citat hämtat ur den norska socialdemokratiska 
regeringens långtidsprogram från 1981. 
 

”Offentlig verksamhet ska tjäna befolkningens behov och intressen och den måste därför i 
hög grad vara förbrukarorienterad… Graden av centralisering måste ständigt avvägas på 
nytt och man kan inte få en lösning som är den mest lämpliga en gång för alla…” 

(Engelau, 1982, s.15) 
 
I detta långtidsprogram argumenterade den norska regeringen för decentralisering av 
den offentliga sektorn. Dock påpekar de att graden av centralisering ständigt måste 
avvägas på nytt och så skedde bland försäkringskassorna i Sverige under slutet av 
1990-talet och början av 2000-talet. Många av dem väljer att inte själva kalla det för en 
ökad centralisering, men det beror naturligtvis helt på hur begreppet definieras. Vi tar 
ställning genom att säga att, om decentralisering med avseende på budgetstyrning, 

                                           
1 Söderberg (1991), Decentralisering - symbolvärde och innebörd 
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personalens utspridning eller ärendehantering avses, har pendeln inom 
försäkringskassevärlden svängt. Du som läsare får själv göra denna bedömning efter 
att ha läst igenom kapitel två, som handlar om vad decentralisering egentligen innebär, 
och kapitel tre, som är ett exempel på förändringar som ägt rum i två 
försäkringskassor. 
 
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 
”Försäkringskassornas organisation och arbetsflöden förändras. Processorientering slår 
igenom allt mer. Genomförandet av organisationsindelningen kundfronts- och 
utredningsenheter fortsätter. Koncentrering av handläggningen av vissa ärendeslag sker i 
syfte att höja kvaliteten och effektivisera handläggningen.” 

(RFV Årsredovisning 2002, s.105) 
 
Ovanstående citat visar på det förändringstänkande som genomsyrar arbetet i 
försäkringskassevärlden. Oavsett om förändringen anses vara resultatet av en 
centraliseringstrend eller inte kan faktumet att majoriteten av försäkringskassorna har 
ändrat sin organisationsstruktur och särskilt sin budgetansvarsfördelning de senaste 
åren knappast ifrågasättas. Kring denna förändring kretsar våra två problemfrågor. 
För att du som läsare redan nu ska förstå vad de innebär har vi även valt att föra en 
kort diskussion kring våra båda frågor. Analysen i uppsatsen är indelad efter följande 
två problemfrågor. 
 
 
1.2.1 Frågeställning 1 

 
Vad kan ligga bakom en centralisering av budgetansvarsfördelning, ärendehantering och 
personal i politiskt styrda organisationer och vilka fördelar med den mer decentraliserade 
formen kan komma att försakas? 

 
Denna fråga behandlar de tre centraliseringstrender vi har sett hos Försäkringskassan, 
där den starkaste centraliseringstrenden är den gällande budgetansvaret. Frågorna som 
ställts har ställts med avseende på den trenden, men efterhand har vi förstått att 
förändringarna varit mer omfattande än bara avseende budgetansvaret. Det har gjort 
att det blir svårt att urskilja vilken förändring som genomförts för att lösa vilket 
problem. Därför har vi valt att diskutera även centraliseringen avseende personal och 
ärendehantering. 
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Vad vi menar med centralisering av budgetansvaret är att färre personer, alternativt 
personer som geografiskt sett sitter närmare centrum, har övertagit delar av den 
beslutsrätt som tidigare var mer utspridd. Med centralisering av ärendehantering menas att 
olika ärendeslag utreds av olika kontor, vilket innebär att vissa lokalkontor är 
specialiserade på vissa ärenden. Slutligen har vi också sett en centralisering av personal, 
vilket innebär att chefer och/eller andra anställda efter förändringen arbetar på färre 
kontor än före förändringen. Det innebär i princip att de minsta kontoren har 
minskade öppettider eller har lagts ner2. 
 
Genom att titta på skälen till förändring, som controllers eller personer i liknande 
befattning hos försäkringskassorna nämner, kan vi endast delvis besvara denna fråga. 
I uppsatsen tillkommer därför även perspektiv på förändring som kanske inte 
uppmärksammas av personerna i organisationerna. 
 
 
1.2.2 Frågeställning 2 
 
Vi kommer under denna frågeställning att diskutera kring skillnader mellan skälen till 
ny budgetansvarsfördelning hos Försäkringskassan. I uppsatsen skiljer vi mellan tre 
budgetgrupper, de som har förändrat till en central budget, de som har förändrat till en 
processorienterad budget och de som har förändrat till en mer koncentrerad budget. Dessa 
beskrivs tydligare i kapitel 3. Frågan vi ställer oss är:  
 

Går det att upptäcka några skillnader mellan budgetgruppernas skäl till förändringen? I 
sådant fall, vilka och varför? 

 
Frågan tar sin utgångspunkt i hur budgetansvarsfördelningen kan se ut efter en 
förändring. Vi har, vilket vi nämnde ovan, klassificerat de olika försäkringskassorna 
och deras nya budgetansvarsfördelning i tre grupper. Vi har därefter undersökt om 
skillnader finns mellan budgetgrupperna avseende vad som ligger bakom 
förändringen. 
 
En viktig ståndpunkt som vi har valt med denna fråga är att inte utan vidare 
generalisera till politiskt styrda organisationer i allmänhet. Det beror på att vår 
indelning i olika budgetgrupper gäller just Försäkringskassan. Dock kan 
diskussionerna som förs vara av intresse för andra än Försäkringskassan. Exempelvis 
förekommer funderingar av mer psykologisk art, bl.a. att olika individer och 
organisationer ser olika på något som för en utomstående förefaller vara samma sak. 

                                           
2 Denna diskussion återupptas i kapitel 2. 
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Dessutom kan frågan vara av intresse för de som planerar att ändra sin 
budgetansvarsfördelning. Mer om generalitetsanspråk följer i avsnitt 5.5. 
 
 
1.3 SYFTE 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa ett diskussionsunderlag för främst 
Försäkringskassan i Kalmar län, men även för andra försäkringskassor och politiskt 
styrda organisationer, gällande decentraliseringsgrad och problem associerade med 
valet av densamma. 
 
 
1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 
Vi har i denna uppsats koncentrerat undersökningen till att omfatta endast 
länscontrollers eller liknande inom Försäkringskassan. De sitter i samtliga fall i eller 
nära ledningen, varför vi har ett ledningsperspektiv på vår undersökning. 
 
 
1.5 DISPOSITION 
 
För att läsaren ska få en överblick över uppsatsens upplägg följer här uppsatsens 
disposition. Den illustreras av figur 1.4.a nedan. 
 

Figur 1.4.a – Disposition av uppsatsen 
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Denna inledning, där vi beskrivit bakgrunden till och inriktningen på uppsatsen, följs av 
kapitel 2, som handlar om decentraliseringsbegreppet och dess komplexitet. Detta kapitel har 
till syfte att för läsaren skapa en bild av vad vi menar med begreppet, vilket är 
nödvändigt för förståelsen av övriga delar av uppsatsen. I kapitel 3 följer en 
beskrivning av Försäkringskassan och två, ur vår empiri hämtade, försäkringskassor 
som valt att centralisera på olika sätt. I kapitel 4 beskrivs det vetenskapliga 
förhållningssätt som legat till grund för vårt arbete och i kapitel 5 beskrivs det praktiska 
tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. Vi uppmärksammar även läsaren på vilka 
generaliserbarhetsanspråk och objektivitetskriterier vi har i uppsatsen.  
 
Kapitel 6 är en beskrivning av, i litteraturen föreslagna, orsaker till att förändringar inom 
organisationer kommer till stånd. De två aspekter som diskuteras är något vi har valt att 
kalla problemperspektivet samt omgivningens betydelse. I kapitel 7, kallat tillbaka till 
verkligheten, sammanställs information från den undersökning vi har genomfört med 
controllers eller liknande från de olika försäkringskassorna. Vi vill redan nu göra 
läsaren uppmärksammad på att vi har använt oss av liknande rubriker i kapitel sju och 
i kapitel sex. Det har vi gjort för att öka möjligheten för läsaren att snabbt hitta till rätt 
avsnitt i de olika delarna för jämförelser om så är nödvändigt. I kapitel 8, kallat analys, 
analyseras resultaten från empirin och detta kapitel är uppdelat efter de två 
problemfrågorna. 
 
Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 9, slutord. I detta kapitel har vi gjort 
återkopplingar till flera av uppsatsens övriga delar, bl.a. till syftet och till kapitlet om 
vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi sammanfattar också, via en återkoppling till 
kapitel 7 och 8, de resultat som vår undersökning har gett. Återkopplingen illustreras i 
figuren ovan av pilarna som löper ut mot övriga kapitel. 



CENTRALISERING  2. DECENTRALISERING OCH DESS KOMPLEXITET 

6 

2. DECENTRALISERING OCH DESS KOMPLEXITET 
 
För att ge läsaren förståelse för decentraliseringsbegreppets komplexitet och det läge, i vilket 
försäkringskassorna var före förändringen, börjar vi med en diskussion kring vad decentralisering 
kan tänkas innebära. Det är även ett steg i att förklara vad vi menar med centralisering inom 
Försäkringskassan, samtidigt som det också ska ge dig som läsare en förståelsegrund för de problem 
med decentralisering, som vi diskuterar senare i uppsatsen3. 
 
Litteraturen är inte på något vis samstämmig om vad decentralisering innebär. Olika 
definitioner kan leda till att decentralisering som företeelse kritiseras på samma 
punkter som andra har hävdat att det fungerat bra. Detta får naturligtvis följder för 
vår studie och begreppet decentralisering måste därför definieras innan forskare kan 
säga om det som företeelse är bra eller dåligt för en organisation. Nedan diskuteras 
olika definitioner på begreppet decentralisering. 
 
 
2.1 FLER BESLUTSFATTARE ELLER ENHETER 
 
Nationalencyklopedin beskriver decentralisering som: 
 

”en fördelning av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till 
fler områden eller personer” 

 
Termen har både en verksamhetsmässig och en geografisk innebörd. Det kan 
innebära att ansvar och beslutanderätt permanent överflyttas från en central 
myndighet till en regional eller lokal nivå eller från en central nivå i en koncern till 
enskilda företag i denna osv. Motsatsen är centralisering.4 
 
 
2.2 AVSTÅND FRÅN CENTRUM 
 
Stig Montin, forskare vid högskolan i Örebro, skulle på minst en punkt ifrågasätta 
Nationalencyklopedins definition. Han menar att decentralisering länge felaktigt har 
förknippats med något enbart positivt och ofta har likställts med ordet demokrati. 
Detta har enligt många lett till ett alldeles för vitt begrepp där de båda orden har 

                                           
3 Det kan hävdas att vi bör diskutera centralisering istället för decentralisering. Skälet till vårt upplägg 
är faktiskt att det, kanske pga. att det har varit aktuellt senare än centralisering, finns mer litteratur 
om decentralisering än om dess motsats. Just att det är en motsats gör även att det blir lätt att förstå 
vad centralisering innebär genom att läsa detta kapitel.   
4 http://www.ne.se sökord decentralisering (20/11 2003) 
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använts synonymt. På grund av detta har decentralisering fått stå för mycket som det 
egentligen inte är. Med en för vid positiv tolkning följer negativa konsekvenser, t.ex. 
att besvikelse uppstår när människor ser att det nya inte fungerar så bra som de hade 
hoppats5. 
 
Vad decentralisering innebär, enligt Montin, är att makt och ansvar i en hierarki flyttas 
uppifrån och ner. Det är inte givet hur långt ner ansvaret flyttas. Denna förflyttning av 
makt och ansvar är inte detsamma som demokratisering, som innebär att fler 
människor får inflytande. Bara för att makt och ansvar flyttas till en annan nivå 
behöver det ju inte betyda att fler får del av det6. Detta resonemang visar på åsikten 
att decentralisering inte nödvändigtvis behöver innebära att fler individer får 
inflytande och beslutsbefogenheter, vilket Nationalencyklopedin antyder. 
 
Avstånd från centrum är något som även Jonsson anser karaktäriserar 
decentralisering. Jonsson menar att decentralisering innebär att beslutanderätt och 
ansvar flyttas nedåt i organisationen. Organisationen kan göras plattare med färre 
beslutsnivåer och kortare beslutsvägar. De decentraliserade enheterna ges å ena sidan 
större handlingsfrihet, men ”baksidan” för dem är att de även får större 
resultatansvar. Med en decentralisering följer även en form av centralisering, beroende 
på att en ökad styrning och kontroll är nödvändig, då det annars finns risk för att 
decentraliseringen inte blir effektivitetsfrämjande. Det handlar dock snarare om 
resultatstyrning än den rigorösa regelstyrning som sker i en fullständigt centraliserad 
organisation7. 
 
 
2.3 EN FÖRÄNDRING I TÄNKANDE 
 
Fridolf och Rydberg8 anser att det inte går att bedöma om en organisation är 
decentraliserad bara genom att titta på strukturen efter ett organisationsschema och 
hur den har påverkats efter decentraliseringen. Det viktiga är att se på hur människor 
tänker. Det är det som avgör decentraliseringsgraden. Tänker människor mer på att 
lösa problem än tidigare eller fokuserar de fortfarande lika mycket på att följa regler 
och beslut? För att en organisation ska klassas som decentraliserad bör verksamheten 
inte heller styras för detaljerat från central nivå, vilket även Jonsson9 anser. Det 
behandlades även i avsnitt 2.2 ovan. 

                                           
5 Montin i Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
6 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
7 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
8 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
9 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
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2.4 DECENTRALISERING I FÖRETAGARNAS ÖGON 
 
Nedan presenteras resultatet av en empirisk undersökning med 150 svenska företag 
utförd av Södergren10. Den visar på vissa särdrag som bör känneteckna en 
decentraliseringsmodell: 
 

•  Flerfaktoriella definitioner: Decentraliseringsprocesserna kunde aldrig beskrivas i 
termer av en enskild åtgärd eller aktivitet. Detta tycker vi visar på den mångfald 
av sätt som decentralisering beskrivs på. Det visar att det är ett begrepp som är 
svårt att definiera och det syns i ännu högre grad under nästa punkt. 

•  Olika tonvikt eller fokus: Vilka av ingredienserna som tillmättes störst betydelse 
varierade mellan organisationer. 

•  Förväntningar, strävanden eller påbörjade processer: En stor del data uttrycker sådant 
och inte konstaterade eller helt genomförda förändringar. 

 
Den modell som Södergren kom fram till är inte avsedd att skildra något önskat 
tillstånd och är deskriptiv snarare än normativ eller värderande. Den är inte möjlig att 
använda som mall för hur decentralisering ska gå till men ger ändå en bild av hur det 
kan se ut. De nio parametrarna inom vilka Södergren kunde klassificera sina svar är: 
 

1. Uppdelning – Arbetsplatser delades upp i team, projekt eller arbetsgrupper. 
Företag delades upp i divisioner och enheter. 

2. Helheter, överblickbarhet – Trots att uppdelningen tycks resultera i allt mindre 
enheter, fortgår den inte längre än att enheter som på ett bra sätt kan utföra 
sina uppgifter uppnås. En extrem uppdelning skulle innebära alla individer för 
sig. Helheterna kunde vara sammanhängande verksamheter eller urskiljbara 
leveranssystem. 

3. Indelningsgrund: Marknad – Ovan beskrivna uppdelning i mindre enheter skedde 
ofta med marknaden som indelningsgrund. Ett syfte var att öka organisationens 
möjlighet till anpassning mot lokala delmarknader och miljöer. Ett annat syfte 
var att, hos personal och andra aktörer på operativ nivå, öka kunskapen om 
och direktkontakten med kunden.  

4. Resultatansvar – Poängen tycks vara att resultatansvar markerade ett formellt 
ansvar för den till verksamheten knutna ekonomin. Resultatansvar definierades 
olika och ibland även som kostnadsansvar eller hur en enhet skötte sig i 
förhållande till budget. 

                                           
10 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
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5. Tvärfunktionellt ansvar – Den lokala enheten tenderar att inom sig representera 
alla företagets funktioner (exempelvis produktion, personal, inköp och 
ekonomi). 

6. Delegering – De första fem parametrarna berör strukturella förändringar i 
företaget. Denna berör det praktiska inflytandet i företaget. Uppdelningen i 
verksamhetsgrenar åtföljdes av delegering av arbetsuppgifter och 
beslutsinflytande till medarbetare och lokala chefer. 

7. Kontrollmekanism: målstyrning – Resultatansvar och självständighet är direkt 
oförenligt med direkt ordergivning eller detaljreglering. Behovet av en 
uppföljnings-/kontrollmekanism kvarstår dock. Målstyrning ansågs vara det 
viktigaste kontrollinstrumentet och målen var oftast formulerade som 
ekonomiska krav. 

8. Få hierarkiska nivåer – Plattare organisation. Mellanchefer mindre nödvändiga. 
9. Intern avreglering – Regler tenderade att minska i omfattning. De står i motsats till 

målstyrning. 
 
Detta är en induktiv ansats för att beskriva decentralisering medan de flesta teorier 
tagits fram på deduktiv (teoretisk) grund11. 
 
  
2.5 FÖRSÄKRINGSKASSANS CENTRALISERING 
 
Av de ovanstående i litteraturen föreslagna definitionerna, kan antingen slutsatsen 
dras att bara några har rätt (då flera motsäger varandra) eller att decentralisering kan ta 
sig flera olika uttryck. Vi anser att det senare ligger närmare sanningen och att det 
även är avgörande vilka storheter som betraktas. Om utgångspunkt tas i t.ex. struktur 
så är en decentraliserad organisation plattare än en centraliserad. Sätts styrningen i 
fokus så betyder decentralisering resultatansvar och inte handlingsansvar. Varje 
avdelning får ett mål som ska uppnås istället för att arbetet måste övervakas av någon. 
 
De tre typer av centralisering som vi har iakttagit hos Försäkringskassorna är 
centralisering av budgetansvaret, centralisering av ärendehanteringen och/eller 
centralisering av personalen. Minst en av dessa centraliseringstrender syns i varje 
Försäkringskassa i undersökningsgruppen. Det är dessa aspekter som vi har valt att 
lägga som grund för vårt påstående att Försäkringskassan är inne i en 
centraliseringstrend. Den organisation som försäkringskassorna har övergett kallas 
framöver starkt decentraliserad, där stark används pga. att vi fortfarande anser att 
försäkringskassorna är relativt decentraliserade. 

                                           
11 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 



CENTRALISERING  2. DECENTRALISERING OCH DESS KOMPLEXITET 

10 

Vad de tre olika centraliseringstrenderna innebär ses i rutan nedan. 
 
1. Att budgetansvaret är centraliserat motiverar vi med att färre personer (jfr avsnitt 2.1), 
alternativt personer som geografiskt sett sitter närmare centrum (jfr avsnitt 2.2), har 
budgetansvar efter förändringen än före. 
 
2. Att ärendehanteringen (i många fall) är centraliserad motiverar vi med att 
ärendeutredningen är mindre utspridd nu än förut i meningen att ärendeslag, som 
tidigare utreddes på varje kontor, numera utreds på färre kontor (jfr avsnitt 2.1). 
 
3. Att personal (i många fall) har centraliserats motiverar vi med att det finns mer personal 
på färre kontor, dvs. det finns ett eller några centrum dit personal har koncentrerats 
(jfr avsnitt 2.1). Det innebär att vissa mindre kontor har lagts ner eller att öppettiderna 
där har minskats. 
 
Vi hoppas att med detta kapitel ha uppmärksammat läsaren på att 
decentraliseringsbegreppet är svårt att definiera. Som vi redan varit inne på beror det 
sannolikt på att decentralisering på senare tid varit ett slagord som varje individ ger sin 
egen definition till. I och med vår diskussion kring decentralisering hoppas vi att 
läsaren har fått en förståelse för varför personer inom Försäkringskassan har olika syn 
på huruvida en centralisering har skett eller inte. 
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3. FÖRSÄKRINGSKASSAN 
 
För att ge läsaren mer förståelse för vad som har hänt i försäkringskassevärlden tycker vi att en 
beskrivning av två försäkringskassor och deras inbördes olika förändring är på sin plats (avsnitten 
3.2.1 och 3.2.2). Beskrivningen av förändringen (avsnitt 3.2) är en viktig del i besvarandet av 
frågeställning 2, som handlar om skillnader mellan de olika budgetansvarsfördelningarna. Där 
redogörs nämligen för den indelning i olika budgetformer som vi har valt att göra. Innan dess (avsnitt 
3.1) vill vi dock ge en beskrivning av Försäkringskassan som organisation och dess uppgifter. 
 
 
3.1 FÖRSÄKRINGSKASSAN I SVERIGE 
 
Försäkringskassornas verksamhet är indelad i två verksamhetsgrenar, handläggning och 
information, där handläggning står för 93 procent av de totala kostnaderna. 
Handläggning innebär arbetet med att betala ut socialförsäkringen, bostadsbidragen 
och dylikt, medan informationen avser lättillgängligheten till dokument och liknande, 
som rör socialförsäkringen och andra anslutande bidragssystem12. Försäkringskassorna 
handlägger enskilda utbetalningsärenden på regional och lokal nivå och svarar för 
samordning av samhällets arbetslivsinriktade rehabilitering13. RFV definierar 
socialförsäkringen enligt följande: 
 

”Socialförsäkringarnas syfte är att ge ekonomisk trygghet för barnfamiljer, vid sjukdom 
och handikapp och vid ålderdom. Försäkringarnas syfte är också att utjämna de 
ekonomiska villkoren mellan barnfamiljer och hushåll utan barn och att fördela de 
ekonomiska resurserna över livscykeln.” 

(http://www.rfv.se/publikationer/pdf/ana0309.pdf) 
 
Utbetalningarna av socialförsäkringen står för en stor del av Sveriges BNP. Fram till 
1992 steg denna andel kontinuerligt och uppgick då till drygt 20 procent av 
densamma. Flera kostnadsreducerande regeländringar har senare medfört att 
försäkringen, mätt som andel av en växande BNP, har minskat och i slutet av 2002 
var denna andel ca 16 procent. Socialförsäkringen finansieras huvudsakligen via 
obligatoriska avgifter som står i relation till förvärvsinkomsten men också med 
allmänna skattemedel. Avgifterna tas in från arbetsgivare och egenföretagare medan 
vissa bidrag som till exempel bostadsbidrag och barnbidrag finansieras helt med 
skattemedel14. Pengarna som RFV får in på detta sätt fördelas sedan ut till de allmänna 
försäkringskassorna i landet med hjälp av fördelningsnycklar som bygger på 

                                           
12 Försäkringskassans i Kalmar Län årsredovisning (2002) 
13 Ibid 
14 RFV:s årsredovisning (2002) 
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befolkningsunderlag och produktion av tjänster utifrån senast tillgängliga historiska 
statistik. 1,5 miljoner kronor går till basverksamhet som t.ex. direktör och intern 
revisor. Försäkringskassans verksamhet delas upp i ärendeslag, som t.ex. 
bostadsbidrag och ersättning vid sjukdom. Totalt finns 48 ärendeslag och från dessa 
används de tio största som fördelningsbas för ca 50 procent av de totala resurserna. 
Befolkningen ligger till grund för den andra halvan15. 
 
FÖRSÄKRINGSKASSAN - DÅ OCH NU 
Försäkringskassan är en av landets äldsta riksomfattande organisationer och uppkom 
ur människors vilja att stödja varandra. Försäkringskassorna skaffade resurser som de 
sedan kunde använda för att sköta gemensamma angelägenheter. Organisationen har 
med tiden upplevt en spänning mellan centralt och lokalt styre i takt med att den 
svenska staten har vidgat sina ambitioner. Denna spänning finns kvar än idag. Den 
centrala styrningen har förstärkts mer än en gång sedan 1907 då Försäkringskassan, i 
form av ett sjukkasseförbund, sägs ha bildats. Idag kännetecknas den centrala 
styrningen av RFV (Riksförsäkringsverket), som är en, av regeringen tillsatt, 
tillsynsmyndighet med ledningsfunktion över de 21 allmänna försäkringskassorna16.  
 
Sverige har sedan januari 1999 alltså totalt 21 allmänna försäkringskassor, en i varje 
län (Sveriges länsindelning sedan 1999 ser ut som i figuren nedan17), med totalt 14548 
anställda vid utgången av år 2002. Försäkringskassan är en organisation med 
förhållandevis låg personalomsättning (knappt 10 procent om året). Den 
genomsnittlige anställde har jobbat inom organisationen i 20 år och är 47,5 år 
gammal18.  

 
Försäkringskassorna i länen är autonoma i den mån att de helt 
bestämmer över vad de ska göra med de pengar de tilldelas från 
Riksförsäkringsverket (RFV). De bestämmer även över sin 
organisationsstruktur och sina anställda. Därför är det inte efter krav 
(men det fanns en rekommendation) från RFV som 
försäkringskassorna från att ha varit centraliserade tog del i den 
decentraliseringsvåg som sköljde över näringslivet i slutet av 1980-
talet och början på 1990-talet. På den typiska Försäkringskassan 
fanns efter denna förändring ett fullvärdigt kontor i varje kommun 
som fick ”en påse pengar” att själv disponera över. Kontoren var 
tvungna att hålla sin budget men hade samtidigt fulla rättigheter att 

                                           
15 Hans Körge, länscontroller vid Kalmar Försäkringskassa 
16 Czarniawska-Joerges (1992), Styrningens paradoxer - scener ur den offentliga verksamheten 
17 Källa figur: http://www.sna.se/webbatlas/index.html, 10/12-2003 
18 RFV:s årsredovisning (2002) 
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sätta löner och rekrytera ny personal (personalkostnader utgör ca 80 % av utgifterna) 
och andra funktioner. Denna struktur ifrågasattes dock successivt av de olika 
försäkringskassorna och idag har nästan alla försäkringskassor (vi har inte lyckats nå 
Värmland och Stockholm medan Skåne inte har förändrat sin struktur) övergett den 
starkt decentraliserade strukturen. 
 
 
3.2 FÖRÄNDRINGEN 
 
Under inledningen av vårt uppsatsskrivande var vi, vilket beskrivs senare i kapitel 5 
om praktiskt tillvägagångssätt, i telefonkontakt med controllers eller personer i 
liknande befattning på försäkringskassor runt om i Sverige. De berättade om 
förändringarna som försäkringskassorna genomfört och hur nuvarande struktur ser 
ut. Det visade sig att samtliga 21 försäkringskassor har sin egen specifika struktur. Vad 
vi har gjort i denna uppsats är att försöka dela in dem i tre grupper avseende 
budgetansvarsfördelning. 
 
I sex av de arton försäkringskassor som svarade kunde vi iaktta färre personer med 
budgetansvar, vilka i sin tur fick mer resurser att fördela. Dessa försäkringskassor 
benämns framöver koncentrerade, eftersom budgetansvaret har koncentrerats till färre 
kontor. Ett påhittat exempel på en koncentrering kan ses i figur 3.2.a nedan där 
kontoren i kommunerna B och F efter förändringen svällde budgetmässigt och fick 
budgetansvaret för övriga kontor i regionen (B för A och C; F för D, E, G och H). 

Figur 3.2.a: Exempel på koncentrering (egen framställning) 
 
I sju andra försäkringskassor har vi huvudsakligen iakttagit en geografisk centralisering 
av budgetansvaret i betydelsen att färre budgetansvariga chefer sitter på lokala kontor 
än före förändringen. I denna kategori har vi även valt att placera vårt undantag, 
Försäkringskassan i Östergötland. Trots att processägarna ej sitter centralt har de ändå 
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karakteristika som bäst överensstämmer med denna budgetgrupp. Dessa åtta 
försäkringskassor har gjort en omorganisation så att olika verksamhetsgrenar och inte 
geografiska områden får budgetramar att hålla sig inom och de kallas framöver 
processorienterade. Beslutsfattarna, som också är budgetansvariga, har vi valt att kalla 
processägare. De fördelar ut resurser på processerna med mindre hänsyn till hur de 
fördelas geografiskt. Processägarna sitter i de flesta fall på länskontoret, vilket är skälet 
till att vi valt att kalla även dessa försäkringskassor för centraliserade avseende 
budgetansvarsfördelning. Förändringen mot processorientering är svårare att 
illustrera, men kommer att tydliggöras i nästa kapitel vid presentationen av 
Försäkringskassans i Östergötland förändring. 
 
Fyra av de försäkringskassor som svarade har efter förändringen central budget vilket 
får anses vara en ännu tydligare centralisering av budgetansvaret än i de övriga fallen 
och dessa kommer framöver att benämnas centralbudgeterande försäkringskassor. Den 
centrala budgeten är lätt att förstå varför en beskrivning av förändringsprocessen i en 
sådan kassa inte förefaller nödvändig.  
 
Fördelningen av de tre grupperna visas i avsnitt 7.4 (dvs. vilka kontor som har valt 
vilken budgetansvarsfördelning), men redan här följer en beskrivning av en 
koncentrerad och en processorienterad försäkringskassa för att tydliggöra den 
förändring som har ägt rum. 
 
 
3.2.1 Kalmar - koncentrering 
 
Allt som diskuteras i detta avsnitt kommer från en intervju med länscontroller Hans 
Körge i Kalmar. I Kalmar län finns tolv kommuner och läget 1997 var att det i varje 
kommun fanns ett tämligen självgående kontor medan det i Kalmar även fanns ett 
centralkontor. Graden av decentralisering var hög och hela 48 ärendeslag 
(sjukpenning, bostadsbidrag, pensioner mm) redovisades på lokalkontorsnivå. 
Personalen kännetecknades av bredd och kunde det mesta, men ett problem var att 
det fanns för få personer på vissa lokalkontor för att sköta alla uppgifter. 
 
De styrande på centralkontoret i Kalmar insåg att detta inte var hållbart i längden – en 
arbetsgrupp tillsattes som föreslog en områdesindelning med fyra områden i Kalmar 
län. Kontoren skulle bli större och i varje område skulle fullvärdig verksamhet 
bedrivas med större möjlighet att specialisera sig samtidigt som bredden skulle finnas 
kvar. Det skulle bli enklare att flytta resurser och fler anställda per kontor skulle 
underlätta handläggningen av mångfalden av uppgifter inom Försäkringskassan. 
Förslaget gillades dock inte av styrelsen. Lokala intressen spelade en stor roll i 
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sammanhanget och detta medförde att vissa enligt länscontrollern ”onödiga” kontor 
blev kvar. Styrelsen, som består av politiker från trakten, drev dock igenom ett 
liknande förslag med viss modifiering och idag finns fem områdeskontor som är 
belägna i Kalmar, Nybro, Hultsfred, Västervik och Oskarshamn samt ett länskontor i 
Kalmar (se figur 3.2.1.a nedan) 

 

Figur 3.2.1.a: organisationsschema Kalmar försäkringskassa (egen framställning) 
 
För att även täcka upp övriga länet, vilket måste göras enligt ett för hela 
Försäkringskassan gemensamt åtagande, upprättades servicekontor i återstående 7 
kommuner. Dessa är dock dyra i drift eftersom lokalhyra måste betalas för hela året 
även om de inte används mer än några timmar i veckan och samutnyttjande med 
andra myndigheter är under diskussion.  
 
Områdeskontoren sköter sina egna angelägenheter och länscontrollern benämner 
fortfarande decentraliseringen som långt gången. En annan form av centralisering än 
den som märks via större och färre kontor syns i att vissa verksamheter har placerats 
på endast ett kontor, varav t.ex. specialistkunskap om s k utlandspensioner, 
tandvårdsutbetalningar och telefonikundtjänst har placerats på Kalmars 
områdeskontor, familjebidrag i Nybro och handikapputredningar i Oskarshamn och 
Kalmar. 
 
Handläggarna på kontoren består av ”specialister” och ”generalister” och ska helst 
följa samma kund genom hela processen, varför det är en form av processorganisation 
ute på de decentraliserade enheterna. Budgetstyrningen fungerar dock så att varje 
geografiskt område får en ekonomisk ram att röra sig inom. Det är detta som gör att 
vi har valt att kalla Kalmar för en koncentrerad organisation och inte en 
processorienterad. Att budgeten ligger på de geografiska områdena gör att fokus ligger 
på vad varje område drar för resurser och inte vad varje sakområde drar som i en 
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processorganisation. Före den mer långtgående decentraliseringen 1997 hade 
områdesansvariga ett begränsat ansvar. Inget skulle hända om de inte följde budget 
eller levde upp till uppsatta mål. Det finns dock fortfarande inget uttalat straff för de 
områdeschefer som överskrider sin budget (som i Försäkringskassans fall endast 
består av kostnader), men trycket på att hålla budget har hårdnat och budgetansvariga 
känner pressen på ett annat sätt. 
 
Det som vi har identifierat som grunden till denna uppsats är förändringstankar inom 
ledningen. En av dessa förändringstankar gäller personalrekrytering och 
ekonomiadministration, som i dagsläget ligger på varje områdeskontor. På 
ledningsnivå diskuterar man att, av effektivitetsskäl, lägga både 
ekonomiadministrations- och personaladministrationsfrågor på central nivå. 
Rekrytering, budgetetering, budgetuppföljning och ekonomiredovisning  skulle 
därefter skötas av en speciell stab uppe på länskontoren istället för på varje 
lokalkontor, vilket nu är fallet. 
 
  
3.2.2 Östergötland - processorientering 
 
Informationen i detta avsnitt är hämtad från Forsberg och Hillring19. 
Försäkringskassan i Östergötland är en kassa som har gått över till processorientering, 
vilket innebär att verksamheten fokuserar på olika processer. Östergötland hade 
liksom övriga försäkringskassor en starkt decentraliserad organisation innan de, som 
första Försäkringskassa i landet, bytte till processorganisation 1995. Före övergången 
till processorientering 1995 hade Försäkringskassan i Östergötland 20 lokalkontor 
med budgetansvar, och verksamheten var därmed inte direkt styrd efter kundernas 
behov. På varje kontor fanns samtliga ärendeslag representerade och kontoren 
utgjorde även grunden för indelningen av verksamheten och personalen i olika 
funktioner. 
 
Inom funktionerna fanns en traditionell hierarki mellan olika chefsnivåer och 
anställda. Kontoren hade dock problem med att klara handläggningen av alla ärenden 
själva, varför ett samarbete mellan kontoren inte var ovanligt. Detta samarbete var 
dock ineffektivt och synsättet präglades av ”mitt hem är min borg”-mentalitet. Det 
innebär att viss suboptimering, i form av att varje kontorschef såg till sitt eget bästa 
vid budgetarbetet istället för att se till hela Försäkringskassans bästa, sannolikt 
förekom. En annan nackdel var att resurserna var svårflyttade mellan kontoren. 
 

                                           
19 Forsberg och Hillring (1995), Processorientering i offentliga organisationer 
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Omorganisationen till processorientering kom efter samarbete med universitetet i 
Linköping. Omvärldstrycket i form av minskade resursanslag, krav på ökad 
effektivitet, produktivitet och flexibilitet, gjorde att krismedvetenheten hos kassan 
ökade. Osthyvelmetoden, som innebär att budgeten kontinuerligt minskas för varje 
kontor, fungerade inte längre utan de var tvungna att göra en övergripande 
strukturförändring. I januari 1995 hölls en kvalitetsträff på Linköpings universitet där 
temat var processorientering/processledning. Den dåvarande ledningen hade tidigare 
kommit i kontakt med begreppet, men det fanns inga referenser inom varken 
tjänstesektorn eller den offentliga sektorn när Försäkringskassan i samband med 
denna träff beslutade att övergå till processorientering. Förändringen genomfördes i 
två steg. Först avskaffades lokalkontoren och sedan infördes en ny processorienterad 
organisationsstruktur. 20 procent av de anställda sades upp och kontorscheferna 
ersattes så småningom av 3 områdeschefer. Det viktigaste med förändringen var en 
omställning i tänkande och en budgetstyrning som omfattade processerna istället för 
lokalkontoren, varför Östergötlands försäkringskassa av oss författare har hamnat i 
kategorin processorienterade. 

Figur 3.2.2.a: Organisationsschema Försäkringskassan i Östergötland (källa: Forsberg, Hillring 1999, s 55) 
 
Ett viktigt steg i förändringsarbetet var att identifiera processer. Försäkringskassan i 
Östergötland identifierade huvudprocesser och stöd- och ledningsprocesser och ett 
exempel på en huvudprocess som finns idag är utbetalning vid sjukdom, handikapp och 
pension. Till huvudprocessernas hjälp finns det stödprocesser, som t.ex. redovisning 
och personal. Processindelningen innebär att processerna och dess ansvariga, 
processägarna, får mål och budgetar att följa respektive hålla sig inom. Tidigare fick 
varje lokalkontor dessa mål och budgetar. Strukturen 3 år efter förändringen syns i 
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figur 3.2.2.a ovan, där de horisontella pilarna visar processerna och de vertikala den 
geografiska indelning som trots allt finns kvar. 
 
 
3.3 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Detta kapitel har framförallt varit ett led i att öka läsarens kunskaper om 
Försäkringskassan och dess förändring, men det är även en grund för frågeställning 2. 
Den lyder: 
 

Går det att upptäcka några skillnader mellan budgetgruppernas skäl till förändringen? 
I sådant fall, vilka och varför? 

 
Den avser alltså att ge ett svar som visar om de försäkringskassor som nu är 
koncentrerade, processorienterade eller centralbudgeterande hade olika skäl att 
förändra sig. Ett exempel på det skulle kunna vara att Östergötlands Försäkringskassa 
såg andra brister med den starkt decentraliserade organisationen än Kalmar och 
därför valde en annan budgetansvarsfördelning. 
 
Utan en klassificering i olika budgetgrupper skulle frågeställningen ha förlorat sin 
mening. Vad som dock framgår av ovanstående två organisationspresentationer är att 
de koncentrerade försäkringskassorna ofta har inslag av processtänkande och de 
processorienterade ofta någon form av områdesindelning. Vad som främst skiljer dem 
åt är var tonvikten läggs samt om processerna är budgetstyrda eller inte. Det är också 
budgetansvarsfördelningen vi kommer att utgå ifrån när vi analyserar och försöker 
besvara frågeställning 2 i uppsatsens analyskapitel. 
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4. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
Uppsatser som skrivs på ett universitet ska vara vetenskapliga. Med vetenskaplighet menas, enligt 
Eivegård, att det dokument som utarbetas ska vara sakligt och balanserat20. Beroende på vilken syn 
en forskare har på vetenskap kan uppsatser utformas på olika sätt. Vi har i detta avsnitt för avsikt 
att beskriva det vetenskapliga förhållningssätt vi valt att använda oss av vid utförandet av studien.  
 
 
4.1 KUNSKAP OCH VETENSKAP 
 
En studie som denna syftar till att producera ny kunskap samtidigt som kunskapen 
måste relateras till vetenskapliga teorier. I den västerländska kulturen har kunskap ofta 
refererats till definitionen ”sann rättfärdigad tro”21. Tro i det här fallet utgår ifrån att 
forskaren tror att något är sant. Rättfärdigande syftar i sin tur på att forskaren väl kan 
argumentera för att resultatet av forskningen verkligen är sant. Vad sanning är finns 
det många definitioner på. De som oftast brukar framföras är att om en utsaga 
motsvaras av något i verkligheten är den sann. Andra alternativ är att om det jag säger 
överensstämmer med vad andra säger är min utsaga sann eller om en utsaga leder till 
nytta får den anses vara sann22.  
 
I nästan all vetenskap strävas det efter att uppnå förståelse. Förståelse kan enligt 
Arbnor och Bjerke uppnås med hjälp av förklaringar eller beskrivningar. Med en 
förklaring menas det som kan ge ett svar på frågan varför, till exempel vad som orsakat 
en mänsklig handling23. Alwood och Erikson väljer att dela in förklaringar i tre olika 
typer. Den första är orsaksförklaringar där det gäller att finna samband mellan orsak 
och verkan. Med orsakssamband menar forskare att det finns en samvariation mellan 
två faktorer, en samvariation som går att generalisera ut på andra områden. Den andra 
typen av förklaring är den funktionella. Denna koncentrerar sig på funktioner eller 
effekter inom ramen för exempelvis ett system. Det handlar alltså om ömsesidig 
påverkan och samband. Den sista typen kallas ändamålsförklaringar vilka sätter 
planerade handlingar i fokus. Den som handlar har en avsikt med sin handling. 
Beskrivningar i sin tur är en redogörelse för hur något framstår, en beskrivning av 
verkligheten24. Vi ämnar förklara Försäkringskassans diskussioner kring en eventuell 
förändring av organisationsstrukturen med hjälp av en funktionell förklaring. Vi ser 
nämligen Försäkringskassan som ett system som måste ta hänsyn till sin omgivning 

                                           
20 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod 
21 Alwood och Erikson (1999), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper 
22 Ibid 
23 Arbnor och Bjerke (1994) Företagsekonomisk metodlära – andra upplagan 
24 Alwood och Erikson (1999), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper 
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för att kunna utföra tjänsteproduktion på bästa sätt. Inom systemet finns många 
funktioner, vilka tillsammans skapar effekter både för de anställda och externa 
intressenter, något som kännetecknar funktionella förklaringar enligt Alwood och 
Erikson. 
 
 
4.2 VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 
Ovan förda diskussion rörande kunskap och vetenskap kan kopplas ihop med olika 
vetenskapsteorier. Två välkända vetenskapsteorier som används inom 
samhällsvetenskapen är positivism och hermeneutik. Beroende på vilken 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt som tas i ett forskningsprojekt ges en undersökning 
speciella spelregler, spelregler som måste följas för att resultatet i studien ska kunna 
rättfärdigas25.  
 
 
4.2.1 Positivism kontra hermeneutik 
 
Enligt Lundahl och Skärvad tar positivismen utgångspunkt i det precisa, säkra och 
verkliga. Huvudteserna inom positivismen är att samhällsvetenskapen ska ta avstånd 
från allt som inte är verkligt eller iakttagbart. Vetenskapliga utsagor ska kunna 
verifieras med hjälp av empiriska data26. Mårtensson och Nilstun förklarar i sin bok 
Praktisk vetenskapsteori att forskningen, enligt positivisterna, ska vara objektiv och fri 
från värderingar och i mångt och mycket bygga på mätbarhet och kvantitativa 
metoder. En positivist visar misstro mot alla typer av mjukdata eftersom dessa anses 
subjektiva och därmed ovetenskapliga27.  
 
Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet hermeneuein som sägs ha tre 
betydelser, att uttrycka, att utlägga och att översätta. Betydelserna handlar alla om att göra 
tankar begripliga28. I centrum står kvalitativ förståelse och tolkning. Forskningen kan 
vara subjektiv och öppen, och vikten av att vara objektiv är inte lika stark som inom 
positivismen. Många ställer sig dessutom frågan om forskning kan vara objektiv med 
tanke på att forskaren redan vid utformandet av undersökningen lägger in sin egen 
subjektiva bedömning av vad som anses vara bästa metod för att lösa problemet. 
Denne har en förförståelse som ses som en tillgång istället för ett hinder vid 
forskning. Hermeneutikerna är också intresserade av att se helheten istället för delarna 

                                           
25 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
26 Ibid 
27 Mårtensson och Nilstun (1988), Praktisk vetenskapsteori 
28 Alwood och Erikson (1999), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper 
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till skillnad från positivisterna. Den hermeneutiska tolkningen brukar oftast liknas vid 
en spiral. Vår förförståelse ligger till grund för vad vi tror är rätt men i och med att vi 
undersöker texter och empiri uppstår en ny förståelse för det undersökta området. Så 
fortsätter utvecklingen tills vi till sist kommer fram till något som kan klassas som 
slutlig förståelse29. 
 
Vi har för avsikt att i denna ansats använda oss av en hermeneutisk utgångspunkt. För 
vår del är det intressant att tolka och förstå innebörden av, anledningen till, och 
betydelsen av de organisatoriska förändringar som skett inom Försäkringskassan på 
senare tid och vilka aspekter det är som har drivit fram förändringarna. Vi har inte för 
avsikt att kvantifiera vårt resultat, utan det ska endast tjäna som förståelsegrund och 
underlag för vidare diskussion om en eventuell förändring av organisationsstrukturen. 
Vi har också skapat oss en egen förförståelse av vad vi tror är orsaker till 
organisatoriska förändringar genom att ha läst litteratur inom området. Denna 
förförståelse kommer under tiden att utvecklas efter ytterligare insamling av material. 
Vår förståelse kommer alltså att utvecklas enligt den hermeneutiska spiralen30. (se 
figur 4.2.1.a nedan) 
 

Figur 4.2.1.a – Den hermeneutiska spiralen (egen framställning) 
 
 
4.3 VETENSKAPLIG METOD 
 
Med vetenskaplig metod menas den metod som ska användas för att få ett svar på det 
problem som ställts upp i en forskarrapport och hur forskaren har för avsikt att 
komma fram till svaret. Det finns olika typer av metoder som går att använda. Vilken 
metod som används beror på det område som ska undersökas och på hur pass mycket 
information det finns tillgängligt inom det valda undersökningsområdet31. 
 

                                           
29 Patel och Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
30 Ibid 
31 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod 
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4.3.1 Induktion, deduktion och abduktion 
 
Vi har använt oss av en abduktiv metod, som bygger på en växelverkan mellan 
induktion och deduktion. Med induktion menas att undersökningen startar med 
insamlande av fakta i form av t.ex. observationer eller intervjuer. Undersökaren väljer 
ut ett undersökningsobjekt, som kan vara en organisation eller en individ, där denna 
samlar in fakta. Utifrån dessa fakta ska sedan teorier härledas som kan ge en lösning 
på problemet32. Den deduktiva metoden innebär att forskaren tar utgångspunkt i teorin 
och utifrån denna utvecklas en hypotes om hur något ska vara. Denna ska sedan testas 
för att fastställa om den stämmer eller inte33. 
 
Abduktion liknar i hög grad induktion med den skillnaden att den försöker att skapa en 
koppling mellan teori och empiri. Det bygger på en ömsesidig rörelse mellan teori och 
empiri utan någon övervikt åt det ena eller det andra hållet. Detta brukar definieras 
som ett sambandssynsätt. Själva poängen med ett sambandssynsätt, eller abduktion, är 
just att finna en systematisk koppling mellan teori och empiri. Huruvida utgångspunkt 
tas i empiri eller teori skiljer sig åt, men mest vanligt är att teori och problemområdet 
är startpunkten för undersökningen. Ur denna preciseras ett problem som sedan ligger 
till grund för en empirisk undersökning34.  

 
Under hela vår arbetsprocess har skrivandet varit influerat av växelverkan mellan teori 
och empiri. Vår utgångspunkt togs i teorin när vi skapade oss en problemformulering 
som vi trodde skulle kunna besvaras med hjälp av den empiri som vi samlade in. Den 
information vi fick in efter vår första empiriska undersökning tolkades och kopplades 
till teorin vi använt oss av. Vi upptäckte då att vissa aspekter som teorin tagit upp ej 
tagits upp av vår valda undersökningsgrupp (mer om denna under avsnitt 5.2.1). För 
att göra kopplingen mellan teori och empiri än tydligare valde vi därför att 
komplettera med ytterligare en empirisk undersökning. I denna togs utgångspunkt i de 
avsnitt inom teorin som inte belysts av respondenterna i det första 
undersökningssteget. Vi hade hela tiden som mål att koppla samman teori och empiri 
på ett så bra sätt som möjligt och därigenom skapa en helhetsbild av vårt valda 
undersökningsområde. Detta talar alltså för att vi, enligt Wigblads definition ovan, 
använt oss av en abduktiv metod. Andra skulle kanske hävda att vi inte har använt oss 
av vad de menar med abduktion, men vi ser inte begreppet som det centrala utan att 
läsaren förstår hur vi har gått tillväga. Tillvägagångssättet beskrivs i kapitel 5.   

                                           
32 Rosing (1993), Vetenskapens logiska grunder 
33 Ibid 
34 Wigblad (1997), Karta över vetenskapliga samband – orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln 
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5. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I det föregående kapitlet introducerades läsaren till det vetenskapliga förhållningssätt vi valt att 
använda oss av i denna uppsats. Under detta kapitel kommer läsaren att göras uppmärksammad på 
hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra vår undersökning samt hur vi har löst problemen med 
tillförlitlighet och informationsinsamling under processen. Vi kommer även att förklara varför vi valt 
att genomföra studien som vi gjort.  
 
 
5.1 VALT ANGREPPSSÄTT 
 
Med angreppssätt menas vilken typ av studie som kommer att genomföras. Det finns 
ett antal olika metoder för hur man väljer att utföra en undersökning. Några av de 
vanligast förekommande är så kallade fallstudier och surveyundersökningar. I en 
fallstudie är uppgiften enligt Lundahl och Skärvad att formulera hypoteser, utveckla 
teorier och att exemplifiera och illustrera. Fallstudien begränsar sig i många fall till 
endast ett fåtal fall som dock studeras mer detaljerat35.  Patel och Davidson menar att 
en fallstudie lämpar sig bäst inom områden där kunskapsmängden redan sen tidigare 
är mycket omfattande och där det finns många utvecklade teorier36.  
 
En surveyundersökning lämpar sig bättre när informationsmängden som ska insamlas 
består av ett flertal olika variabler samt när det behövs mycket information om ett 
fåtal variabler. Denna typ av undersökning används ofta för att besvara de viktiga 
frågeorden vad, var, när och hur37. Idén med en surveyundersökning är att den 
information som insamlas ska vara standardiserad. Samtliga respondenter ska alltså 
svara på samma frågor. Det går att dela in surveyundersökningen i två typer, antingen 
en deskriptiv som har till uppgift att beskriva eller en analytisk som har till uppgift att 
förklara. Vanliga metoder att samla in information på är intervjuer och enkäter38.  
 
Eftersom en surveyundersökning har förmågan att samla in mycket information som 
rör flera variabler ser vi ett samband mellan denna och den explorativa 
undersökningen. I en explorativ undersökning är syftet nämligen att inhämta så 
mycket kunskap som möjligt om något som man på förhand inte vet så mycket om. 

                                           
35 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
36 Patel och Davidson (1994), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
37 Ibid 
38 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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Det gäller att belysa ett problemområde allsidigt39. Den information som samlas in ska 
vara av allsidig art och kunna ge ett sammanhang mellan olika delar av problemet.40.  
 
Vi har under arbetets gång med hjälp av empirin lärt oss mer och mer om 
förändringsorsaker i en icke vinstdrivande organisation. Därför anser vi oss på 
förhand inte ha haft tillräckligt med fakta för att kunna genomföra en fallstudie på ett 
tillfredställande sätt. Vi behövde mer information för att sätta oss in i den rådande 
situation som gäller inom försäkringskassevärlden. Vårt arbete fick mer formen av 
undersökande eller explorativ art. Vi ville hitta vilka aspekter som ligger till grund för 
de organisationsförändringar som skett inom Försäkringskassan. För att få in så 
mycket information som möjligt från de respondenter vi tagit kontakt med har vi valt 
att använda oss av en surveyundersökning som vi delade in i tre olika steg av 
informationsinsamling. 
 
 
5.2 INFORMATIONSINSAMLING 
 
I en explorativ studie, som vi har för avsikt att göra, är det möjligt att använda sig av 
flera olika datainsamlingsmetoder41. Vid datainsamling ska undersökningspersonen 
försöka att få tag på de fakta som ger bäst information till det som önskas undersökas. 
Bäst information i det här fallet handlar naturligtvis inte bara om kvalitet på 
informationen utan också kostnaden för att få tag på informationen42. Det finns 
många olika metoder för att samla in data på. Här nedan kommer vi att presentera de 
metoder vi använt oss av, samt förklara varför vi valt dessa. Under avsnitt 5.2.4 
beskrivs vår valda informationsinsamlingsmetod.  
 
 
5.2.1 Undersökningsgrupp 
 
Inför varje undersökning aktualiseras frågan om vem som ska utfrågas. I vissa fall rör 
det sig om så små grupper av personer att det är möjligt att genomföra en 
totalundersökning som kännetecknas av att varje person ur en population kan 
utfrågas. I många fall är populationen dock så stor att det är omöjligt att fråga alla. 
Det krävs då att ett urval görs. Detta ska vara av slumpmässig art om målet är att 

                                           
39 Patel och Davidson (1994), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
40 Winter (1990), Problemformulering, undersökning och rapport 
41 Patel och Davidson (1994), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
42 Ibid 
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kunna generalisera ut det på hela populationen. Eftersom hela populationen inte 
undersöks kommer en felkälla att uppstå. Vid mycket små urvalsgrupper fungerar inte 
en stickprovsundersökning speciellt bra eftersom precisionen i svaren ofta blir mycket 
dålig. Det är därmed inte nödvändigt att göra ett slumpmässigt urval. Det gäller då att 
gå tillväga på ett annat sätt. Vilket tillvägagångssätt som väljs beror på studiens syfte. 
Har studien ett beskrivande syfte bör frågor ställas till personer som sitter inne med 
information kring det ämne vi önskar beskriva. I en undersökning som har till syfte att 
förklara skillnader bör urvalet styras av modeller som bygger på orsakssamband. 
Anser en undersökare till exempel att förväntningar kring en kommande 
omorganisation delvis beror på tjänsteställning bör urval ske så att flera olika tjänster 
intervjuas. Detta kallas ofta för strategiskt urval43. 
 
Vi har i vår undersökning, som nämnts, valt att använda oss av en undersökning med 
explorativ ansats där vi vill beskriva vilka olika aspekter som kan tänkas vara 
betydande vid organisatoriska förändringar. För att få så bra kunskap som möjligt 
kring de aspekter som visat sig vara av betydelse måste vi välja ut personer som sitter 
inne med mycket information som rör det undersökta problemet. Efter diskussion 
kom vi fram till att den urvalsgrupp som bäst lämpar sig för att ge svar på våra frågor 
var controllers (eller liknande) på försäkringskassorna runtom i landet. Anledningen 
till detta var framförallt att dessa respondenter många gånger måste ha en 
övergripande bild av den organisation de arbetar i, eftersom det ligger i deras uppgift 
att styra och övervaka organisationens hela verksamhet. Denna övergripande bild 
ansåg vi innebar att respondenterna också var medvetna om varför 
försäkringskassorna valt att ändra organisationsstruktur. Även deras placering i 
organisationen spelade in. Alla respondenter sitter idag med i ledningen, och eftersom 
vi valt att se på förändringar ur ett ledningsperspektiv kunde vi, med vårt urval, 
kombinera ledningsperspektivet med en person som har övergripande och grundlig 
kunskap om organisationen och styrningen av densamma. Detta anser vi har ökat 
kvaliteten på insamlade data. Rörande etikidealet har vi gett respondenterna 
möjligheten att vara anonyma och en person antog detta erbjudande medan ytterligare 
en ville granska citat som denne gett i det öppna frågeformuläret. 
 
Frågan vi ställde oss var om vi skulle nöja oss med att djupintervjua en eller ett fåtal 
controllers (eller liknande) eller att ta med hela populationen, det vill säga 21 stycken. 
Vi valde att utfråga samtliga, framförallt för att få en så heltäckande bild som möjligt 
av vilka aspekter som kan ha legat till grund för förändringen. Samtidigt fick vi 
möjlighet att jämföra vilken betydelse geografiska förutsättningar vad gäller 
exempelvis avstånd spelade för roll vid omorganisationen. Av de 21 respondenter vi 

                                           
43 Bäck (1992), Metodbok – Projekt och utredningar 
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försökte nå fick vi kontakt med 19 personer som hjälpt oss med information. 
Eftersom urvalsgruppen är så pass stor har bortfallet på två personer i ytterst liten 
grad påverkat utfallet av undersökningen. 
 
 
5.2.2 Intervjuer 
 
En intervju brukar oftast klassas som ett frågeformulär. Datainsamlingen bygger i 
detta fallet på frågor. Intervjun är personlig, det sker alltså en interaktion mellan den 
intervjuade (respondenten) och intervjuaren, vilket kan förbättra motivationen till att 
avge svar. Visar intervjuaren uppskattning mot respondenten blir denne mer positivt 
inställd till hela undersökningen44.  
 
Winter väljer att dela upp intervjun i två olika kategorier. Den första är den 
strukturerade och den andra den ostrukturerade. En strukturerad intervju bygger på 
ett fastställt intervjuschema där intervjuaren vet ordningsföljden på frågorna och där 
formuleringen av frågorna är bestämd sedan i förväg. Denna metod anses vara en 
neutral metod som ska få bort det som kallas intervjuareffekt, den påverkan 
intervjuaren har på respondenten. Den ostrukturerade intervjun däremot har inga 
bestämda frågor och ingen bestämd ordningsföljd på förhand. Det är något som 
arbetas fram under intervjun. Detta ökar interaktionen mellan de båda parterna i 
intervjun och medför därför en möjlighet att öka mängden information som samlas 
in45.  
 
Lundahl och Skärvad diskuterar samma uppdelning som Winter. De väljer dock att 
kalla intervjuerna för standardiserade (som motsvarar den strukturerade) eller icke 
standardiserade. Vid en explorativ undersökning lämpar sig en icke standardiserad 
intervju oftast bäst medan en standardiserad bäst används vid en hypotes- och 
teoriprövande undersökning. En standardisering av intervjuerna har oftast till syfte att 
möjliggöra för en kvantitativ analys av de inkomna svaren. Mellan dessa två 
ytterligheter ser Lundahl och Skärvad ytterligare ett alternativ som de väljer att kalla 
semistandardiserad intervju. I en sådan har på förhand ett antal frågor bestämts som 
respondenten ska svara på. Utifrån dessa frågor försöker man sedan få respondenten 
att utveckla svaren genom att ställa ytterligare frågor46. Patel och Davidson hävdar att 
ju större graden av kvalitativa inslag i intervjun är, desto lägre är graden av 

                                           
44 Patel och Davidson (1994), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
45 Winter (1990), Problemformulering, undersökning och rapport 
46 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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standardisering47. Detta stämmer överens med Lundahl och Skärvads diskussion om 
när den icke standardiserade intervjun lämpar sig bäst.  
 
 
5.2.3 Enkäter 
 
Enkäter eller frågeformulär som de även kallas räknas som en billigare och mindre 
tidskrävande datainsamlingsmetod än en intervju. Den når ut till en större mängd 
personer. Dessutom är den lättare att bearbeta eftersom den redan är skriftlig. 
Formuläret bör ej vara alltför omfattande eftersom antalet frågor ofta påverkar viljan 
hos respondenten att svara i negativ riktning48.  
 
Även vid användandet av frågeformulär kan en undersökare välja på att ha en 
strukturerad form eller en ostrukturerad form. Med ostrukturerad form menas så 
kallade öppna frågor. Här finns det inga olika svarsalternativ utan respondenten är fri 
att svara exakt vad denne vill. Faran med helt öppna svarsalternativ är att 
respondenten ofta vill göra det lätt för sig och svarar så kortfattat som möjligt, ofta 
bara med ett ord. Ett annat problem är att det inte är lika lätt att gruppera svar i olika 
kategorier. Fylliga svar är svåra att överskåda och därmed också att kategorisera49.  
 
Det strukturerade frågeformuläret består av i förhand fastställda svarsalternativ. 
Respondenten är alltså inte själv fri att välja hur denne ska svara. Detta kräver dock att 
personen som utformar frågeformuläret redan i förhand vet mycket om det 
undersökta området. Risken blir annars att man får svar på frågor som inte har med 
undersökningen att göra. Huvudsyftet med ett strukturerat frågeformulär är att lägga 
grund för möjligheten att arbeta med svaren statistiskt. Det ska alltså ske en tydlig 
kategorisering av svaren. Oavsett om undersökaren väljer att göra ett strukturerat eller 
ostrukturerat frågeformulär är det viktigaste att denne hela tiden är medveten om vad 
det är som ska undersökas. Detta för att validiteten i undersökningen ska bli så hög 
som möjligt50. 

                                           
47 Patel och Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
48 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod 
49 Winter (1990), Problemformulering, undersökning och rapport 
50 Ibid 
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5.2.4 Vår informationsinsamlingsmetod 
 
Vi har i vår undersökning använt oss av flera typer av informationsinsamling, vilket är 
något som är möjligt inom ramen för en explorativ studie. Det gällde för oss att samla 
in så mycket information som bara möjligt för att öka vår förståelse för det valda 
problemområdet. Vår undersökning utfördes i tre steg (se figur 5.2.4.a nedan) och 
mallen och utskicken finns bifogade i bilaga 1-4. 
 
STEG 1: Vår första datainsamlingsmetod var en semistandardiserad telefonintervju 
med respondenter från de olika försäkringskassorna som hade till syfte att skapa en 
för oss tydligare bild över förändringen inom försäkringskassorna under de senare 
åren. 
 
STEG 2: Telefonintervjun låg sedan till grund för ett ostrukturerat frågeformulär som 
skickades ut via e-mail till alla som deltagit i telefonintervjun. Här ville vi gå in lite 
djupare på de aspekter som belystes under telefonintervjun och ansåg att ett öppet 
frågeformulär skulle vara bra för att komma undan den intervjuareffekt som annars 
lätt kan uppstå. 
 
STEG 3: För att tydligare få till den för abduktionen viktiga kopplingen mellan teori 
och empiri ansåg vi oss även tvungna att skicka ut ett standardiserat frågeformulär 
med frågor direkt relaterade till teorin vi läst på området. Detta illustreras i figur 
5.2.4.a med hjälp av en stryktipskupong. 
 

Figur 5.2.4.a – Datainsamlingsmetod (egen figur) 
 

Frågorna i det sista frågeformuläret är inte ömsesidigt uteslutande, vilket är ett 
medvetet val eftersom vi ville vara öppna för att flera perspektiv skulle kunna ha 
orsakat organisationsförändringen. Frågeformuläret sågs som ett komplement till det 
öppna frågeformuläret, eftersom vi inte ville leda in respondenterna på de anledningar 
till förändring, som vi hittat i litteraturen, på ett alltför tidigt stadium. De aspekter 
som vi hittade i litteraturen och inte hade fått besvarade under telefonintervjuerna 
eller på det öppna frågeformuläret valde vi att bygga upp det standardiserade 

1. Hur? 
2. Varför? 
3. Vem? 
4. Vad? 
5. Vilka? 
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frågeformuläret med. Detta för att göra undersökningen så heltäckande som möjligt. 
Valet av frågeformulär istället för intervjuer med några respondenter motiveras med 
att vi ville få en så heltäckande bild som möjligt av hela försäkringskassevärlden. 
Respondenternas tidigare öppenhet och tillmötesgående var en bidragande orsak till 
att vi valde att inkludera alla som svarat på frågeformuläret. Ett motargument till valet 
av det standardiserade frågeformuläret skulle vara att frågeställningen är alltför 
komplicerad för att besvaras med hjälp av ett frågeformulär. Vi tror dock inte att fler 
idéer om varför förändringar genomförs kommer fram vid en intervju än med den 
metod som vi har valt.  
 
Det slutna frågeformuläret valde vi att bygga upp med endast slutna svarsalternativ 
där respondenterna skulle ta ställning till ett påstående genom att kryssa i ett värde på 
en skala mellan 1 och 5. I bilaga 4 ser läsaren hur frågeformuläret utformades. Ett 
problem med att använda skalor för att bedöma ett påstående är att varje respondent 
har sin egen uppfattning om vad exempelvis värdet tre står för. Detta problem går 
inte att lösa men för syftet vi har med frågeformuläret i vår uppsats anser vi att varje 
individs bedömning av värdena inte vållar några större problem. Vi vill endast se vilka 
aspekter som kan tänkas haft störst betydelse vid genomgången och har inte för avsikt 
att göra någon djupare statistisk bedömning av frågeformulärresultatet, något som 
skulle tala emot vårt valda vetenskapliga förhållningssätt. Vid analysen av svaren tittar 
vi endast på den relativa fördelningen av svar. Dock vill vi inte se på svarsskalan i det 
slutna frågeformuläret som att en trea motsvarar ett neutralt värde där respondenten 
inte tar ställning åt något håll.  
 
 
5.3 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV UNDERSÖKNING 
 
En undersökning kan bedömas efter huruvida den är kvalitativ, kvantitativ eller ett 
mellanting mellan de båda. Skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa 
undersökningen ligger i att kvantitativa undersökningar ska ge svar som går att 
kvantifiera medan den kvalitativa undersökningsformen baserar sina slutsatser på icke 
kvantifierbara data som t.ex.. värderingar och föreställningar51. Patel och Davidson 
skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa data efter hur dessa analyseras. 

 
En kvalitativ undersökning samlar in sensibla data. Det blir också möjligt att täcka ett 
mycket större undersökningsområde än med den kvantitativa undersökningsformen. 
Detta medför att en forskare med hjälp av data kan skapa sig en bild av det 
sammanhang och de olika fenomen som förekommer inom problemområdet, något 

                                           
51 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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som inte är möjligt med de kvantitativa undersökningsmetoderna. Denna kvalitativa 
typ av datainsamling lämpar sig bäst för så kallade problemsökande eller explorativa 
undersökningar52. Patel och Davidson ser på kvalitativa data som sådana data som ska 
hjälpa en forskare att tolka och att förstå. Det gäller att få svar på frågor som 
behandlar underliggande mönster och som ska fastställa varför ett fenomen verkligen 
har inträffat. Vi ska alltså få svar på frågan Vad är detta och vilka är de underliggande 
mönstren53?  
 
Eftersom vi redan tidigare har definierat vår undersökning som explorativ eller 
problemsökande faller det sig naturligt att vi också kommer att använda oss av 
kvalitativa data. Detta styrks än mer med tanke på att vi vill hitta underliggande 
faktorer till vad det är som orsakat förändringar inom Försäkringskassans 
organisation. Vilka dessa aspekter är var något vi inte visste så mycket om på förhand 
så möjligheten för oss att utforma frågor som rör just dessa aspekter ansåg vi vara 
alltför svårt. Det är dessutom i huvudsak respondenternas föreställningar om varför 
omorganisationen skett som kommer att undersökas, vilket Lundahl och Skärvad 
menar är något som kännetecknar en kvalitativ undersökningsform. De kvantitativa 
data vi använder oss av har inte för avsikt att ligga till grund för någon statistisk 
bedömning utan är mer med för att förstärka och utfylla våra kvalitativa data. Vi 
befinner oss alltså inte i den ytterlighet med enbart verbala analyser som figur 5.3.a 
visar är karakteristiskt för kvalitativ forskning.  
 
  
5.4 OBJEKTIVITET 
 
I alla typer av vetenskapliga arbeten är det en författares strävan att vara objektiv. 
Dock är det svårt att helt komma ifrån att varje person har sin egen förutfattade 
mening om hur något ska vara. Frågan är om det går att vara helt objektiv? Enligt 
Lundahl och Skärvad kan objektivitet ha flera olika betydelser. Det viktigaste är dock 
att fakta som insamlas ska vara fri från värderingar och bestå av sanna fakta. Fakta får 
inte färgas av partiskhet och forskaren får inte ha några förutfattade meningar om hur 
denne tror att något ska vara54. Objektivitet handlar dock inte bara om fakta som 
insamlas. Det handlar också om det ordval som görs vid skrivandet av en rapport. 
Värdeladdade ord och termer ska undvikas, framförallt om det finns möjlighet att 
välja mer neutrala55.  

                                           
52 Winter (1990), Problemformulering, undersökning och rapport 
53 Patel och Davidson (1994), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
54 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
55 Ejvegård (1996), Vetenskaplig metod 
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Inom samhällsvetenskapen anses det vara svårt att helt uppnå objektivitet.  Detta 
beror framförallt på att redan vid valet av angreppsmetod färgas undersökningen av 
en persons egna värderingar. Det som denne anser vara det mest lämpliga sättet att 
lösa uppgiften på behöver inte vara en helt objektiv metod. Därför kan objektivitet 
endast anses kunna uppnås genom att de värderingar vi som undersökare har öppet 
redovisas56. Att vi har valt frågeformulärundersökningar i kombination med 
litteraturstudier som angreppssätt beror på att vi tror att det går att förklara 
förändringen på det sättet. Vilka delar av litteraturen som vi anser kan stämma in på 
Försäkringskassan blir då en följd av vår förförståelse. Någon annan skulle kanske ha 
valt annan litteratur och genomfört undersökningen på något annat sätt.  
 
Vi är väl medvetna om att vår studie inte kan vara fullständigt objektiv. Dock är vår 
strävan att göra den så objektiv som möjlig. Eftersom vi i studien har utgått från en 
viss förförståelse som orsakat att vi utformat de frågor vi använde oss av vid det 
slutna frågeformuläret på ett visst sätt färgas den i viss mån av vår subjektivitet. 
Denna subjektivitet tycker vi dock inte försämrar resultatet på undersökningen, då vi 
gick in utan idéer om vad som kunde vara orsaken till förändringen inom 
försäkringskassevärlden. 
 
 
5.5 GENERALISERBARHET 
 
I jämförelse med en kvantitativ undersökning brukar frågan om generaliserbarhet 
nämnas som en svaghet med en kvalitativ studie. Alvesson och Sköldberg ställer sig 
dessutom frågan om det är möjligt att generalisera ut över den för undersökningen 
specifika empiriska basen57. Ofta sägs det att det endast är en statistisk studie som kan 
fastställa att identifierade samband inte uppkommit av en slump och därmed kan 
generaliseras ut på andra enheter än den undersökta. Huruvida det är möjligt att 
generalisera utifrån en kvalitativ studie beror också mycket på om det sker en 
utvidgning av det som Alvesson och Sköldberg benämner ytfenomen, nämligen den 
bild som ett undersökt fenomen visar upp utåt. Regelbundenheter på ytan är inget 
som går att generalisera utifrån. Väljer dock en forskare att beakta, för flera ytfenomen 
överensstämmande, underliggande mönster och tendenser inom en viss möjlig domän 
går det att generalisera ut även kvalitativa studiers resultat. Med domän menas den 
maximala mängd empiriska företeelser som en teori kan gälla58. Som exempel kan 
nämnas att en teori om tjänsteföretag endast kan generaliseras ut till andra 
tjänsteföretag och inget tillverkande företag. 
                                           
56 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
57 Alvesson och Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
58 Ibid 
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Utifrån ovan förda diskussion kring generaliserbarhet av kvalitativa studier inser vi att 
resultaten av vår undersökning inte är möjlig att generalisera ut på vilken organisation 
som helst. Enligt Alvesson och Sköldberg skulle det vara möjligt att generalisera ut de 
resultat vi fått från vår undersökning så långt som till vilken organisation som helst59. 
Vi hävdar dock att en så långt gången generalisering inte är möjlig. Detta beror 
framförallt på Försäkringskassans säregna tjänsteproduktion. För organisationer som 
möter samma karakteristika som vårt valda undersökningsobjekt kan dock våra 
resultat av denna studie vara till nytta. Med liknande karakteristika menar vi politiskt 
styrda organisationer som primärt är till för att handlägga ärenden. Ett exempel på en 
likvärdig organisation är, enligt vår mening, CSN. Delar av analysen som gäller en 
centralisering av budgeten kan generaliseras till fler organisationer och det gäller även 
den delen av analysen som hänvisar till färre och större kontor. 
 
Graden av generaliserbarhet skiljer sig också mellan våra två uppställda problem. Den 
första problemformuleringen som diskuterar vad som kan tänkas påverka en 
organisation att förändra är något som går att generalisera ut till en bred grupp av 
organisationer eftersom förändringstryck uppstår på organisationer oavsett om de är 
privata eller offentliga. Eftersom vi i litteraturen har utgått från allmänna aspekter 
rörande decentralisering och därmed följande för- och nackdelar ser vid det inte heller 
som något hinder att generalisera resultaten från analysen av problemformulering ett. 
De systemteoretiska och institutionella teorierna är inte heller de begränsade till att 
gälla endast en viss typ av organisation, varför vi anser att våra resonemang kring 
dessa också kan generaliseras. 
 
Vad gäller problemformulering två ställer vi oss frågan om denna är generaliserbar i 
lika hög grad. Vi har i denna problemformulering valt att analysera hur orsaker till 
förändringar skiljer sig mellan försäkringskassor med olika budgetansvarsfördelning.  
Den budgetansvarsfördelning som Försäkringskassan har kanske inte förekommer i 
andra organisationer varför vi ser analysen av detta problem som relativt specifik för 
Försäkringskassan. Därför anser vi att en generalisering till andra organisationer 
gällande denna fråga bör göras med största försiktighet. Dock kan även andra 
organisationer ha nytta av att läsa igenom diskussionen, då det kan tjäna som uppslag 
till vilken budgetansvarsfördelning som är att föredra. 

                                           
59 Alvesson och Sköldberg (1994) Tolkning och reflektion- vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
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6. VARFÖR FÖRÄNDRAS ORGANISATIONER? 
 
Ramström hävdar att en organisation inte kan bestå för evigt utan att förändra sig60. Det påståendet 
kan styrkas med exempel på företag som missat att hänga med i utvecklingen och tvingats i konkurs. 
Att organisationer måste förändras står ganska klart men det finns flera olika sätt att se på varför. 
Två olika perspektiv behandlas i detta kapitel. Vi börjar med vad vi kallar problemperspektivet 
som förklarar förändringen med problem som fanns innan förändringen genomfördes. Därefter 
kommer mer allmänna förklaringar till förändring som fokuserar på omgivningen. 
 
De olika förklaringsperspektiven till varför organisationer förändras som nämns i 
litteraturen kompletterar och sammanfaller med varandra, varför det inte är helt lätt 
att gruppera dem. Vi har valt att göra det ändå för att det ska gå att referera till dem på 
ett lättare sätt i uppsatsen samt för att få en bättre överblick över syner på förändring. 
Det går dock inte att komma ifrån att alla sådana här försök med indelningar är 
godtyckliga och görs olika av olika författare. 
 
 
6.1 PROBLEMPERSPEKTIVET 
 
Vi vill i detta avsnitt gå in på varför en organisation kan tänkas frångå en 
decentraliserad organisationsstruktur. I detta avsnitt behandlas problemperspektivet, 
som i den här uppsatsen innebär att det funnits problem med den starkt 
decentraliserade strukturen som fanns tidigare. Problemperspektivet sammanfaller i 
vissa fall med det perspektiv som kommer att presenteras under avsnitt 6.2, nämligen 
Anpassning till omgivningen. Vi anser det inte meningsfullt att inom detta område skapa 
ömsesidigt uteslutande perspektiv. Det beror på att förändringsperspektiv är ett 
komplicerat område och att det inte går att ”bevisa” att något perspektiv är mer rätt 
än något annat. 
 
Vi hävdar att problemperspektivet är en rationalistisk ansats om varför organisationer 
ser ut som de gör. Rationalistisk teori bygger på uppfattningen att individer 
tillsammans försöker uppfylla olika behov som de enskilt skulle ha haft svårt att göra. 
Kollektiv handling ses av individerna som ett sätt att uppfylla dessa behov. 
Individerna formulerar ett mål och etablerar en organisation, som är till för att bedriva 
produktion. Med den rationalistiska ansatsen uppfattas ledningen som huvudmannens 
förlängda arm och organisationen som huvudmannens verktyg för att nå de egna 
målen61. Om utgångspunkt tas i problemperspektivet ses förändring som ett sätt för 
huvudmannen, kanske i Försäkringskassans fall politikerna, att närma sig sina mål och 
                                           
60 Ramström i Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
61 Abrahamsson (1998), Organisation – Att beskriva och förstå organisationer 



CENTRALISERING  6. VARFÖR FÖRÄNDRAS ORGANISATIONER? 

34 

målen är grunden till förändringens syfte. En som tror på problemperspektivet menar 
att den gamla organisationen inte uppfyllde målen på ett tillfredsställande sätt och att 
det var därför förändringen genomfördes. 
 
Problemperspektivet har i denna uppsats byggts fram genom att vi har kategoriserat 
och sammanställt decentraliseringens nackdelar som framhävs i litteraturen. Att vi inte 
redovisar författares åsikter gällande endast den decentralisering som 
Försäkringskassan har frångått, beror på att de nackdelar som framhävs i litteraturen 
ofta inte definierar vilket sorts decentralisering de gäller för. Vilka som kan tänkas 
gälla för just den decentralisering som Försäkringskassan har använt sig av diskuteras i 
analyskapitlet. Därefter presenterar vi de fördelar med decentralisering som nämns i 
litteraturen. Vårt syfte med att ha med även fördelarna med decentralisering är att vi 
tror att en organisation vid ett beslut om strukturförändring (om förändringen görs 
för att problem med organisationsstrukturen existerar) förutom problemen också 
tittar på vilka positiva sidor hos den gamla strukturen de tvingas försaka. En annan 
anledning är dock att vi vill upplysa vår uppdragsgivare Kalmar försäkringskassa om 
vad som kan tänkas gå förlorat vid en ökad centralisering. Låt oss börja med 
nackdelarna. 
 
 
6.1.1 Nackdelar med decentralisering enligt litteraturen 
 
Nackdelar med decentralisering har varit något svårare att sammanställa heltäckande 
än fördelar, då fördelar nämns i långt större utsträckning än nackdelar i litteraturen. 
Att fokuseringen bland företagarna också är på fördelar är något som 
uppmärksammats av Södergren62. Föreslagna nackdelar har inhämtats i litteraturen 
och presenteras nedan. 
 
(1) BRISTFÄLLIG KOMPETENS ELLER OVILJA TILL ANSVAR 
I en starkt decentraliserad organisation kan beslut komma att fattas med bristfällig 
kompetens63 och det beror på att cheferna för de lokala kontoren kan få ansvaret för 
områden, som är helt nya för dem. De måste t.ex. upprätta verksamhetsplaner, 
kalkyler och budgetar, anställa personal och ibland ansvara för finansieringen av sin 
egen enhet. De måste kunna möta de krav som kommer med att de får större 
befogenheter64. 
 

                                           
62 Södergren (1988), När pyramiderna rivits 
63 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
64 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
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Ett exempel på bristfällig kompetens eller åtminstone risken att kompetens ligger hos 
färre personer på varje självstyrande enhet i en decentraliserad organisation visas väl i 
en studie om Försäkringskassans i Östergötland decentraliseringsprocess i slutet på 
1980-talet65. Här nämns att något som är problematiskt är den kompetens som ska 
finnas för att lösa mer komplicerade och ovanliga försäkringsfall. Den breda 
kunskapen kommer att finnas hos några få varför det blir svårt att klara av oplanerad 
sjukfrånvaro hos personalen. Det uttrycktes farhågor för att dessa kompetenskrav 
kunde bli för stora och på sikt kanske det måste till en centralisering. Resultatet av 
studien visar också att detta påstående var rätt, Östergötlands försäkringskassa blev 
mer processorienterad. 
 
En annan aspekt som måste tas hänsyn till, gällande de lokala cheferna, gäller 
faktumet att alla inte vill ha ansvar. Den som tidigare fått instruktioner om hur 
någonting ska göras och inte längre får det kan känna sig obekväm i sin roll. Det blir 
svårt för denne att ta initiativ och rädslan för att misslyckas är stor. Likaså känner sig 
de människor som tidigare haft befogenheter men vid en decentralisering blir av med 
dem mindre betydelsefulla för organisationen66. 
 
(2) SUBOPTIMERING  
Vid decentralisering föreligger alltid en större risk för suboptimering67. Ledningen 
måste samordna de lokala enheternas handlande så att det som är bäst för helheten 
uppnås. Ju mer långtgående decentraliseringen är, desto större blir 
samordningsbehovet. Det beror på att det kan vara risk för att produktion eller 
administration av service, som är förknippad med stordriftsfördelar, fördyras, eller att 
beslut som de lokala enheterna fattar inte alltid är de som är bäst för helheten. Det är 
det senare som kallas för suboptimering. 
 
Fördelar för en enhet kan således innebära nackdelar för hela organisationen. 
Revirstrider och internkonkurrens kan skapas med risk för splittringstendenser via vi-
och-dom-tänkande68. Det kan förhindras genom att enhetscheferna engageras i den 
organisatoriska ledningen eller genom att premiera helhetstänkande i resultatmåtten69. 
 
(3) UTEBLIVNA SYNERGIEFFEKTER = ALLT GÖRS ÖVERALLT 
Extra administration är en nackdel som föreslås av bl.a. Dahlgren70. Ett exempel som 
nämns av Södergren71 är att specialisterna i staben ofta får stanna i staben som 
                                           
65 Söderberg (1991), Decentralisering – Symbolvärde och innebörd 
66 Flynn (1991), Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn 
67 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
68 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
69 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
70 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
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konsulter. Det medför lätt dubbelarbete eller överflödig personal, eftersom de lokala 
kontoren gärna utvecklar egen kompetens, då de kanske anser att det är billigare än att 
hyra in från huvudkontoret. Det är enligt Södergren vanligt att organisationer väljer 
att behålla kompetens centralt inom områden, inom vilka ansvaret har delats ut. Det 
dubbelarbete som då uppstår kallas för vertikalt dubbelarbete. Enligt undersökningar 
visar det sig dock, enligt Södergren, att de kostnader som uppstår på grund av 
dubbelarbete ofta är lägre än de kostnader en central förvaltning skulle medföra. 
Stordriftsfördelar blev inte så lönsamma som man hade tänkt sig. Minskade lager är en 
av de största anledningarna till att småskalefördelar uppstått. En annan är att det blir 
enklare att upptäcka förlustverksamhet på ett tidigt stadium72. 

 
Dubbelarbete kan inordnas under det större begreppet uteblivna synergieffekter, som 
riskeras i decentraliserade organisationer73. I Fridolfs och Rydbergs intervju med 
Marianne Lindqvist74 tas ett annat exempel på sådana upp. Lindqvist hävdar att 
decentraliseringen inte ska gå så långt att den inbegriper hela personalpolitiken, 
eftersom det där finns mycket gemensamt som kan samordnas. Det är inte alltid 
ekonomiskt försvarbart med en alltför långt genomförd personaladministrativ 
decentralisering. 
 
Fridolf och Rydberg använder kommuner som exempel. Blir det för många och för 
små resultatenheter i en kommun finns det risk för att helheten går förlorad. 
Dessutom kan det vara en nackdel för ekonomin, eftersom enheterna går miste om 
samordningsvinster. Nyckeln till att bevara helhetssynen och undvika suboptimering 
(se ovan) är att enhetscheferna förutom att vara 100% ansvariga för det som sker på 
deras nivå också är del i ledningsarbetet på närmast övre nivå75. 
 
(4) NYA KRAV PÅ FÖRETAGSLEDNINGAR 
En annan nackdel som förekommer vid decentraliseringsbeslut är en ovilja hos 
ledningen att ha mindre eller liten makt över operationella beslut. Det uttrycks av 
Dahlgren76 som att de inte vill ”släppa taget”. Särskilt i akuta situationer är denna 
tillitsbrist tydlig. I kristider händer det nämligen ofta att organisationer återtar ansvar 
och lägger beslutsfattandet på en central nivå77. Detta ser vi som naturligt då det är 
ledningen som har det yttersta ansvaret. Detta har inte direkt med decentraliseringens 
egentliga nackdelar att göra utan mer med ledningars ovilja att förlora makt. Därför 
                                                                                                                                        
71 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
72 Södergren (1988), När pyramiderna rivits 
73 http://www.ne.se sökord decentralisering 20/11 2003 
74 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
75 Ibid 
76 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
77 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 



CENTRALISERING  6. VARFÖR FÖRÄNDRAS ORGANISATIONER? 

37 

bör kanske problemet uttryckas i termer av att ledningspersoner tappar motivation 
eller social status inom organisationen när deras detaljbestämmande inskränks. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ställs nya krav på ledningen. Den måste vara 
beredd på att stimulera till utveckling på lokal nivå samtidigt som de måste acceptera 
att olikheter, lokala strategier och lokala helheter utvecklas. Samtidigt måste ledningen 
också känna sig stimulerad av sin nya roll.78. De får möjlighet att se mer till de mer 
strategiska frågorna istället för att koncentrera sig på de operativa.  
 
(5) ÖKAD RISK FÖR AVKNOPPNING OCH AVHOPP 
Det finns även, enligt Södergren, en ökad risk för avknoppning och avhopp. Ökad 
kunskap och ökat ansvarstagande kan leda till detta, paradoxalt nog, och/eller till 
uppkomst av nya konkurrenter. Avhopparen kan även ta kunderna med sig, vilket 
naturligtvis är negativt för organisationen79. Risken finns också att de kompetenta 
cheferna väljer att lämna organisationen då de lärt sig mycket av ett utökat ansvar, 
vilket till skillnad från uppkomsten av nya konkurrenter, skulle kunna vara faran för 
Försäkringskassan. 
 
(6) LÅNGSIKTIG UTVECKLING UTARMAS 
Flera författare påpekar också att långsiktig utveckling utarmas. Ledare i den 
decentraliserade organisationen jagar kostnader och prioriterar på så sätt kortsiktig 
effektivitet på bekostnad av entreprenörsanda, fantasi och långsiktigt planerande80. 
Decentraliseringens följder som minskat utrymme för centrala utvecklingssatsningar i 
kombination med kortsiktigt verkande ekonomisk utvärdering av lokala enheter 
försämrar enligt företagarna förutsättningarna för grundläggande innovationer. Det 
kan bero på att de lokala enheterna utsätts för så hårt tryck att de endast hinner 
uppmärksamma de akuta problemen. Den lilla enheten har inte heller tillräckligt med 
resurser för att kunna driva utvecklingsprojekt och vill därför inte vara med och 
finansiera ett81. Dessa argument formulerades dock av företagarna som farhågor 
snarare än som erfarenheter, varför det enligt Södergren är svårt att avgöra om 
problemet är reellt. 
 
Med decentraliseringen följer även att kompetens omorienteras. Den breddas, görs 
säljbar och verksamhetsorienteras. Eftersom enheterna får rätt att köpa den 
kompetens de vill finns det risk att kompetens som egentligen alltid är viktig, som 
inköp, personal och utbildningskompetens, nedprioriteras82. 
                                           
78 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
79 Ibid 
80 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
81 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
82 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
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(7) OTRYGGHET FÖR PERSONALEN 
En fördel med decentraliseringen är att chefernas roller blir klarare 
och de pekas därför ofta ut som vinnare av decentraliseringen. 
Detta är dock inte hela sanningen. Tre negativa effekter som 
uppkommer är rampljuseffekten som ökar chefernas personliga 
risktagande, att de höjda kraven sällan motsvaras av formella 
belöningar, och att småföretagarliknelsen är alldeles för förenklad83. 
 
Decentraliseringen genererar, enligt Fridolfs och Rydbergs84 intervju med Inger 
Thylefors, dessutom en mer otrygg situation för resten av personalen. Verksamheten i 
en centraliserad organisation har ett regelsystem i den hierarkiska organisationen som 
det kan hållas fast vid, med hjälp av vilket det går att bevara sin mänsklighet. Vi anser 
att denna otrygga situation förstärks av att det blir lättare att hitta syndabockar genom 
att det blir synligt vilka enheter som går bra och vilka som presterar dåligt. Ur ett 
ledningsperspektiv är detta naturligtvis bra eftersom de vill ha bra överblick över 
verksamheten. För den lokale chefen kan dock detta uppfattas som utpekande och 
stressande, vilket leder till otrygghet för denne. 
 
 
6.1.2 Typiska offentliga nackdelar 
 
Det finns de som hävdar att den offentliga sektorn mer och mer börjar påminna om 
den privata sektorn både vad gäller styrning och organisationsstruktur. I motsats till 
dessa står de som anser att det finns tydliga skillnader mellan privata och offentliga 
organisationer. Likheterna mellan privata och offentliga organisationer blir framförallt 
tydliga längre ned i organisationen där det även i privata företag inte alltid är att 
maximera vinsten som är det övergripande målet med verksamheten. Anställda vill 
hålla så hög kvalitet som möjligt på det de erbjuder oavsett om de jobbar inom den 
offentliga eller den privata sektorn85. Dock har vi i litteraturen kunnat urskilja några 
nackdelar med decentralisering i offentliga organisationer som inte i samma 
utsträckning är applicerbara på privata organisationer. 
 
(1) LIKFORMIGHET OCH ENHETLIGHET 
En nackdel är att likformighet och enhetlighet, som är viktigt i och med att t.ex. alla 
skattebetalare oavsett bostadsort ska ha rätt till samma sociala skyddsnät och 
rättssäkerhet, är svårare att uppfylla i decentraliserade organisationer86. Det är enligt 
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Szulkin särskilt viktigt för just offentliga organisationer att behandla likadana fall på 
lika sätt. Detta löses ofta genom normstyrning vilket är något som minskar 
handlingsfriheten för de som styrs. Oftast gäller dessa normer den operativa 
verksamheten och syftar alltså till att minska risken för att olika handläggare (el dyl) 
bedömer likadana fall på olika sätt. Kraven på decentralisering och enhetlighet står i 
ett nästan olösligt motsatsförhållande till varandra87. 
 
Ett exempel på detta problem fås från Östergötlands försäkringskassa. Söderberg 
kommer i sin undersökning fram till att fördelen med decentraliseringen finns på de 
halvstora lokalkontoren. De små lokalkontoren har krav på sig att ha samma 
kunnande som de större trots ett mindre antal anställda. Dessa ska ha kompetens att 
hantera även de mer sällan förekommande arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att det 
finns en god rättssäkerhet och att en lika behandling av den försäkrade garanteras. 
Utbildningsbehovet kan göra att det inte är ekonomiskt försvarbart att decentralisera. 
Vid några små kontor tillfördes inte personal i samma omfattning som nya 
arbetsuppgifter uppstod. Med nya arbetsuppgifter kom alltså inte motsvarande 
resurser. Det hade varit bättre om decentraliseringen hade varit kontorsanpassad, i det 
att lokaler och avstånd skulle ha beaktats88. 
 
(2) SVÅRT ATT MÅLSTYRA 
Ytterligare en begränsning med decentralisering i just offentliga organisationer är 
svårigheten med målstyrning. Fler människor som inte har fullständig överblick måste 
genomföra beslut. Detta innebär att målformuleringen från den centrala ledningen 
måste vara klar och att det finns en gemensam vision i organisationen som alla arbetar 
mot89. Det är inte alltid lätt i offentliga organisationer. Även Olve och Ekström anser 
att ju tydligare man kan definiera uppdraget i form av något mätbart mål, desto friare 
händer kan den ansvariga ges90. Det är således tydligt, om man ska tro den delen av 
forskarkåren som säger att målen är diffusare i offentliga organisationer, att det är 
svårare att decentralisera en offentlig organisation. De diffusa målen medför också att 
det många gånger är svårt för de anställda att kontrollera de uppställda målvariablerna, 
något som Merchant och Van der Stede nämner är en nödvändighet för att målstyrning 
ska vara möjlig. Samtidigt måste också tydligheten i målen vara hög för att 
målstyrningen ska bli effektiv91. Även avsaknaden av ett grundläggande och 
underliggande prestationsmått liknande vinstgenerering i en vinstdrivande organisation 
saknas, vilket komplicerar målstyrningen än mer. Merchant och Van der Stede hävdar 
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att detta också är ett hinder till att decentralisera befogenheter alltför långt nedåt i 
organisationen92.  
 
 
6.1.3 Fördelar med decentralisering enligt litteraturen 
 
Decentraliseringens fördelar är enligt förespråkarna många, men vi har försökt samla 
argumenten i några grupper som presenteras nedan. 
 
(1) LOKAL KUNSKAP 
En av de enligt forskarna viktigaste argumenten för decentralisering är att de som har 
den bästa operativa kunskapen ska ha ansvar och befogenheter att agera. Via sin 
närhet till marknaden känner de kundbehoven bäst. Personalen på operativ nivå har 
oftast bäst kännedom om de lokala förutsättningarna och möjligheterna, och är 
således bäst lämpade att ta besluten. Genom den närhet de lokala enheterna har till 
sina kunder kan problem, enligt Engelau, snabbt fångas upp och tas itu med93. Detta 
är något som även Dahlgren, Montin, Jonsson, och Södergren nämner. 
 
Denna fördel kallar vi för lokal kunskap, vilken har samma innebörd som Södergrens 
”marknadsmässiga fördelar”. Kopplingen mellan verksamhetsnivån och kunderna blir 
tydligare och starkare i och med att de på lokal nivå snabbt kan ta beslut och anpassa 
sig till kunden. Eftersom Södergren har valt en induktiv ansats kan denna fördel anses 
ha stöd i både teorin och verkligheten. 
 
(2) FRIGÖR LEDNINGSKAPACITET? 
Att decentralisering frigör ledningskapacitet94 som kan ägnas åt viktiga strategiska 
frågor är dock något som kan ifrågasättas. Empiriska studier visar på både en förstärkt 
och en försvagad ledningsroll95, vilket kan tolkas som att en decentralisering innebär 
både en decentralisering och en centralisering. Decentraliseringen kommer i form av 
större autonomi på enheterna som har decentraliserats, medan den hårdare 
resultatstyrningen kan sägas medföra en ökad centralisering. Målformulering, 
resultatkravsättning och uppföljning blir viktiga för ledningen att lägga tid på, varför 
det kanske inte frigörs någon extra ledningskapacitet. Frigjord ledningskapacitet har 
inget eller dåligt stöd i teorin. 
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94 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
95 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
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(3) MOTIVATIONS- OCH REKRYTERINGSFÖRDELAR 
Ökad motivation anges av bl.a. Dahlgren96 och Jonsson97 som en följd av ökad 
decentralisering. Detta beror enligt Jonsson på att personalen får större befogenheter 
och ett tydligare ansvar, vilket leder till ett större engagemang. Samma företeelse 
beskrivs i andra ordalag av Fridolf och Rydberg, som utifrån en intervju med Inger 
Thylefors har kommit fram till att kontroll över den egna arbetssituationen (läses 
autonomi) har ett klart samband med hälsa och välbefinnande. De anställda mår helt 
enkelt bättre om de kan påverka saker och ting på sin arbetsplats98. Ytterligare 
bekräftelse på motivationsfördelen ges av Fridolf och Rydberg som hävdar att 
motivationen, tack vare klarare roller, är högre i kommuner med 
kommundelsnämnder än i den centraliserade organisationen99.  
 
Dessutom blir vid en decentralisering målen som ska uppnås tydligare och det blir en 
utmaning att uppnå dem. En ökad överblick, tack vare det mindre ansvarsområdet, 
gör att engagemanget ökar100. 
 
En annan aspekt som hör ihop med motivation är rekryteringsfördelar. Genom ett 
ökat ansvar skapas intressantare och mer stimulerande arbetsuppgifter, vilket enligt 
företagarna i Södergrens101 undersökning gör det lättare att konkurrera om arbetskraft. 
Decentralisering ger möjlighet att rekrytera dugliga personer till framtida chefer då 
chefer finns längre ner i organisationen. Fridolf och Rydberg102 hävdar i samma anda 
att kraven från arbetstagare på ett stimulerande jobb har vuxit i styrka i och med att 
fler och fler har universitetsutbildning.  
 
(4) UTVECKLINGSFRÄMJANDE 
Något som både Dahlgren103 och Södergren104 nämner är att decentralisering är 
utvecklings- och kreativitetsfrämjande. Idéutveckling, innovationer och kreativa 
lösningar i verksamheten stimuleras då anställda utvärderas efter de resultat som görs 
och inte efter hur väl reglerna följs. Det främjar enligt Södergrens resultat också 
lärande och kunskapsutveckling på verksamhetsnivån. Utvecklandet av kunnande som 
inte behövs i utbytesrelationen med omvärlden tenderar dock att ha lägre prioritet. 
Denna punkt har enligt Södergren starkt stöd i teorin. Vi vill dock påpeka att 
innovationen och idéutvecklingen är mycket beroende av hur arbetssituationen ser ut. 
                                           
96 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
97 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
98 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
99 Ibid 
100 Södergren (1988), När pyramiderna rivits 
101 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
102 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
103 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
104 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
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Bara för att en organisation decentraliserar behöver det inte betyda att ett rutinartat 
arbete blir mer utvecklingsfrämjande än tidigare. Denna fördel är alltså knuten till 
chefsnivå.  
 
Decentralisering främjar även handling och aktivitet, vilket kan ses som 
utvecklingsfrämjande. Det beror enligt Södergren på att befogenheter ökar och som 
ett resultat av det gör managers mer, samtidigt som de vet vad de får göra. 
Naturligtvis gäller att med befogenheterna måste också tillhörande ansvar 
decentraliseras. Att decentralisering främjar handling och aktivitet är en punkt som 
enligt Södergren också har starkt stöd i teorin105. 
 
(5) GER FLEXIBILITET 
Att decentralisering ger flexibilitet106 är inget att tvivla på. Det hör ihop med att 
beslutsfattandet förs närmare kunden och att de som är ansiktet utåt kan vinna på att 
lyssna på vad kunden vill ha. Det gör att organisationer utvecklas fortare än om alla 
beslut ska förankras i ledningen och sedan implementeras via långa hierarkier. Också 
Jonsson107 nämner att en decentraliserad organisation kan reagera snabbare på vad 
som händer i en föränderlig omgivning, eftersom de ges större utrymme att ta egna 
initiativ. 
 
(6) GER EKONOMISKA FÖRDELAR 
Enligt Nationalencyklopedin antas centralisering ge upphov till kostnader på mer än 
ett sätt. Det interna verksamheten går mycket långsammare i en centraliserad 
organisation, framförallt beroende på en högre grad av byråkrati, svårigheter med 
informationsspridning, friktion genom tekniska defekter och mänskliga misstag. Allt 
detta sänker verkningsgraden. Med en decentraliserad organisationsform ökar även 
kostnadsmedvetandet och lönsamhetstänkandet på verksamhetsnivån vilket i längden 
sparar pengar för hela organisationen. Det som på central nivå sågs som en liten 
kostnad ses för den decentraliserade enheten som en mycket hög utgift108. 
Decentralisering skapar engagemang kring ekonomifrågor, vilket påpekas av Fridolf 
och Rydberg109. Detta anses av företagen i Södergrens110 undersökning mer än väl 
kompensera för de uteblivna samordningsvinster som annars skulle ha uppnåtts. 
Möjligheterna att avveckla vissa stabsfunktioner och mellannivåer räknas också till de 
rent ekonomiska fördelarna.  
 
                                           
105 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
106 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
107 Jonsson (1997), IKE: Decentralisering inom kommuner – vad säger forskningen om effekterna? 
108 http://www.ne.se sökord centralisering 20/11 2003 
109 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
110 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
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(7) STYRNINGS- OCH KONTROLLFÖRDELAR 
Södergren anger även att det i en decentraliserad organisation föreligger styrnings- och 
kontrollfördelar. Ledningen ges större överblick och det är lättare att lokalisera 
olönsamma enheter. Det blir därmed betydligt lättare att genomföra en effektiv 
resursallokering111. Mot detta resonemang bör naturligtvis Merchant och Van der 
Stedes diskussion kring problemen med suboptimering tas upp. Genom att investera i 
en, för enheten, lönsam investering, som har lägre avkastning än hela organisationens 
krav kommer denna att försämra hela organisationens lönsamhet112. Detta är dock 
något som inte blir aktuellt i Försäkringskassans fall eftersom graden av investeringar 
är låg och oftast sker på central nivå.   
 
(8) DEMOKRATIN UTVECKLAS 
En fördel med decentralisering i kommuner som även kan appliceras på andra 
offentliga organisationer är att demokratin utvecklas eftersom det via 
decentraliseringen blir lättare nå ut till medborgarna. I Fridolfs och Rydbergs intervju 
med Inger Thylefors framgår även att decentraliseringen i kommunerna inte berott på 
besparingskrav utan på ökade demokratikrav och att besparingarna kommer som en 
positiv följd av decentraliseringen113. 
 
Från det internt baserade problemperspektivet går vi nu över till att se på hur 
omgivningen kan tänkas påverka en organisation mot att införa förändringar. Följande 
avsnitt har mer allmän karaktär än föregående, eftersom detta kan anses vara aspekter 
som påverkar organisationer mot förändring i allmänhet. Problemperspektivet var, 
som nämnts, koncentrerat på att det var problem med decentraliseringen som låg till 
grund för omorganisationen. 
 
 
6.2 ANPASSNING TILL OMGIVNINGEN 
 
Anpassning till organisationens omgivning pga. lagar, teknologi eller t om åsikter kan 
vara ett sätt att förklara förändring. Ramström anser dock att detta bara ger en liten 
bit av det totala förklaringsmönstret, men att det naturligtvis kan vara ett skäl till 
varför organisationer förändras. Förändringen betraktas ur detta perspektiv som en 
nödvändig följd av omgivningsförändringarna114. 
 
 
                                           
111 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
112 Merchant och Van der Stede (2003), Management Control Systems – Performance Measurement, 
Evaluation and incentives 
113 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
114 Ramström i Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
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6.2.1 Systemteori 
 
Systemteoretikerna fokuserar mycket på just omgivningen som en viktig del i en 
organisations utveckling. Den systemteoretiska ansatsen kommer från 
naturvetenskapen, och system definieras som ett komplex av element som står i 
ömsesidig förbindelse med varandra. Systemteorin bygger alltså på ett utbyte med 
omgivningen och den säger att omgivningen är en viktig del i organisationens 
utveckling. Organisationen betraktas som en del av det större samhällssystemet och 
anpassar sig därefter. Organisationen är beroende av sin omgivning och 
intressentmodellen används för att illustrera detta. Intressenterna är inte bara 
huvudmännen eller aktieägarna utan även kunder, anställda och långivare som har 
intresse av vad organisationen företar sig. Organisationens struktur blir en avvägning 
av alla de krav som intressenterna ställer115. Omgivningen har enligt systemteorin ett 
mycket komplext samspel med organisationen och både omgivning och organisation 
sägs dra nytta av samspelet. Här skiljer sig systemteorin från t.ex. den rationalistiska 
teorin, som menar att omgivningen inte är så komplex och dessutom är påverkbar av 
huvudmännen i organisationen116. 
 
Detta implicerar att t.ex. rekommendationer från RFV, lagar om offentlig service, men 
även tryck från andra intressenter i form av försäkringstagare är viktiga faktorer när 
det gäller Försäkringskassans utveckling. 
 
 
6.2.2 Institutionell teori 
 
En grupp som också diskuterar omgivningens inverkan på organisationer är 
institutionsteoretikerna. Institutionell teori tenderar att se på organisationer som om 
de vore öppna system, starkt påverkade av sin omgivning. Sociala och kulturella 
mekanismer begränsar effektiviteten. Institutionell teori betonar att organisationer är 
produkter av idéer, värdesystem och värdeuppfattningar, d v s är socialt konstruerade 
fenomen. De reproducerar på olika sätt sin omgivning och efterliknar den genom 
tryck, genom att efterlikna andra organisationer eller genom att rätta sig efter 
normer117. I kontrast till den systemteoretiska synen på organisationen och 
omgivningen hävdar Meyer och Rowan, som är två av den institutionella teorins 
främsta förespråkare, att både synen på organisationen som stängd och som öppen 

                                           
115 Abrahamsson, (1998), Organisation – Att beskriva och förstå organisationer 
116 Ibid 
117 Ibid 
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felaktigt tenderar att se det som att organisationer möter sin omgivning vid dess 
gränser. Detta gör inte den institutionella teorin118.  
 
Institutionell teori är således ett sätt att förklara varför organisationer förändras. 
Enligt förespråkare av den institutionella teorin är det mycket viktigt med legitimitet i 
företagsvärlden och legitimitet kan en organisation vinna genom att följa socialt 
accepterade idéer och det är dessa som kallas institutioner. Ahrne definierar 
institutioner som idéer om vilka sociala aktiviteter som kan organiseras och om hur de 
bör organiseras119. Institutioner är något som blivit taget för givet av medlemmar i en 
social grupp som självklart och nödvändigt120. Kring detta begrepp kretsar 
institutionell teori. 
 
Meyer och Rowan beskriver organisationen och dess institutionella omgivning som 
existerande i ett interaktivt förhållande. Genom att adoptera och rekonstruera 
institutioner skapar organisationen legitimitet i förhållande till sin omgivning. Meyer 
och Rowan ser således strukturen som kommen, och legitimerad, av omgivningen och 
anser t o m att alla företag inte överlever på grund av hög effektivitet utan vissa pga.. 
att de får legitimitet genom att följa institutioner121. De menar att det finns två 
ytterligheter, organisationer som överlever tack vare strikt produktivitetskontroll samt 
de som överlever genom institutionell anpassning till omvärlden. Det utmynnar i ett 
resonemang om att de företag som inte kan visa upp en överlägsen produktivitet 
följer institutioner för att deras legitimitet inte ska ifrågasättas. De påstår att 
ifrågasättande av organisationerna skulle kunna leda till skepsis och konflikter både 
inom organisationen och mellan organisationen och omgivningen. Anpassning efter 
institutioner kan alltså öka organisationers chanser att överleva122 
 
 
6.2.3 Trender 
 
Begrepp som liknar institutioner fast handlar om ett snabbare anammande av nya 
idéer från omgivningen är trender eller moden, vilka likväl som institutioner kan 
hjälpa till att skapa legitimitet. Det fungerar precis som anammandet av nya 
klädmoden eller hårtrender. 
 

                                           
118 Meyer J. och Rowan B. i Maggio Powell (eds)(1991), The new institutionalism in organisational analysis 
119 Ahrne (1994), Social Organizations 
120 Tolbert P. och Zucker L. i Clegg, Hardy & Nord (eds)(1996), Handbook of organization studies 
121 Alexanderson, Trossmark (1997) – Konstruktion av förnyelse i organisationer 
122 Meyer J. och Rowan B. i Maggio Powell (eds)(1991), The new institutionalism in organisational analysis 
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Under 90-talet uppstod ett antal nya managementbegrepp som många organisationer 
var snabba att anamma. Frågan som en person kunde ställa sig kring dessa var om det 
egentligen var nya begrepp eller bara ett nytt namn på gamla idéer. Oavsett vilket tog 
många företagsledare till sig idéerna utan att på förhand tänka efter om de lämpade sig 
för just deras organisation. Det rådde en positiv attityd gentemot att införa 
förändringar i organisationer. Några av de trender som uppstod under 90-talet var 
inriktningen mot processorganisationer (vilket även försäkringskassor 
uppmärksammade; egen anm.). Denna företeelse skulle kunna ses som en utveckling 
mot det som Gustafsson kallar för gränsöverskridande retoriska rum. Det var inte 
längre tänkt att kunskap skulle låsas till en speciell enhet inom organisationen utan 
den skulle spridas genom hela verksamheten. Organisationerna skulle använda sig av 
stark kundstyrning. Marknadsanpassning kombinerat med flexibilitet stod i 
centrum123. 
 
Även Jacobsen och Thorsvik nämner moden som en orsak till att organisationer 
förändras. Det är enligt dem intressant att det i många förändringsprocesser går att 
upptäcka ett mönster, nämligen att bara ett fåtal alternativ blir diskuterade. De mest 
omoderna alternativen rationaliseras bort ur diskussionen just för att de är omoderna 
och således inte riktigt legitima124. När det gäller den lösning som faktiskt väljs är den 
ofta tydligt anpassad till lokala förhållanden och i många fall resultatet av maktkamp 
och kompromisser. Ofta är personer i organisationer mer upptagna med hur legitima 
förslagen är än av deras egentliga innehåll. Vem som kom med förslaget, på vilka 
grunder det kom, med vilken rätt och på vilket mandat det utarbetades, anses som 
avgörande för förslagens genomförande125. 
 
Något som Ramström behandlar och som rör sig om just trender är perspektivet om 
cykliska variationer. Det går ut på något som han kallar för en negativ inlärningseffekt. 
Sedan en viss organisationsideologi varit förhärskande i ett antal år efterträds den av 
ett synsätt som i viss mån innebär dess motsats. En sådan cyklisk process kan ses i de 
trender som finns i fråga om synen på centralisering och decentralisering och att 
graden av centralisering är något som ständigt måste avvägas är precis vad den norska 
regeringen ansåg i sitt långtidsprogram (se inledning). Vi anser att detta sätt att se på 
förändring implicit innebär att det är förändringen i sig som är viktig och inte hur den 
nya strukturen ser ut. Detta implicerar att förändringar genomförs pga. ett sökande 
efter ökad legitimitet (se avsnitt 6.2.2) från omgivningen och inte beroende på 
problem i den gamla strukturen (se avsnitt 6.1) 126. 

                                           
123 Gustafsson (1998), Symbolisk organisering 
124 Jacobsen och Thorsvik (1998), Hur moderna organisationer fungerar 
125 Abrahamsson (1998), Organisation – att beskriva och förstå organisationer 
126 Ramström i Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
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6.2.4 Change Agents 
 
Ytterligare ett sätt att se på förändringar som kanske i viss mån kan förknippas med 
de trender som råder är att en organisation förändras när den kommer i kontakt med 
en s.k. change agent, som försöker tillämpa de principer som denne för med sig i 
bagaget. Företagets rekryteringspolitik får med detta perspektiv stor betydelse. Styrkan 
hos och arten av organisationsförändringar som äger rum beror i många fall på 
befattningshavare i nyckelställningar inom organisationen. Genom att rekrytera 
färgstarka och drivande personer till dessa poster så ökas förutsättningarna för att 
genomdriva förändringar i organisationen127. Ett exempel på rekryteringspolitikens 
inverkan är då nya nyutexaminerade kommer in i en organisation och för med sig det 
senaste inom managementforskningen och sakta men säkert förändrar organisationen. 
Ett annat exempel som skulle kunna förklaras med detta synsätt är Försäkringskassans 
i Östergötland anammande av processorganisationen, där universitetet kan sägas vara 
change agent. Här har externa konsulter varit en delorsak till förändringen.  
 
Utnyttjandet av change agents är även något som Björnenak diskuterar i sin artikel 
gällande spridningen av Activity Based Costing i Norge. Björnenak väljer att dela in 
spridningsprocessen i två delar, en efterfrågesida och en utbudssida. Efterfrågesidan 
rör de interna aspekter som visar på ett behov av införandet av nya idéer samtidigt 
som utbudssidan tar hänsyn till externa aspekter. Det är under utbudssidan det går att 
klassa in change agents eftersom dessa ofta tas utifrån för att få in nya idéer i 
organisationen. Ofta anlitas konsultfirmor. Dessa firmor utformar egna modeller för 
hur de menar ett problem kan lösas på bästa sätt. Dessa modeller implementeras 
sedan hos kunden, den organisation som köper konsulternas tjänst.  Konsulter 
försöker att skapa sig sin egen image genom att skapa nya koncept som gör att 
byråerna sticker ut. Dessa koncept skapar ett ramverk för den vidare spridningen av 
idéerna128. 
 
 
6.2.5 Dominerande ledningsfilosofi 
 
Ett annat sätt att förklara en förändring är att se på ledningen. Här utgås det ifrån att 
ledande personer har ett specifikt sätt att leda ett företag på och därmed präglar 
organisationens utseende. Givetvis ligger det mycket i dessa antaganden, men denna 
förklaringsgrund ska inte överdrivas. Kännetecknande för en god företagsledare är ju 
att denne förmår att förändra en organisation till att möta omvärldens förändringar129. 
                                           
127 Ramström i Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
128 Björnenak (1997), Diffusion and Accounting: The case of ABC in Norway 
129 Ramström i Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
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Vi anser det dock nödvändigt, att påpeka att ledare naturligtvis även de påverkas av 
det företagsekonomiska klimat som råder för tillfället. De är barn av sin tid i 
meningen att de tillämpar filosofier och tar till sig institutioner som gäller just då. En 
ledares filosofi blir därför påverkad av tidsandan. Därför väljer vi att lägga även 
dominerande ledningsfilosofi som en omgivningsaspekt. 
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7. TILLBAKA TILL VERKLIGHETEN 
 
I detta kapitel återger vi vad de olika försäkringskassorna har svarat på våra frågor. 
Respondenternas svar ges i en blandning av citat och fri text och kommer från dels 
telefonutfrågningen och dels från e-mailformulären. De öppna svaren kommer att stå i fokus, men 
kommer, där vi tycker att det är nödvändigt, att kompletteras med svaren från det slutna 
frågeformuläret. Huvudrubriksättningen i detta kapitel kommer i stort att följa den vi använde oss 
av i föregående kapitel. Skillnaden ligger i att fördelarna med decentralisering här får ett eget avsnitt 
(ligger i kapitel sex under avsnittet Problemperspektivet). Dessutom tillkommer här ett avsnitt (7.4) 
som behandlar skillnader mellan de olika budgetgrupperna, som vi valt att dela in 
försäkringskassorna i.  
 
Att försäkringskassorna under främst slutet på nittiotalet har drivit igenom en 
organisationsförändring framgår av de svar vi fått under telefonsamtalen med 
respondenterna. Det var endast hos en Försäkringskassa, nämligen Skåne, som vi i 
inledningsskedet av undersökningen inte såg några tydliga centraliseringstendenser. 
Därför valde vi att lämna Skåne utanför denna undersökning. I övriga två steg av 
undersökningen, nämligen det öppna frågeformuläret och det slutna frågeformuläret, 
har vi koncentrerat oss på att finna de underliggande orsakerna till att förändringarna 
kommit till stånd. 
 
 
7.1 PROBLEMPERSPEKTIVET 
 
Problemperspektivet är kanske det perspektiv med vilket vi kan återge det mesta, som 
av respondenterna påståtts vara skäl till förändringarna. De tillfrågade tenderar 
nämligen att återge vardagsproblemen som skäl till förändringarna och dessa kan med 
fördel återges under detta perspektiv. De problem med den starkt decentraliserade 
organisationen som påtalats i det öppna frågeformuläret redovisas med svarsfrekvens 
i figur 7.1.a nedan: 

Figur 7.1.a – NACKDELAR i det öppna frågeformuläret 
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De fyra nackdelarna förklaras kort nedan för att sedan beskrivas mer utförligt under 
avsnitten 7.1.1-7.1.4. 

 
•  Avsaknad av enhetlighet vilket medför olika behandling av likadana ärenden 
•  Suboptimering med främst svårigheter att flytta resurser 
•  Litenhet och därmed sårbarhet och kompetensproblem 
•  Styrningsproblem, som dock kan ses som ett samlingsnamn på alla andra problem, 

till följd av bl.a. kommunikationsproblem 
 
I avsnitt 7.2 följer sedan de fördelar med den starka decentraliseringen, som 
försäkringskassorna tvingades försaka när de gjorde förändringen. 
 
 
7.1.1 Avsaknad av enhetlighet 
 
Den mest föreslagna anledningen till varför organisationen förändrades från en starkt 
decentraliserad struktur, och som även i det slutna frågeformuläret klassades som den 
största anledningen till förändringen (3,83 av 5), var avsaknaden av enhetlighet 
gällande tillämpningen av försäkringen. Det beskrivs på följande sätt av Larsåke 
Gamsäter vid Försäkringskassan i Södermanland. 
 

”Arbetsmetoder varierade trots att det på objektiva grunder fanns en "bästa" metod 
[…] Nio tolkningar var en dålig grej” 

(Larsåke Gamsäter, Södermanland) 
 
Det fanns alltså dålig enhetlighet i hur liknande fall behandlades ute på lokalkontoren 
även om det fanns riktlinjer för hur detta skulle göras. Avsaknaden av enhetlighet är 
något som drabbar försäkringstagarna, varför medborgare i vissa kommuner kan få 
fördelar eller nackdelar, som inte drabbar medborgare i andra kommuner. Ett tydligt 
exempel på detta kunde ses i Kronobergs län, där några försäkringskassor sjukskrev 
personer som andra försäkringskassor kanske skulle ha beviljat förtidspension: 
 

”Försäkringsmässigt utvecklades kontoren olika, t.ex. var det några kontor som 
medvetet förlängde sjukfall så att dessa fick pågå under ett flertal år i stället för att pröva 
rätten till pension på ett betydligt tidigare stadium. Anledningen uppgavs vara att man 
bedömde möjligheten till återgång i arbete vara större vid sjukskrivning än om en pension 
hade beviljats oavsett om det handlade om 4-5 års sjukskrivning. Vissa andra ”lokala” 
utvecklingar försäkringsmässigt blev det också, bl.a. olika genomströmningstider och 
olika prioriteringar.” 

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
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7.1.2 Suboptimering 
 
”Fanns inga positiva sidor med den gamla organisationsformen, det var en ”trög” 
organisation med stort revirtänkande.”  

(Tord Ekman, Gotland) 
 
Något som också flera försäkringskassor nämnde var förekomsten av suboptimering. 
Detta uppgavs också i det slutna frågeformuläret vara ett mycket stort problem (3,67). 
Suboptimering innebär att lokala chefer tänker mer på sin egen budget än hela länets 
välgång, vilket kan innebära att beslut tas som är dåliga för länet som helhet. 
Suboptimeringen yttrade sig i problem att flytta resurser samt bunkring av buffertar 
och andra knep. 
 
PROBLEM ATT FLYTTA RESURSER 
Eftersom de olika lokala försäkringskassorna oftast jämfördes med varandra kunde 
det även vara ofördelaktigt att dela med sig av information eller resurser, som skulle 
kunna gynna en annan lokal Försäkringskassa. Detta försämrar naturligtvis 
utvecklingsmöjligheterna och ställer större krav på styrningen inom organisationen. 
Det blev enligt flera respondenter en organisation som präglades av revirtänkande. 
Detta och de påföljande svårigheterna att flytta resurser eller ärenden åskådliggörs i 
citaten nedan. 
 

”Problemet var att resurserna inte kunde utnyttjas optimalt. Varken medel eller personal 
gick enkelt att flytta mellan kontoren när behov uppstod eftersom varje chef bevakade sitt 
revir. Något koncerntänkande gick alltså inte att skapa.” 

(Kjell Roth, Örebro) 
 
”Resursomfördelningar mellan dåvarande kontor gick långsamt att genomföra.” 

(Larsåke Gamsäter, Södermanland) 
 

”Bristande flexibilitet. Svårt att flytta över ärenden och eller resurser mellan kontoren.” 
(Stig Olsson, Halland) 

 
BUFFERTAR OCH KNEP 
Problemen att flytta resurser eller ärenden var inte det enda tecknet på de 
resursutnyttjandeproblem som suboptimeringen förde med sig. Problem som 
byggandet av buffertar och användningen av knep för att få en stor del av budgeten 
tydliggörs av Jan-Otto Björn i Kronoberg och Leif Milton i Jönköping. 
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”Ekonomiskt kan man säga att det decentraliserade budgetansvaret, där varje 
lokalkontor hade sin budget som man vårdade, innebar en form av suboptimering. T.ex. 
aktade man sig för att alltför tidigt under pågående budgetår antyda att man kunde få 
ett överskott. Det var först i slutet av budgetåret som det kom fram en del budgetmedel, 
som vi därigenom inte hade möjlighet att använda på ett bra sätt i verksamheten. Vi 
utnyttjade inte ekonomin fullt ut. Man kan säga att man från kontorens sida inte såg 
på verksamheten tillräckligt mycket ur ett helhetsperspektiv.” 

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
 

”Problemet med den decentraliserade budgeten var att respektive chef såg snävt till sin del 
av verksamheten och att länsperspektivet inte alltid beaktades. Det fanns också en 
tendens till ”kattrakande” för att få så stor del av budgeten som möjligt.” 

(Leif Milton, Jönköping) 
 
 
7.1.3 Litenhet = kompetens- och frånvaroproblem 
 
Ett nästan lika utbrett problem med den gamla organisationsformen är det som alltför 
små lokala kontor för med sig. Ett citat från Hans Körge, controller vid Kalmar läns 
Försäkringskassa ger en bra bild av det som många försäkringskassor upplevt som ett 
problem. 
 

”Det största problemet med den ”gamla” organisationen var att flera lokalkontor blev 
väldigt små i de nedskärningstider som rådde på 80- och 90-talen. Samtidigt förväntades 
de hantera hela socialförsäkringens bredd.” 

(Hans Körge, Kalmar) 
 
KOMPETENSPROBLEM 
Litenheten medförde således ett kompetensproblem, vilket i viss mån kan ses även i 
de slutna frågeformulärsvaren (6 st. fyror), då ibland så lite som 4-5 människor på ett 
kontor skulle kunna lösa även komplicerade fall. Det var naturligtvis inte lätt, vilket 
kan förstås genom ett citat från Tord Ekman, som företräder den klart minsta 
Försäkringskassan Gotland, som numera har en centraliserad handläggning av 
ärenden. 
 

”Fyra kontor…med en personalstab på 4-11 personer…på minsta kontoren var det 
kompetensproblem då försäkringen har ca 40 olika ärendeslag och är mycket 
komplicerad.” 

(Tord Ekman, Gotland) 
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Liknande anledningar till förändringen läggs fram av företrädaren för Norrbotten som 
förklarar att det rör sig om att de små kontoren med litet kundunderlag inte får 
tillräcklig bredd i ärendehanteringen. Då ett ovanligt ärende dyker upp finns det bland 
personalen helt enkelt inte erfarenhet av liknande fall. 
 

”De små blev så sårbara. Det går inte att ha 48 ärendeslag på de små med 4-5 personer 
[…] Vi hade svårigheter att nyttja personalen effektivt eftersom de i fåtalsärenden aldrig 
kunde få en riktigt hög kompetens på de allra minsta kontoren där ärenden var få. När 
ekonomin kärvade hade vi inte möjlighet att använda osthyveln ytterligare eftersom 
kontoren helt enkelt blev för små för att kunna fungera fullt ut som självständiga 
kontor.” 

(Birgitta Lagedal-Eriksson, Norrbotten) 
 
Det var dock inte bara kompetensproblem, som en följd av för lite personal och 
kundunderlag, som nämndes utan även ett problem med olikheter i ekonomisk 
kompetens när det gällde cheferna på lokalkontoren. Anders Nyström påtalade 
problemet med att det saknades ekonomisk kompetens.  
 

”Negativt med en decentraliserad modell kan vara att kunskapen om ekonomifrågor 
kan variera med många inblandade […]” 

(Anders Nyström, Västerbotten) 
 
FRÅNVARO 
Ett annat problem som litenheten gav upphov till var sårbarheten vid frånvaro. 
Många av de små lokalkontoren fick problem med att ersätta ordinarie anställda med 
vikarier på grund av att kompetensen på orten saknades. Försäkringskassorna var 
därmed väldigt beroende av ett fåtal personer som skulle ha heltäckande kunskap om 
många olika försäkringsfall. Ett citat från Anders Nyström, planeringsstrateg på 
Västerbottens försäkringskassa belyser problemet med kontorens litenhet och 
frånvaro. 
 

”Av landets tio minsta kommuner ligger sex i Västerbotten. Detta medför också att det 
på vissa kontor, främst i inlandet, är få anställda, vilket i sin tur leder t.ex. till att det 
finns för få anställda i förhållande till bland annat IT-roller, sårbart vid frånvaro mm”. 

(Anders Nyström, Västerbotten) 
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7.1.4 Styrningsproblem 
 
Styrningsproblemen har att göra med många av de i de ovanstående avsnitten belysta 
problemen, då styrningen påverkas av det mesta som händer i en organisation. Att 
styrningen var ett problem i den gamla organisationsformen görs gällande med 
följande citat. 
 

”Ytterligare skäl till förändringen var att vi ville få ett tydligare grepp om lednings- och 
styrningsfrågorna i kassan. I FO-organisationen [försäkringsområden. förf. anm.] hade 
man lokalt geografiskt ansvar för helheten medan man i länsprocessen har ansvar för 
delar av försäkringen i hela länet vilket kan underlätta när det gäller styrning och 
kommunikation i verksamheten.” 

(Anders Nyström, Västerbotten) 
 
Styrningsproblemet är naturligtvis något som kan förknippas med suboptimeringen 
och svårigheten att fördela resurser på ett bra sätt, men de gäller även t.ex. 
enhetligheten gällande tillämpningen av försäkringen. I Kalmar säger Hans Körge så 
här om den ”gamla” organisationsformen, vilket tydligt visar att styrningen omfattar 
även ovan nämnda problem. 
 

 Antalet kontor försvårade också ledningen och styrningen, vi hade många små 
”påvedömen” som hade sin egen syn på ”best practice” 

(Hans Körge, Kalmar) 
 
KOMMUNIKATION 
Något som också hör samman med styrningsproblemen är kommunikationen. Om 
länskontoren lätt kan kommunicera med sina lokala chefer blir det också lättare att 
styra deras göromål. Det säger sig självt att det är svårare ju fler chefer det finns och 
desto längre de sitter från huvudkontoret. Ett exempel på denna problematik kommer 
från Försäkringskassan i Västra Götaland som 1999 i likhet med länet i sig 
sammanslogs av de fyra tidigare länens försäkringskassor. 
 

”Den organisationsform vi hade efter sammanslagningen av försäkringskassorna i 
Göteborg, Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg bestod av cirka 55 lokalkontor med ett 
budgetansvar. Till detta kom de olika avdelningarna på vårt länskontor samt så kallade 
funktionsbudgetar som täckte hela länet. Antalet kostnadsställen i sig var inget problem. 
De huvudsakliga problemen som jag såg det var kommunikation och effektiv 
handläggning av ärenden. Kommunikation på det sättet att det var svårt att 
kommunicera och samla så många chefer.” 

(Leif Andersson, Västra Götaland) 
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7.1.5 Ytterligare problem 
 
Övriga problem med den starkt decentraliserade strukturen som överlag fick höga 
poäng i den slutna frågeformulärundersökningen, men som knappt syntes i den 
öppna, är förekomsten av dubbelarbete (3,17), problemet att långsiktig utveckling 
utarmas (2,72) och svårigheterna med målstyrning (2,61). Den sistnämnda nämndes i 
det öppna frågeformuläret endast av Blekinge. 
 
 
7.2 ÖVERGIVNA FÖRDELAR  
 
Som vissa respondenter betonat i svaren på det öppna frågeformuläret var det inte 
alla försäkringskassor som valde att organisera om på grund av problem med den 
starkt decentraliserade organisationsformen de tidigare använt sig av. Elisabeth 
Forsman tydliggör detta. 
 

”Den gamla organisationsformen fungerade faktiskt bra i det läge vi befann oss då. Vi 
hade även uppnått bra resultat. Det vi gjorde (omorganisationen; förf. anm.) var med sikt 
på kommande år” 

(Elisabeth Forsman, Gävleborg) 
 
Vad som känns viktigt att belysa är det faktum att många av de fördelarna som den 
starka decentraliseringen innebär i och med omorganisationen kan gå förlorade. Både 
i den öppna och i det slutna frågeformuläret frågade vi därför respondenterna vilka av 
decentraliseringens fördelar som de ansåg sig ha försakat i samband med 
organisationsomstruktureringen. Innan vi går in på resultatet av frågeformulären är 
det värt att nämna att respondenterna i detta fall kan ha en helt annan bild av dessa 
aspekter än vad till exempel tidigare kontorschefer hade. Dock har vi i uppsatsen valt 
att se på organisationsförändringen ur ett ledningsperspektiv och därmed får vi anse 
att svaret på frågeformuläret ger oss den information vi söker. Vissa respondenter har 
valt att upplysa om att frågorna om försakade fördelar i det slutna frågeformuläret var 
svåra att svara på, en valde dessutom att kommentera det hela i löpande text istället 
för att kryssa i svaren. 
 
Naturligtvis förekommer det en del allmänna problem vid alla förändringar. Några av 
dessa har tydliggjorts av respondenterna. Ett exempel på något som kan förhindra en 
förändring är att omorganisationer alltid kostar tid och resurser. Anders Nyström 
beskriver det så här: 
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”Vid alla organisationsförändringar måste man ta med i beräkningen att förändringen 
tar tid. Vi startade diskussionen/planeringen för organisationsförändringen (från 1/1 
2002) redan i slutet av 1999 och det var då först som den tidigare FO-organisationen 
(från 1/1 1995) började fungera tillfredsställande. Det innebar att vi gick in i en fas av 
uppbyggnad med i princip samma störningar som tidigare.” 

(Anders Nyström, Västerbotten) 
 
Detta citat visar också på det förändringstryck som finns på Försäkringskassan. Ett 
annat problem som gäller vid alla sorters omorganisationer av strukturell art är att 
gamla arbetslag, som kanske har jobbat ihop en längre tid splittras och ersätts med 
nya konstellationer. Detta är något som Jan-Otto Björn har uppmärksammat. 
 

”De arbetslag som hade utvecklats genom den gamla lokalkontorsorganisationen slogs 
delvis sönder i den nya organisationen och det var väl både på gott och ont. Det blev 
mycket turbulens om bl.a. strukturella frågor med gränsdragningsproblem etc.” 

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
 
De två fördelar som de olika försäkringskassorna framförallt har tvingats försaka är: 
 

•  Korta avstånd 
•  Styrnings- och kontrollfördelar  
 

Svarsfrekvensen på de två alternativen framgår av figur 7.2.a nedan och beskrivs 
sedan utförligare under avsnitten 7.2.1-7.2.2. 

 

Figur 7.2.a – FÖRDELAR enligt det öppna frågeformuläret 
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7.2.1 Korta avstånd 
 
”Vi har tappat den "närvarande chefen" till viss del alltså en arbetsmiljöförsämring. Vi 
har fått människor i vår organisation som reser mera mellan kontor. Det får vi nog 
betrakta som en nackdel med tanke på dels långa avstånd och dels vintervägar under en 
stor del av året.” 

(Birgitta Lagedal-Eriksson, Norrbotten) 
 
Något som syns tydligt på respondenternas svar och som också anges som den 
viktigaste fördelen som försakas är att avstånd av alla de slag ökar vid en 
centralisering. Det gäller t.ex., vilket syns i citatet ovan, avstånd för arbetstagarna att ta sig 
till arbetet, då omorganisationen oftast innebar att de anställda vid de små lokala 
kontoren fick erbjudande att jobba vid de numera större kontoren istället eller vid 
länskontoret. 
 
Det gäller också avståndet för kunderna till Försäkringskassan. Detta syns tydligast på 
Gotland, där kunderna på södra Gotland måste ta sig 8 mil för att komma till Visby 
och den närmaste Försäkringskassan. I de flesta fall fanns dock lokala kontor kvar i 
form av servicepunkter som var öppna några timmar i veckan, som kunde ta emot 
kunders ärenden men kanske inte alltid handlägga dem. Ovanstående två 
avståndsproblem sammanfattas av Hans Körge i Kalmar. 
 

”De fullvärdiga kontoren i varje kommun har givetvis sitt värde - närhet till folk och 
arbetsgivare - ngt vi försakade genom att skapa större enheter. Detta var också det mest 
använda, och tyngsta, argumentet mot sammanslagningen.” 

(Hans Körge, Kalmar) 
 
Den tredje avståndsaspekten som också var det mest förekommande svaret gällande 
vad försäkringskassorna tvingades försaka vid omorganisationen var avståndet mellan 
cheferna och de anställda. När lokala kontor förlorade sitt budgetansvar hade 
platscheferna på lokalkontoren inte längre kvar befogenheterna att bestämma över 
resursfördelning och över personal längre. Det innebar att den närvarande chefen 
försvann från de anställda. Det fanns därmed inte någon geografisk närhet mellan de 
anställda och deras närmaste chef. Detta illustreras väl med hjälp av följande citat: 
 

”Det vi främst tappade var närhet till chef för medarbetarna. Tidigare fanns 
budgetansvarig chef på samma plats som medarbetaren. I den nya organisationen tillkom 
ett geografiskt avstånd och detta gör i sin tur att avståndet växer mellan chef och 
medarbetare.” 

(Leif Andersson, Västra Götaland) 
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”Den positiva delen som försvann var det nära chefskapet. Vi fick en för platt 
organisation där medarbetarna sällan såg chefen. Detta har påverkat verksamheten 
mycket negativt och gör det fortfarande eftersom vi också i nuvarande organisation bara 
har ett fåtal operativa chefer.” 

(Kjell Roth, Örebro) 
 
Flera försäkringskassor har dock inte bara uppmärksammat detta problem utan också 
försökt åtgärda dem. Exempel på detta är platsansvariga (i Blekinge) och biträdande 
chefer (i Gävleborg): 
 

”Det som befarades bli problem var att det inte skulle finnas någon kontorschef på plats 
som personalen kunde vända sig till. Visserligen ska verksamhetscheferna vara mycket 
ute på kontoren men det är 5 kontor att hålla koll på för var och en. Vi har därför 
utsett platsansvariga som till viss del ska hålla samman gemensamma uppgifter för 
kontoren.” 

(Jan-Anders Cederfur, Blekinge) 
 

”Det kanske kan upplevas som positivt med ett ledarskap för ett geografiskt område med 
vi-känsla osv. Områdeschefen fanns närmare än dagens enhetschef. Men i gengäld har vi 
lika många biträdande chefer som finns placerade ute i länet idag som tidigare, och det är 
ju den närmaste chefen.” 

(Elisabeth Forsman, Gävleborg) 
 
 
7.2.2 Styrnings- och kontrollfördelar 
 
Under de öppna frågorna i det första frågeformuläret framgår att en del respondenter 
har uppmärksammat problem med styrningen som hänger ihop med 
omorganisationen. Harry Korpi belyser problemet med kontrollen. 

 
”Det mest negativa med den nya organisationen är väl de stora kontrollspann som varje 
chef får i de nya, stora enheter som bildas. Vi har fortfarande inga mellanchefer. Under 
chefen finns 3 områdeschefer, 1 länskontorschef och en administrativ chef och under dem 
handläggare.” 

(Harry Korpi, Dalarna) 
 
Större enheter leder till att det blir många personer att leda. I Kronoberg upplevdes 
liknande problem med hur processerna skulle ledas.  
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”Det har dock stått klart att det är svårt att leda en process med 50-talet medarbetare 
eller flera. Det har också visat sig på det viset att vi fått komplettera och justera i 
organisationen allteftersom med arbetsledare och försäkringsspecialister.” 

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
 

Korpi och Björn är inne på samma problem, överblickbarheten blir sämre. 
Centraliseringen av budgetansvarsfördelningen inverkade dock inte bara på det stora 
kontrollavståndet utan det fick också tydliga konsekvenser för styrningen inom 
organisationen. Stig Olsson ser en nackdel i att möjligheten till jämförelse försvinner. 

 
”Vi förlorade möjligheten till styrning genom jämförelse av enheter med likartad 
produktion” 

(Stig Olsson, Halland) 
 
Det blev alltså svårare att upptäcka vilka enheter som utförde tjänsterna på ett sämre 
sätt än andra, och därmed att införa förbättringsåtgärder på dessa enheter. Jämförelser 
mellan enheter kunde bidra till att de arbetssätt som fungerade bra på ett kontor 
överfördes till de som uppvisade något sämre resultat, detta för att förbättra hela 
kassans verksamhet.  
 
Den med decentraliseringen uppnådda överblickbarheten är dock något som inte alls 
framgår av svaren i det slutna frågeformuläret. Hela fjorton av sjutton respondenter 
som svarade på påståendet ”det blir svårare att lokalisera var det går dåligt och det blir 
en sämre överblick för ledningen” har kryssat en etta eller tvåa, vilket tyder på att den 
aspekten av styrningen inte har påverkats negativt efter omorganisationen. 
 
 
7.2.3 Ytterligare fördelar 
 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv på decentraliseringen hävdar litteraturen att 
kostnadsmedvetenheten ökar nere på lokalkontoren i och med den ökade autonomin. 
Respondenterna stämmer i viss grad in i detta påstående. Spridningen av svaren är 
dock tämligen hög. En klar majoritet väljer dock att ge påståendet betyget ett vilket 
tyder på att respondenterna inte sett några större ekonomiska nackdelar med att 
överge den starka decentraliseringen. 
 
Det fanns dock försäkringskassor som uppmärksammade vissa ekonomiska aspekter 
som förändrats i och med omorganisationen. Detta gällde budgetansvaret.  
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”Med en egen budget så vet ansvarig chef mer exakt inom vilka ramar verksamheten 
kan bedrivas.” 

(Leif Milton, Jönköping) 
 
I och med omorganisationen flyttades budgetansvaret högre upp i organisationen, 
iväg från de lokala cheferna. Detta skulle, som Milton även nämner minska fokus på 
de ekonomiska aspekterna. Det egna ansvaret blev mindre påtagligt med central 
budget.   
 
Övriga fördelar som respondenterna anser sig ha tvingats försaka, och som fick 
någorlunda höga poäng i det slutna frågeformuläret var ledningstid till strategiska 
frågor (2,41) och demokrati (2,47). Överlag fick de fördelar som nämnts i avsnitt 6.1.3 
mycket låga poäng. Gällande ledningens tid till strategiska frågor har respondenterna i 
flera fall angett att ledningen till större del får ta tag i operativa frågor, istället för 
strategiska, efter förändringen. Gällande demokrati hävdar respondenterna att det är 
en faktor som anses ha varit problematisk i samband med strukturförändringen, även 
om inverkan inte alls är så stor att demokratin har försvunnit helt.  
 
 
7.3 ANPASSNING TILL OMGIVNINGEN 

 
”Målsättningen med den nya organisationsstrukturen var att finna nya arbetssätt som 
svarade mot en modern organisation och som också svarade mot de nya och högre krav 
som ställts på Försäkringskassan” 

(Leif Milton, Jönköping) 
 

Som vi diskuterat under avsnittet om anpassning till omgivningen i referensramen är 
anpassning till omgivningen ett sätt att skapa legitimitet till en organisations 
handlingar. Detta hävdar författare som sluter sig till både systemteorin och den 
institutionella teorin. Försäkringskassan är en organisation som utsätts för hårt tryck 
utifrån och deras verksamhet måste hela tiden accepteras av externa intressenter (t.ex. 
RFV och kunder) för att den ska anses vara legitim. 
 
De omgivningsfaktorer som nämnts i de öppna frågeformulären är med fallande 
frekvens: 
 

•  Ekonomiska krav 
•  Teknologisk utveckling  
•  Kunders krav 
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Svarsfrekvensen på de olika alternativen framgår av figur 7.3.a nedan. 

Figur 7.3.a -  OMGIVNINGSFAKTORER enligt det öppna frågeformuläret 
  
En bra inledning till omgivningens krav fås genom att citera Ingemar Mörke där han 
uttalar sig om de förutsättningar Västmanlands läns försäkringskassa mötte under 
1990-talet. 
 

”Kort kan man säga att 90-talet för vår del utmärktes av förändrade krav, omställningar 
och besparingar. För att klara ekonomin, både på kort och lång sikt, tvingades vi 1996 
och 1997 att minska personalstyrkan med ungefär 100 personer.” 

(Ingemar Mörke, Västmanland) 
 
 
7.3.1 Ekonomiska krav 
 
Citatet gör tydligt att Försäkringskassorna under 90-talet var utsatta för ett 
besparingskrav som satte tryck på organisationen. Under 1997 och 1998 märktes en 
tydlig nedgång i anslag samtidigt som kraven på service och kvalitet i tjänsteutförandet 
skulle bibehållas eller till och med förbättras.  
 

”Inför åren 1997 och 1998 såg vi att anslagen skulle minska och att vi med minskade 
resurser ändå skulle ge våra kunder en bibehållen eller rentav ökad service och kvalitet.” 

(Leif Milton, Jönköping) 
 

För att komma till stånd med detta problem valde många försäkringskassor att 
omorganisera. Det gällde att göra verksamheten mer effektiv och produktiv, med 
andra ord, att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Besparingskraven skulle inte 
medföra att det tummades på servicen gentemot kunderna. Kundernas och RFV:s 
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krav ändrades inte bara för att anslagen blev mindre. Svaren från vårt slutna 
frågeformulär stärker också det ekonomiska kravets betydelse vid omorganisationen. 
Nio respondenter har nämligen svarat att problemen med att hålla budget från RFV 
spelade mycket stor roll (4:a eller 5:a) för att organisationsförändringen kom till stånd.  
 
 
7.3.2 Teknologisk utveckling 

 
”Organisationen var inte tillräckligt flexibel för att ta tillvara den kommande 
teknikutvecklingens möjligheter” 

(Elisabeth Forsman, Gävleborg) 
 

Som vi alla vet lever vi i en tid som kännetecknas av en snabb teknologisk utveckling. 
Detta gäller även för Försäkringskassan. Detta kan kopplas ihop med i avsnitt 7.3.3 
förda resonemang kring kunders nya krav, ett krav på en snabbare handläggning för 
att teknologin har gjort det möjligt. Knappt hälften av försäkringskassorna har valt att 
nämna den teknologiska utvecklingen som en bidragande faktor till de 
organisationsförändringar som genomförts.  
 

”…utöver ovan nämnda skäl var ett skäl att bättre rusta oss för och anpassa 
verksamheten till införandet av utökat teknikstöd” 

(Kent Spjut, Västernorrland) 
 

Spjuts uttalande fångar just den teknologiska utvecklingen på ett mycket bra sätt. 
Ärenden hade tidigare skötts pappersvägen men med den teknologiska utvecklingen 
flyttades alltfler ärenden över till datorn. Det blev på det sättet möjligt att, istället för 
att förflytta anställda, förflytta olika ärenden mellan kontor. Nödvändigheten av att 
vara nära kunden minskade, vilket vår respondent från Norrbotten uppmärksammat 
 

”Kundtjänst behövde inte längre ha fulltäckande kompetens att lösa alla fall utan de 
ovanliga fallen kunde vidarebefordras, till de som hade kompetens att lösa dem, via 
datorn.” 

(Birgitta Lagedal-Eriksson, Norrbotten) 
 
Den teknologiska utvecklingen inom försäkringskassevärlden kännetecknas inte bara 
av den allmänna teknologiska utvecklingen i vårt samhälle, utan i synnerhet av 
utarbetandet av ett nytt ärendehanteringssystem, kallat ÄHS. ÄHS, som är uppbyggt 
utifrån processer, innehåller idag tre ärendeslag, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning och 
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samordnad rehabilitering130. Målet med ärendehanteringssystemet är att all handläggning 
ska ske automatiskt via datorn. Alla inkomna ansökningar kommer att skannas in i 
datorn där de sedan lagras i en ekonomisk akt som ligger till grund för beslut om 
eventuell utbetalning. Det går inte att göra ändringar i dokumentet via datorn131. 
Utvecklingen av systemet är i full gång, men idag saknas många väsentliga bitar. Bland 
annat saknar vissa delar regelstöd som reglerar hur handläggaren ska gå tillväga i varje 
steg. Även ett navigeringsstöd saknas, som ska tala om i vilken ordning ett ärende ska 
handläggas. Detta måste tillkomma för att effektiviteten i systemet ska bli bättre132. 
Det är Riksförsäkringsverket som är ansvarig för införandet av ÄHS och RFV uppger 
att under 2002 har alla försäkringskassor implementerat ÄHS. 6000 handläggare 
arbetar redan aktivt med ÄHS133. Införandet av systemet har även det fått 
konsekvenser på organisationen. 
 

”Genom att göra organisationen mer processorienterad skulle vi få bättre möjligheter att 
implementera det nya ärendehanteringsstödet (ÄHS), få bättre möjligheter till likformig 
handläggning och därigenom effektivisera handläggningen.”  

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
 

Kronobergs läns försäkringskassa är bara en av många som svarat att 
organisationsförändringen berodde på det nya ärendehanteringssystemet. 
 
 
7.3.3 Kunders krav 
 
Redan under föregående avsnitt (7.3.2) nämndes kort försäkringstagares krav på den 
service försäkringskassorna tillhandahöll och detta avsnitt går i mångt och mycket 
ihop med föregående. Kunder lägger sig till med nya preferenser som 
försäkringskassorna måste anpassa sig till. 
 

”De främsta skälen till förändringen var att vi ville ställa om oss för att kunna ta emot 
nya teknikleveranser (det nya ärendehanteringssystemet som diskuterats i avsnitt 7.3.2; 
förf. anm.) och därigenom också bättre kunna svara upp mot de förändrade krav som de 
försäkrade kommer att ställa i framtiden” 

(Anders Nyström, Västerbotten) 
 

                                           
130 RFV Årsredovisning (2002) 
131 http://www.dom.se/dom/DVhemsida/DV/DVInf/2002/07.pdf (2003-12-10) 
132 Hans Körge, Kalmar läns försäkringskassa 
133 RFV Årsredovisning (2002) 
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Nyström väljer att koppla samman kundernas nya preferenser med den teknologiska 
utvecklingen som idag påverkar vårt samhälle i hög grad. Även inom 
försäkringskassevärlden sker för tillfället en teknologisk utveckling som beskrevs mer 
ingående under avsnitt 7.3.2. De nya kraven från kunderna innebar att kunden på ett 
helt annat sätt skulle stå i centrum. Det gällde att orientera verksamheten utifrån 
kundens behov trots de besparingskrav som förelåg. För att tillmötesgå de nya 
kundkraven startades i slutet av 90-talet ett utvecklingsprogram som resulterade i ett 
nytt ärendehanteringssystem (se 7.3.2). Utvecklingsprogrammet byggde på just en 
ökad kundorientering. I Kronoberg hävdar vår respondent att det bästa sättet att 
fokusera på kunden var att utveckla processtänkandet i organisationen, ett 
processtänkande som hela tiden skulle ha kunden i fokus. Respondenten uttalar sig 
om målet med organisationen på följande sätt. 
 

”Vi ville skapa en organisation som stödjer det nya arbetssättet med processorientering 
och kundfokus inom ramen för en god arbetsmiljö” 

(Jan-Otto Björn, Kronoberg) 
 
Enligt Björn skulle alltså en processorganisation på bästa sätt tillgodose kundens 
önskemål och krav.  
 
Ovanstående citat stärks också i viss mån av svaren från det slutna frågeformuläret. 
Hälften av respondenterna ger trycket att förändra en viss betydelse, där nio 
respondenter svarar tre eller högre på vår svarsskala. Medelvärdet på frågan hamnade 
på 2,5 vilket är tämligen högt i jämförelse med många andra frågor. Vad som bör 
nämnas i samband med förändringstryck är att det inte bara kommer från kunder utan 
även från andra intressenter. Alltså täcker svaret på frågan om betydelsen av trycket på 
förändring alla de tre avsnitt som diskuterats under 7.3. 
 
 
7.3.4 Ytterligare faktorer 
 
Det var endast ytterligare en faktor som fått en genomsnittlig poäng över två i det 
slutna formuläret. Enligt respondenterna är påståendet att ”den organisationsform vi valde 
har visat sig fungera bra på andra kassor” ett bidragande skäl till förändringen. Med detta 
påstående menar vi att inspiration till att förändra har tagits från en annan 
Försäkringskassa som valt att förändra. De som har valt att ge processägare 
budgetansvar kan till exempel ha tittat på resultatet av processorienteringen i 
Östergötland och därifrån fått inspiration till att förändra. 
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7.4 UPPTÄCKTA SKILLNADER MELLAN BUDGETGRUPPERNA 
 
I främst det slutna frågeformuläret frågade vi respondenterna om vilken typ av 
budgetansvar de olika försäkringskassorna har efter förändringen. Denna information 
behövdes för att vi skulle kunna analysera frågeställning två, som lyder:   
 

Går det att upptäcka några skillnader mellan budgetgruppernas skäl till förändringen? I 
sådant fall, vilka och varför? 

 
Enligt de svar vi fått in på det öppna frågeformuläret går det, enligt tidigare 
argumentation i främst kapitel 3, att dela upp förändringen i tre budgetmässigt 
skilda grupper. Den första gruppen är den som innebär en koncentration av 
beslutsfattandet genom ett färre antal områdeschefer med eget budgetansvar. 
Budgetansvaret ligger alltså på ett färre antal lokalkontor. Det är dessa 
försäkringskassor som vi valt att benämna koncentrerade. Beslutsfattarna har i detta fall 
blivit färre (jfr avsnitt 2.1) 
 
Den andra gruppen omfattar de försäkringskassor som valt att organisera 
verksamheten i form av processer med eget budgetansvar. I dessa försäkringskassor 
ligger budgetansvaret på processägarna, som kan sägas vara chefer över processerna. 
Dessa försäkringskassor har vi valt att benämna processorienterade. Det är alltså 
processägaren som får ansvar för att använda den ”påse med pengar” som tilldelas 
processen vid budgetarbetet. Denna typ av centralisering stämmer bäst överens med 
diskussionen om att centralisering innebär att beslutsfattarna sitter närmare centrum. 
Avståndet till centrum har alltså blivit mindre (se avsnitt 2.2). 
 
Den tredje något mindre gruppen är de försäkringskassor som efter förändringen valt 
att lägga budgetansvaret på central nivå. Det finns alltså en budgetansvarig som sitter 
på länskontoret och fördelar ut resurserna allteftersom de används. Vi har valt att 
kalla dessa försäkringskassor för centralbudgeterande.  
 
I nedanstående tabell 7.4.a kan de olika försäkringskassorna och den budgetgrupp de 
tillhör ses. Anledningen till att försäkringskassorna har valt att organisera om 
överensstämmer i vissa fall mellan de olika budgetgrupperna. Det går dock även att 
upptäcka skillnader. 
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Tabell 7.4.a – Indelning av försäkringskassor i budgetgrupper. 
  Budgetgrupp 
BLEKINGE Processerorienterade 
DALARNA Koncentrerade 
GOTLAND Centralbudgeterande 
GÄVLEBORG Processerorienterade 
HALLAND Processerorienterade 
JÖNKÖPING Centralbudgeterande 
JÄMTLAND Processerorienterade 
KALMAR Koncentrerade 
KRONOBERG Centralbudgeterande 
NORRBOTTEN Koncentrerade 
SÖDERMANLAND Processerorienterade 
UPPSALA Processerorienterade 
VÄSTERBOTTEN Processerorienterade 
VÄSTERNORRLAND Koncentrerade 
VÄSTMANLAND Koncentrerade 
VÄSTRA GÖTALAND Koncentrerade 
ÖREBRO Centralbudgeterande 
ÖSTERGÖTLAND Processerorienterade 

 
Sammantaget kan sägas att de koncentrerade försäkringskassorna är något mindre 
nöjda med sin förändring än de övriga, i alla fall om man ska tro de öppna 
frågeformulärsvaren. Samma problem kvarstår enligt många koncentrerade 
försäkringskassor om än i mindre omfattning medan fler av de processorienterade 
och centralbudgeterande ansåg sig ha löst sina problem. Kent Spjut i Västernorrlands 
koncentrerade Försäkringskassa tydliggör detta. 
 

”Den förändring som skedde var att vi övergick från 4 till 2 geografiska 
försäkringsområden. Det fanns ett antal problem med den gamla, som inte helt löstes i 
den nya utan i vissa fall endast begränsades, bl.a. att hålla samman 
försäkringshanteringen med likformig handläggning, kvalitet mm blir oftast svårare när 
man har flera enheter” 

(Kent Spjut, Västernorrland) 
 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de skäl till förändringar där skillnader mellan 
de tre budgetstrukturerna har kunnat iakttas. Skäl till förändring där inga skillnader 
mellan de olika budgetformerna har upptäckts diskuteras inte alls i detta avsnitt. 
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7.4.1 Problem 
 
Det var i huvudsak fem olika problem med den starkt decentraliserade organisationen 
som skiljde sig åt mellan de olika grupperna av försäkringskassor efter 
omorganisationen.  
 
(1) DUBBELARBETE 
Det är framförallt under dubbelarbete som de största skillnaderna mellan 
försäkringskassorna kan ses.  De försäkringskassor som valt att processorientera 
svarar att detta är ett mycket viktigt skäl till förändringen. De andra två grupperna 
visar upp mer delade åsikter. Det går inte att finna något tydligt mönster i deras svar. 
 
(2) LITENHET = KOMPETENS- OCH FRÅNVAROPROBLEM  
Stora skillnader kan också ses gällande problemet med litenhet, och med litenheten 
medföljande kompetens- och frånvaroproblem. Det framgår tydligt att detta problem 
framförallt har varit bidragande till omorganisationen i de koncentrerade 
försäkringskassorna. Fyra av sex respondenter har tagit upp detta i det öppna 
frågeformuläret. Övriga två grupper nämner detta endast i enstaka fall. Vilket vi har 
skrivit förut hänger problemen med kompetens och sårbarhet vid frånvaro ihop. Ju 
mindre kontoren är, desto mer känsliga blir de för sjukdom och kompetensbrist. 
Genom att titta igenom svaren på det slutna frågeformuläret framgår det att det 
framförallt är de koncentrerade försäkringskassorna som ansett sig ha haft för dålig 
kompetens att lösa de mer komplicerade fallen ute på varje lokalkontor. Detta styrker 
alltså vad som framkom ur de öppna svaren.  
 
(3) SUBOPTIMERING  
Under de öppna svaren har åtta respondenter valt att svara att suboptimeringen var 
ett problem som bidrog till förändringen. Av dessa är det framförallt de 
centralbudgeterande försäkringskassorna som uppmärksammat problemet med 
suboptimering. Tre av totalt fyra har lämnat detta som ett argument till 
omorganisationen. Endast en av de koncentrerade försäkringskassorna väljer att 
nämna bristande enhetlighet som orsak. Att enhetligheten har haft stor betydelse vid 
förändringen framgår även i det slutna frågeformuläret. Där framgår det dock inte 
någon skillnad mellan de olika budgetformerna. 
 
(4) ENHETLIGHET  
När det gäller enhetlighet skiljer sig främst de centralbudgeterande och de 
processorienterade åt. De processorienterade anger i det öppna frågeformuläret i 63 
procent av försäkringskassorna att bristande enhetlighet var en viktig orsak till 
förändringen. Endast en av de fyra centralbudgeterande försäkringskassorna såg 
sådana enhetlighetsproblem med den starkt decentraliserade organisationsformen. En 
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viss skillnad syns även i svaren från det slutna frågeformuläret som stärker bilden, 
men skillnaden var här liten.  
 
(5) SVÅRT FÖRDELA BUDGET 
Ett problem som nämndes i samband med budgeten var orättvisor. Detta nämndes 
endast av Jönköping, som är en centralbudgeterande Försäkringskassa, och förklaras 
bäst av citatet nedan. 
 

”Problem var också fördelningsmässigt vilka faktorer som skulle ligga till grund för 
fördelning av medel. Genom att inte ”alla” budgetarna hölls skulle medel omfördelas och 
det kunde då vara svårt att motivera för en chef som lyckats väl att medel skulle föras 
bort från dennes budget.” 

(Leif Milton, Jönköping) 
 
 
7.4.2 Fördelar som försakades 
 
Vi kommer i detta avsnitt att sammanställa de skillnader vi sett mellan de olika 
grupperna av försäkringskassor vad gäller de fördelar som tvingades försakas i och 
med organisationsförändringen.  
  
(1) MOTIVATIONS- OCH REKRYTERINGSFÖRDELAR 
Motivationen nere på lokalnivå anser framförallt de centralbudgeterande 
försäkringskassorna vara ett problem som kunde tänkas uppstå i samband med 
omorganisationen. Övriga två grupper ger detta påstående lägre betydelse. Vad gäller 
rekryteringsfördelar har alla processorienterade försäkringskassor utom en valt att ge 
påståendet en etta. Det är framförallt de koncentrerade försäkringskassorna som 
tycker att rekryteringsfördelar är något som de tvingades försaka i samband med 
omorganisationen. 
 
(2) UTVECKLINGSFRÄMJANDE 
Ur det slutna frågeformuläret hämtar vi även input för att se hur stor påverkan 
omorganisationen har haft på handlandet och aktiviteten ute på de lokala kontoren 
som hjälper till att utveckla organisationen. Vad som går att urskilja är att det 
framförallt är de centralbudgeterande försäkringskassorna som har upplevt problem 
med att aktiviteten på kontorsnivå blivit sämre, vilket stärker resultatet från den första 
frågan. Övriga två grupper anser att handlingen och aktiviteten inte har påverkats i 
någon större utsträckning i och med förändringen. 
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(3) DEMOKRATI 
Påverkan på demokrati är även det något som visar upp skillnader mellan de olika 
försäkringskassorna. Det är de processorienterade försäkringskassorna som till största 
del tar avstånd från påståendet om att demokratin ska ha försämrats.  
 
 
7.4.3 Anpassning till omgivningen 
 
I det slutna frågeformuläret ser det ut som om de fyra centralbudgeterande 
försäkringskassorna inte i lika hög grad som de processorienterade och koncentrerade 
försäkringskassorna har genomfört organisationsförändringen för att visa 
förändringskraft. Sammanställningen av svaren visar en gruppering i två delar där den 
ena gruppen består av de centralbudgeterande försäkringskassorna och den andra 
gruppen består av de processorienterade och de koncentrerade försäkringskassorna. 
En majoritet, nio av fjorton respondenter ur gruppen med koncentrerade och 
processorienterade försäkringskassor har valt att svara tre eller högre medan de fyra 
centralbudgeterande försäkringskassorna alla har valt att svara två eller lägre. 
 
(1) TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR 
Rent generellt kan sägas att de teknologiska förändringarna inte skulle ha varit mer 
betydande för någon av grupperna. Dock väljer de processorienterade 
försäkringskassorna att nämna det nya ärendehanteringssystemet (ÄHS) som orsak till 
omorganisationen medan det i övriga försäkringskassor är den allmänna teknologiska 
utvecklingen som nämns.  
 
(2) CHANGE AGENTS 
RFV, som tjänar som tillsynsmyndighet till försäkringskassorna, kan, som vi nämnt 
tidigare anses vara en change agent om deras agerande och tryck för att en 
organisation ska förändra sig leder till att organisationen gör detta. Alternativt går det 
att se RFV som en del av omgivningen och att det tryck som de utsätter 
försäkringskassorna för gör att de förändrar sig. Av de åtta processorienterade 
försäkringskassorna angav två stycken en fyra på påståendet att rekommendation från 
RFV varit en bidragande orsak till att förändring kom till stånd. I övrigt gavs det 
mycket låga poäng. Även en av de centralbudgeterande försäkringskassorna gav 
påståendet en fyra. Denna har dock valt en processorienterad organisationsform men 
budgetansvaret ligger inte på processägarna. Detta visar att det faktiskt fanns en 
rekommendation av något slag som dirigerade försäkringskassorna mot 
processorientering. Man ska dock komma ihåg att förändringarna kom vid olika 
tidpunkter, varför t.ex. Örebro försäkringskassa mötte motstånd från RFV när de som 
en av de allra första införde processorientering 1995. 
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8. ANALYS 
 
I detta kapitel diskuterar vi kring våra två problemfrågor och kapitlet är också indelat efter dem.  
 
 
8.1 FRÅGESTÄLLNING 1 

 
Vad kan ligga bakom en centralisering av budgetansvarsfördelning, ärendehantering och 
personal i politiskt styrda tjänsteorganisationer och vilka fördelar med den mer 
decentraliserade formen kan komma att försakas? 

 
I nedanstående tabell 8.1.a presenteras de, enligt det öppna frågeformuläret, viktigaste 
skälen till förändringen. Flera av nedanstående skäl är inte specifika för just politiskt 
styrda organisationer, men gäller även dem, varför de ingår i analysen. 
 
Tabell 8.1.a – De viktigaste skälen till förändring 
Omgivning 
Ekonomiska krav – Lägre budgetanslag från RFV; sju av 18 respondenter 
Teknologisk utveckling – Bättre teknologiska förutsättningar kan medföra 
kostnadsreduceringar; ÄHS mest effektivt vid viss organisationsform; sju av 18 
respondenter 
Kunders krav – krav på snabbare och bättre handläggning; tre av 18 respondenter 
Problem med starkt decentraliserad organisationsstruktur 
Avsaknad av enhetlighet – Skillnader i ärendehantering; nio av 18 respondenter 
Suboptimering – Egen budget/välgång viktigare för lokala chefer än hela länets;  åtta
av 18 respondenter  
Litenhet – Kompetensproblem och sårbarhet vid frånvaro; sju av 18 respondenter 
Styrningsproblem – Det fanns styrnings- och kommunikationsproblem; fyra av 18 
respondenter 
 
Det som är typiskt för politiskt styrda organisationer och som är applicerbart i vårt fall 
är att de är svåra att mål- eller resultatstyra, att det är viktigt med enhetlighet och att 
det oftast finns extremt många och krävande intressenter. Kraven som ställs från 
intressenter förhindrar lätt långsiktighet. Därför får ofta inte förändringarna som 
genomförs en chans att hinna mogna och ge resultat, innan kraven blir stora på en ny 
förändring. 
 
Som vi redan har varit inne på är trenden mot centralisering tydlig inom framförallt 
tre områden: budgetansvaret, ärendehanteringen och personalplaceringen. Vi kommer 
i följande avsnitt att koncentrera analysen på vilka skäl som kan tänkas ha varit mest 
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betydande för centraliseringen inom dessa tre områden. Vi vill återigen påtala att det 
är budgetansvarsfördelningen som vi har haft i åtanke vid insamlandet av empirin. 
Först senare har vi insett att det rör sig om flera centraliseringstendenser eftersom 
logiken sade oss att vissa problem inte hade sin lösning i en budgetansvarsförändring. 
Centraliseringen av budgeten har hos en del försäkringskassor varit en naturlig följd 
någon annan centraliseringsåtgärd. Därför förs i avsnitt 8.1.2 och 8.1.3 även en 
diskussion kring övriga två centraliseringsaspekter och vad som kan tänkas ligga 
bakom sådana i en politiskt styrd organisation. Därefter följer en diskussion kring de 
fördelar som en politiskt styrd organisation kan tvingas försaka i samband med 
centralisering.  
 
 
8.1.1 Budgetansvarsfördelning 
 
Vi vill börja med att återberätta vad vi menar med centraliseringen av budgetansvar. 
Det innebär att färre personer, alternativt personer som geografiskt sett sitter närmare 
centrum (i de processorienterades fall var så ofta fallet), har budgetansvar efter 
förändringen. 
 
Att budgetansvarsfördelningen centraliseras134 i t.ex. en politiskt styrd organisation 
anser vi bl.a. bero på att problem med suboptimering föreligger. Den ökade 
kostnadsmedvetenheten hos lokalcheferna, som uppnås med decentraliserat 
budgetansvar, måste vara fokuserad på det som är bäst för hela organisationen, sett ur 
ett ekonomiskt och budgetmässigt perspektiv.  Kopplingen mellan organisationens 
övergripande mål och verksamheten nere på lokal nivå måste alltså vara stark för att 
resultatstyrningen av enheterna ska lyckas fullt ut. Det måste finnas, vad Merchant 
och Van der Stede nämner, en tydlig koppling mellan enhetens eget mål och 
organisationens övergripande visioner och mål. Detta för att det önskade beteendet 
ska kunna frambringas135. Vi tror att ledningen i många fall har varit tveksamma till att 
detta verkligen har fungerat, varför vi också tror att det i många fall är ett skäl till att 
organisationer går ifrån ett decentraliserat budgetansvar. 
 
Ett annat skäl till en centralisering av budgetansvaret kan vara att det föreligger 
kommunikationsproblem. Det är svårt att styra och kommunicera ut budskap till chefer 
som sitter längre från centrum, eftersom det blir svårare att kalla till möten rörande 
strategiska frågor. Den mest extrema förändringen som vi kunde iaktta bland 

                                           
134 Ska inte förväxlas med centralbudgeterande försäkringskassor, som bara är en av tre grupper som har 
centraliserat budgetansvarsfördelningen 
135 Merchant och Van der Stede (2003), Management control systems – Performance Measurement, evaluation 
and incentives 
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försäkringskassorna var den där alla budgetansvariga chefer efter förändringen satt på 
samma kontor, som vanligen kallas länskontoret. Då blir det lätt att ta en informell 
diskussion, att samla till möten och att i och med detta få alla enhetschefer att sträva 
åt samma håll. I de fall då cheferna är för många blir det också svårt att få alla att 
samtidigt närvara vid möten samt att behandla strategiska aspekter vid desamma. Som 
exempel kan nämnas att Kalmar Försäkringskassa har regelbundna möten med 
samtliga sina 5 områdeschefer. Då områdescheferna var fler kunde det vara svårt att 
få någon vettig diskussion, diskussionerna tenderade att handla om lokala problem. 
Då det fanns tolv enhetschefer blev det svårt att nå en lösning som alla var 
tillfredsställda med. Kommunikationsproblem är ett problem som inte har återfunnits 
i den litteratur vi har läst. 
 
Ytterligare ett skäl till förändringen är svårigheten att fördela budgetmedel och de 
orättvisor som lätt uppstår vid fördelningen. En centralisering av budgeten till färre 
budgetansvariga (dvs. inte ett nödvändigt resultat vid en förändring till en 
processorganisation) är en direkt lösning av problemet. Ju färre som är 
budgetansvariga, desto färre måste pengarna delas ut till, vilket naturligtvis underlättar 
för ledningen och troligtvis minskar risken för orättvisor. När det gäller omgivningens 
inverkan på centraliseringen av budgetansvaret anser vi att ekonomiska krav, kunders 
krav och till exempel politikers krav alla kan vara skäl till att en politiskt styrd 
organisation väljer att centralisera budgetansvaret. Det har att göra med att de som är 
mest utsatta, dvs. de som sitter högst upp i en organisation, gärna tar tillbaka ansvar i 
kristider, just för att de är i en utsatt situation. I ett sådant läge vill individer gärna 
bestämma över sitt eget öde, något som Södergren också diskuterar. Södergrens studie 
visar att företagsledningar önskar ha bättre överblick över ekonomin när tiderna är 
kärva136. 
 
De skäl som har angivits ovan är de som vi anser tydligast kan lösas med hjälp av en 
centralisering av budgetansvaret. Utöver de ovanstående skälen kan det finnas fler skäl 
till att budgetansvarsfördelningen centraliseras, men de är endast indirekta. 
Enhetligheten i ärendehanteringen, som är något som bl.a. Szulkin anser är viktigt i 
särskilt offentliga organisationer137, kan t.ex. i viss mån ökas via en centralisering av 
budgeten. Det gäller dock endast i de fall som kontor samtidigt läggs ner, om svåra 
ärenden samtidigt flyttas till samma kontor eller om en omorganisation till 
processorientering samtidigt sker. Här löses alltså problemet med dålig enhetlighet i 
ärendehanteringen med någon annan åtgärd, som i sin tur gör att budgetansvaret 
centraliseras. Det gör att skälet till centraliseringen av budgetansvaret kan vara att 

                                           
136 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
137 Szulkin (1989), Privat eller offentligt 
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enhetligheten är dålig, men att det finns ett mellanled, vilket innebär att en 
centralisering av budgetansvaret inte är en lösning på problemet. 
 
Slutsatsen av detta resonemang är att en centralisering av budgeten i sig själv inte är en 
lösning på alla problem som angetts ovan. Ibland är det endast en följd av att 
problemen har lösts med någon annan åtgärd, till exempel via en centralisering av 
personal (innebär nedläggning av eller minskade öppettider hos små lokala kontor) 
eller en ökad kundorientering. Dock är det klart att alla i tabell 8.1.a noterade skäl till 
centralisering utom teknologiska krav faktiskt med stor sannolikhet kan vara skäl just 
till centraliseringen av budgetansvaret (varför litenhet också kan vara det, indirekt, 
diskuteras under 8.1.4). 
 
 
8.1.2 Ärendehanteringen 
 
Med centralisering av ärendehantering menar vi att ärendeutredning är mindre 
utspridd efter en förändring än före i meningen att ärendeslag, som tidigare utreddes 
på varje kontor, efteråt utreds på ett färre antal kontor. 
 
Ett mål för en politiskt styrd organisation, anser vi ska vara att behandla alla kunder 
rättvist. En rättvis behandling ökar också legitimiteten av en organisations handlingar. 
Sökandet efter legitimitet utgör, som vi nämnt, en viktig del av den institutionella 
teorin. Genom att rätta sig efter normer som byggs upp i samhället kan en 
organisation, enligt Abrahamsson, anpassa sig till en institution för att skapa 
legitimitet138. Möjligheten för en organisation att uppnå legitimitet, genom rättvis 
behandling av kunder, är till stor del beroende på hur ärendehanteringen sköts ute på 
varje kontor. I vårt fallföretag syntes stora skillnader mellan hur ärenden sköttes ute 
på de decentraliserade enheterna. Enhetligheten var bristfällig, något som även 
litteraturen nämner som en nackdel som framförallt stämmer in på offentliga 
organisationer. Szulkin går till och med så långt att han säger att decentralisering och 
enhetlighet står i ett nästan olösligt motsatsförhållande till varandra139. Vi hävdar att 
detta också har varit en stor och bidragande orsak till att centraliseringen av 
ärendehantering har ägt rum. Genom att lägga hanteringen av fall på ett färre antal 
kontor än tidigare förekommer det ett färre antal syner på ”best practice”, det vill säga 
hur ett fall skall lösas. Rättvisan mellan kunder som utnyttjar tjänsterna vid olika 
enheter inom en politiskt styrd organisation blir större eftersom alla fall löses på 
samma sätt. Då fler och fler tjänster inom politiskt styrda organisationer blir mer och 
mer databaserade kan enhetligheten ökas än mer. Kunder kräver också detta i större 
                                           
138 Abrahamsson (1998), Organisation – att beskriva och förstå organisationer 
139 Szulkin (1989), Privat eller offentligt 
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utsträckning då media gör det möjligt att jämföra ens egen situation och beslut med 
andras. 
 
En anpassning till den teknologiska utvecklingen är en nödvändighet för att förbereda 
organisationer inför framtiden. Detta har vi också uppmärksammat i 
Försäkringskassan. Med hjälp av det nya datorstödet ÄHS kan kundernas krav på 
snabbare handläggning uppfyllas samtidigt som rättvisan ökar. Detta medför ett ökat 
förtroende för Försäkringskassan som erbjudare av tjänster. Den teknologiska 
utvecklingen medför även något annat, som också är viktigt för att effektivisera 
verksamheten. Istället för att som tidigare flytta personal till ärenden blir det med 
ÄHS möjligt att snabbt transportera ärenden till kompetent personal som kan lösa 
dem. Behovet av kunnig personal i front office minskar i och med datoriseringen av 
handläggningen. 
  
Då ärenden centraliseras minskar också problemet med litenhet (frånvaro- och 
kompetensproblem) eftersom de lokalt anställda inte behöver lösa de svåra fallen. Om 
de enklare ärendena samtidigt automatiseras blir de lokala kontorens funktion än 
mindre och de anställdas funktion där blir i så fall endast de ärendeslag som de 
kontoren tar hand om och att vara kontakten med kunden. En viss grad av den lokala 
kännedomen blir därmed kvar på kontoren, något som Engelau hävdar är en fördel 
med en starkt decentraliserad organisation140. De blir inte lika sårbara vid frånvaro och 
de små kontoren behöver inte drabbas av kompetensproblem, men de anställda får 
samtidigt ett mindre stimulerande jobb.  
 
Slutsatsen gällande varför en centralisering av ärendehanteringen har ägt rum blir att 
det främst beror på dålig enhetlighet, teknologisk utveckling, ökade kundkrav och 
problemen som kan associeras med litenhet. Naturligtvis ligger även styrningsproblem 
och ekonomiska krav i bakgrunden. 
 
 
8.1.3 Personal 
 
Att personal har centraliserats innebär att det finns mer personal på färre enheter, dvs. 
det finns ett eller några centrum dit personal har koncentrerats (jfr avsnitt 2.1). Det 
innebär i praktiken att kontor har lagts ned eller att öppettiderna där har minskat. 
 
Centraliseringen av personal, hävdar vi, har framförallt sin förklaring i problemen med 
litenheten, som innebär att det på många små enheter inte fanns tillräckligt med 

                                           
140 Engelau, (1982), Strategier för decentralisering - att effektivisera offentlig förvaltning 
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kompetens för att lösa svårare fall samtidigt som sårbarheten vid sjukdom var mycket 
hög. Det var omöjligt att erbjuda ett fullständigt tjänsteutbud på de minsta lokala 
kontoren med fullgod service. Det har lett till nedläggningar och personer har tvingats 
flytta till andra enheter som därmed fått en större personalstyrka. Detta resonemang 
stöds av Söderberg, som hävdar att fördelen med decentralisering finns på de 
halvstora kontoren141. Det stärker vår uppfattning om att enheters litenhet, och med 
litenheten associerade enhetlighetsproblem, är en bidragande faktor till åtminstone 
centralisering av personal som naturligtvis också medför en centralisering av 
budgeten. Södergrens diskussion kring risken att beslut fattas av personer med 
bristande kompetens i en starkt decentraliserad organisation stödjer också vårt 
resonemang142. 
 
Ett annat skäl är att det är lättare att styra personer på färre kontor. Det blir lättare att 
få ut information och diskussionerna mellan de anställda ökar. Detta kan också leda 
till en ökad enhetlighet i ärendehanteringen. Slutsatsen blir att centraliseringen av 
personal endast i sig löser problemen med litenheten (frånvaro- och 
kompetensproblem), och med litenheten associerade enhetlighetsproblem. 
 
 
8.1.4 Övriga centraliseringsorsaker 
 
I detta avsnitt har vi valt att lägga aspekter som kan gälla förändring oavsett art samt 
en förändring mot centralisering som kan gälla samtliga tre ovan diskuterade 
områden. I det förra fallet rör det sig till största delen om sådant som kan vara svårt 
att se inifrån organisationen, men som vi, trots dålig respons från respondenterna, 
tror är viktiga för förändringar. 
 
Liten plats har av respondenterna t.ex. getts till aspekter av psykologisk art som t.ex. 
sökandet efter legitimitet. En organisation som Försäkringskassan är liksom andra 
politiskt styrda organisationer beroende av en hög grad av legitimitet. Om 
organisationen gör något som inte anses legitimt, kan den lätt läggas ner av politiker, 
som i sin tur påverkas av vad folket anser. Vi hävdar att den psykologiska aspekten, 
dvs. att vara en legitim organisation, alltid är närvarande i bakgrunden och kanske mer 
än någon annanstans i Försäkringskassans fall. Ledningspersoner vill visa att de tillför 
något, om inte annat för att de vill behålla sina jobb. Av detta skäl och av skäl som 
t.ex. ledarens kunskaper om, och insikter i nya managementfilosofier, samt faktumet 
att det i Försäkringskassans fall faktiskt är ledningen som genomför förändringar, 
anser vi att ledningsfilosofin är viktig för om en organisation förändras eller inte. 
                                           
141 Söderberg (1991), Decentralisering – Symbolvärde och innebörd 
142 Södergren (1988), När pyramiderna rivits 
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Vi tycker oss även se att vissa län har valt olika förändringar trots att de har liknande 
förutsättningar geografiskt och ekonomiskt. Det finns därför skäl att fundera över om 
det är lätt gripbara faktorer som faktiskt har gjort att förändringen ägt rum, eller om 
det är ett socialpsykologiskt fenomen. Om det senare gäller kan förändringen ha sin 
grund i t.ex. att en eldsjäl brinner för förändring eller att en konsult kommer in och 
påtalar problem, vars lösningar denne säljer in i företaget. Även RFV kan framförallt 
för de processorienterade försäkringskassorna ha spelat en större roll för 
förändringens tillkomst än vad respondenterna egentligen vill säga. Eftersom RFV är 
ansvarigt för det nya ärendehanteringssystemet, som är uppbyggt efter ett 
processmönster, ser vi det som troligt att det har varit drivande för att få till 
processorientering ute på Försäkringskassorna. Detta får vi till viss del belägg för i 
kommentarerna kring vald organisationsstruktur från våra undersökningar. Det finns 
ett tydligt mönster hos alla försäkringskassor att graden av processorientering, om än 
endast på de lokala kontoren i de koncentrerade försäkringskassorna, har ökat på 
senare tid. I ovanstående fall handlar det alltså om change agents och om Björnenaks 
utbudsdiskussioner143 snarare än om att verkliga problem uppmärksammats och att en 
lösning eftersökts av Försäkringskassan (se 6.2.4). 
 
Trots att respondenterna inte anger trender som ett viktigt skäl anser vi att det kanske 
är det trots allt. Eftersom förändringar i politiska organisationer under senare tid har 
haft en tendens att genomföras innan resultatet har setts av föregående förändring är 
det svårt att avgöra vilken struktur som är lönsammast. Det kan göra att det är riktigt 
att tala om trender och cykliska variationer, vilka Rahmström diskuterar som 
bidragande orsaker till att förändringar kommer till stånd144. Cykliska variationer 
gällande t.ex. graden av centralisering är något som vi tror existerar pga. att människor 
har en tendens att gå för långt i en riktning innan problemen upptäcks och pendeln 
byter riktning. Detta gäller även andra ekonomiska fenomen som konjunkturer, 
valuta- och aktiekurser osv. Det gör att det inte blir långsökt att tala om det även i 
detta fall. Några börjar inse att det har gått för långt och andra följer efter. När det 
gäller processorientering tror vi att det särskilt där rör sig om en trend, eller 
åtminstone att ledningspersoner hör talas om det eller ser fenomenet i andra 
organisationer eller andra enheter inom samma organisation och följer efter.  
 
En indirekt orsak till samtliga tre centraliseringstendenser är höga ekonomiska krav. 
En centralisering av budgetansvarsfördelningen kan t.ex. vara en följd av att för små 
kontor läggs ner (till exempel på grund av problemet med litenhet), och i så fall är en 
centralisering av budgetansvaret en självklar följd av att det inte finns någon chef kvar 
på det nedlagda kontoret. Om ett kontor läggs ner och upptagningsområdet därmed 
                                           
143 Björnenak (1997), Diffusion and Accounting: The case of ABC in Norway 
144 Rahmström ur Rohlin (ed)(1979), Organisationsutveckling 
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blir större för en annan lokal enhet får givetvis den enhetens chef ett utökat 
budgetansvar. Även vid en processorientering, som inte har sin grund i att 
organisationen vill centralisera budgetansvaret till länskontoret, utan genomförs av 
något annat skäl, blir en geografisk centralisering av budgetansvaret en naturlig följd 
av att processägarna hamnar på länskontoret. Samma indirekta mönster gäller 
centralisering av ärenden. I och med de ökade möjligheterna att skicka ärenden och få 
dem utredda snabbare kan Försäkringskassan lägga ner lokala kontor eller minska 
öppettiderna. Detta leder till sparade pengar. En nedläggning av kontor leder 
naturligtvis till att ärendena som utreddes där före nedläggningen utreds någon 
annanstans efter densamma. Även i fallet med personal blir en centralisering av 
densamma naturligtvis en följd av att kontor läggs ner. Det innebär att ekonomiska 
krav även här har ett finger med i spelet.  
 
 
8.1.5 Fördelar som tvingats försakas i samband med centraliseringen 
 
De försakade fördelar som framförallt framfördes av respondenterna sammanfattas i 
tabell 8.1.5.a nedan.  
 
Tabell 8.1.5.a – De viktigaste fördelarna som försakades 
Korta avstånd – Avstånd mellan kund och kontor, chef och anställda samt anställda 
och arbetsplats är korta; sju av 18 respondenter 
Styrnings- och kontrollfördelar – Möjlighet att jämföra enheter; små grupper för chefer 
att hålla kontroll över; tre av 18 respondenter 
 
Att det just är dessa aspekter som framförs kan tyckas intressant eftersom de i ena 
fallet motsäger det som framförts som orsakerna till förändringen i föregående tabell. 
Naturligtvis beror det i viss mån på att vi här samlat alla respondenters åsikter, vad en 
respondent upplever som ett problem kan en annan se som en fördel med den gamla 
organisationen. Vi hävdar dock att den största anledningen till att styrningsaspekten 
kommer upp på båda sidor är att vi frågar just controllers eller liknande, vilka har till 
uppgift att sköta ekonomistyrningen av verksamheten. Styrning är ett brett område 
och vissa styrningsaspekter kan givetvis förbättras samtidigt som andra försämras, 
vilket torde vara den bästa förklaringen till dubbeltydigheten. Exempel på 
styrningsmöjligheter som har försämrats med centraliseringen av budgeten är t.ex. 
förlusten av jämförelsemöjlighet mellan enheter och större kontrollspann för de som 
fördelar budgeten. 
 
En anledning till att endast två försakade fördelar har identifierats av fler än en person 
kan vara att en organisation vid en förändring fokuserar på att finna problem. De 
aspekter som fungerat bra i den gamla organisationen är något som märks först i 
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efterhand, år efter att förändringen genomfördes. En ny lösning medför alltid ett 
försakande av några positiva aspekter. Det går inte att hitta en universal lösning där en 
organisation finner lösningar på alla problem. Detta är något vi tror lätt kan glömmas 
bort vid införandet av nya idéer och lösningar i en organisation.  
 
Att avstånd är något som försakas är tydligt av respondenternas svar, och det gäller 
samtliga tre centraliseringstendenser. En centralisering av budgeten gör att den som 
ansvarar för budgeten sitter längre bort och i de flesta fall blir det en längre väg att gå 
för en anställd om något ska utföras som kostar pengar. I en organisation som 
Försäkringskassan kanske detta bara är applicerbart vid lönediskussioner, då de 
anställda som inte innehar chefspositioner kanske inte har till uppgift att göra inköp 
och således inte behöver ha budgetansvarig chef nära. Däremot är långa avstånd för 
personal och kunder ett problem som har kommit med centraliseringen av personal 
och ärenden, och således en fördel som har försakats. Det beror sannolikt på att 
personalen erbjuds att följa med i flytten av både ärenden och i många fall också då 
kontor läggs ned.  
 
 
8.2 FRÅGESTÄLLNING 2 

 
Går det att upptäcka några skillnader mellan budgetgruppernas skäl till förändringen? I 
sådant fall, vilka och varför? 
 

I figur 8.2.a nedan redovisas hur många av försäkringskassorna som tillhör de olika 
budgetgrupperna.  

Figur 8.2.a – Fördelning på budgetgrupper 
 
Vi vill börja avsnittet med att påpeka att en ny budgetansvarsfördelning inte alla 
gånger aktivt har genomdrivits för att lösa ett problem. Det kan, vilket vi skrev i 
avsnitt 8.1, röra sig om att förändringen av budgetansvarsfördelning är en följd av 
någon annan åtgärd (t.ex. nedläggning av kontor) som vidtagits för att lösa ett upplevt 
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problem. Det innebär att t.ex. en nedläggning av ett kontor för att spara pengar kan 
göra att det automatiskt blir en koncentrering av budgetansvaret. Därför hör de olika 
åtgärderna på ett sätt ihop. Anledningen till att vi har valt att dela in 
försäkringskassorna efter just budgetansvarsfördelning är att det är den 
centraliseringstrend som har varit vanligast förekommande bland försäkringskassorna 
i undersökningsgruppen. Sammantaget innebär detta att analysen av skillnader mellan 
vad som ligger bakom en förändring till en viss budgetansvarsfördelning, störs av 
andra åtgärder som i sin tur har lett till en förändring av budgetansvarsfördelning. 
Därför kommer oundvikligen även övriga centraliseringsaspekter att diskuteras i 
denna analys, trots att själva indelningen i grupper är gjord efter budgetansvaret. Det 
kommer dock knappast att skada analysen då de olika budgetgrupperna även har olika 
karaktäristika som inte har med budgeten att göra. 
 
Tabell 8.2.a – Skillnader i betydelse av aspekter mellan de tre budgetformerna i samband med förändringen  
 Störst betydelse för.. Minst betydelse för..
Problem   
Dubbelarbete ..Processorienterade ..Övriga två 
Litenhet = kompetens- och frånvaroproblem ..Koncentrerade ..Processorienterade 
Suboptimering ..Svårt att fastställa ..Svårt att fastställa 
Enhetlighet ..Processorienterade ..Centralbudgeterande
Svårt fördela budget ..Centralbudgeterande ..Övriga två 
Försakade fördelar Störst försakande… Minst försakande… 
Motivations- och rekryteringsfördelar ..Centralbudgeterande ..Processorienterade 
Handling och aktivitet vid de lokala kontoren ..Centralbudgeterande ..Processorienterade 
Demokrati ..Övriga två ..Processorienterade 
Omgivning Störst betydelse för.. Minst betydelse för..
Teknologiska förändringar ..Koncentrerade ..Centralbudgeterande
Trender (utgår från vad de anser sig vara) ..Processorienterade ..Koncentrerade 
Change agents ..Processorienterade ..Koncentrerade 
 
Svaret på frågan om det finns skillnader är naturligtvis ja, vilket vi har redogjort för i 
avsnitt 7.4. I detta avsnitt vill vi analysera varför dessa skillnader existerar genom att 
diskutera dem lite mer ingående. Vi vill göra läsaren uppmärksammad på att det 
handlar om små populationer som jämförs varför varje röst väger tungt. För att det 
ska finnas en någorlunda säkerhet i vårt resonemang väljer vi därför att endast 
diskutera de största skillnaderna gällande skälen till förändring mellan de tre 
budgetgrupperna. I ovanstående tabell 8.2.a har vi sammanställt de skillnader som vi 
har kunnat iaktta mellan de tre budgetgrupperna av försäkringskassor utifrån svaren 
på de båda formulären och våra egna observationer. Samtidigt har vi valt att visa för 
vilken budgetgrupp dessa aspekter har haft störst respektive minst betydelse för 
centraliseringen av budgetansvar. 
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8.2.1 Problem 
 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera skillnaderna gällande problemen som de 
olika försäkringskassorna upplevde med den gamla organisationen. Även här ska 
nämnas att de flesta av de diskuterade problemen har nämnts av försäkringskassor 
från samtliga tre grupper. Vad vi försöker göra är att fastställa vilken grupp av 
försäkringskassor som till största del har nämnt en specifik aspekt som en bidragande 
orsak till förändringen.  
 
(1) DUBBELARBETE 
De processorienterade försäkringskassorna har i mycket större utsträckning än de 
övriga två grupperna angett dubbelarbete (gällande administration, ekonomifunktion, 
rekrytering osv.) som ett skäl till förändringen. Dubbelarbete (se 6.1.1 punkt 3), som 
enligt vår tidigare beskrivning innebär att samma sak görs på flera ställen och att 
synergieffekter uteblir, är något som allmänt anses som något negativt med den starkt 
decentraliserade organisationsformen. Man bör dock enligt undersökningar, som 
Södergren refererar till, vara försiktig med att centralisera för mycket funktioner, då 
kostnaderna för en centralförvaltning oftast överstiger kostnaderna för 
dubbelarbete145. 
 
Det är i alla fall inte konstigt att det skiljer sig mellan de processorienterade och de 
övriga två grupperna i denna fråga. Om förekomsten av dubbelarbete skulle ha varit 
ett av de tyngsta skälen till att de koncentrerade försäkringskassorna förändrade sig så 
skulle de antagligen ha förändrat till något annat än just koncentrering (förutsatt att de 
kände till något annat). Det beror på att en koncentrering endast minskar problemet 
utan att lösa det. Däremot minskar antagligen dubbelarbete mer med en 
processorganisation, då processerna oftast inte är lika många som kontoren. Intrycket 
som vi fått visar dessutom att det i högre grad är i processorganisationerna som t.ex. 
ekonomi-, rekryterings- och administrativa funktioner kan samordnas. Det beror på 
att processägarna ofta sitter på samma ställe och därför kanske hellre tar hjälp av 
huvudkontoret än chefer ute på lokalkontoren. Det blir dessutom enklare att skilja på 
uppgifterna mellan processerna i jämförelse med att skilja dem mellan varje kontor 
eftersom processorganisationen är uppbyggd kring de ärenden som Försäkringskassan 
handlägger. Detta har dock med enhetlighet att göra, vilket diskuteras under punkt 4 
nedan. 
 
Det finns dock en risk för att de processorienterade försäkringskassorna anger 
förekomsten av dubbelarbete som en viktig orsak för att legitimera sin övergång till 
processorganisation. De vet att deras nya organisationsform minskar risken för 
                                           
145 Södergren (1988), När pyramiderna rivits 
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dubbelarbete varför de också anger det som ett skäl. Det låter helt enkelt bra. Detta är 
också i linje med Meyer och Rowans uttalande om att alla organisationer inte 
överlever pga. hög effektivitet utan att vissa gör det pga. legitimitet146. Huruvida 
resonemanget äger giltighet eller inte lär vi inte få veta. 
 
(2) LITENHET = KOMPETENS- OCH FRÅNVAROPROBLEM 
De koncentrerade försäkringskassorna anger litenhet som skäl till förändringen i 
större utsträckning än de övriga två. Det är en tydlig skillnad i svaren från både de 
öppna och de slutna frågeformulären. Detta kan ha flera orsaker. En orsak kan vara 
att kommunerna i de koncentrerade länen är små. Detta får betydelse eftersom 
befolkningsmängden ofta är en fördelningsnyckel för fördelningen av budgeten till 
kontoren. Varje kontors resurser skulle bli små om det skulle finnas ett kontor i varje 
kommun (personalkostnader står bl.a. för ca 80 % av budgeten). 
 
På små kontor skulle också kompetensproblem kunna uppstå, vilket också Söderberg 
noterar147. Dessa problem kan bero på att det blir för många ärendeslag per person att 
kunna eller att det inte finns tillräcklig tillgång till utbildat folk i alla kommuner. 
Försäkringskassorna blir därmed tvungna att koncentrera kontoren till större städer 
där tillgången på välutbildade människor är större. 
 
Om litenheten ses som ett stort problem ligger en koncentrering (där 
budgetcentraliseringen är en följd av nedläggning eller åtminstone inskränkta resurser 
till de problematiska lokala enheterna) naturligtvis närmare till hands än en total 
omorganisation via processtänkande. Detta är förmodligen skälet till att litenhet sågs 
som ett viktigare skäl till förändringen hos de koncentrerade än de processorienterade. 
Naturligtvis kan det dock även i detta fall röra sig om en efterkonstruktion för att 
vinna legitimitet, då en koncentrering minskar detta problem på ett tydligare sätt än en 
processorganisation. Resultaten av förändringen mot en koncentrering av kontoren 
har minskat problemen med litenheten. Ett citat av Leif Andersson från 
Försäkringskassan i Västra Götaland beskriver minskningen av problemen bra.  
 

”Det största problemet var att det var svårt att på så många enheter ha den kompetens 
som erfordras för att handlägga ärenden effektivt. Viss ärendehandläggning var mycket 
sårbar med små lokalkontor. Organisationsförändringen löste delar av problemet. […] 
Ett mindre antal lokalkontor var en del av lösningen för att få effektivare handläggning. 
Denna åtgärd följdes senare av koncentration av ärendehandläggning (till några 
lokalkontor) för att ytterligare öka effektiviteten.” 

(Leif Andersson, Västra Götaland) 

                                           
146 Meyer J. och Rowan B. i Maggio, Powell (eds)(1991), The new institutionalism in organisational analysis 
147 Söderberg (1991), Decentralisering – Symbolvärde och innebörd 
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När det gäller kompetensproblemen som i högsta grad hör ihop med 
frånvaroproblem vid sjukdom var även här en av lösningarna att, som Leif Andersson 
skriver, koncentrera ärendehandläggningen till några lokalkontor. Problemet med 
litenhet löstes alltså via ärende- och personalkoncentrering. Främsta orsaken till denna 
koncentrering får anses vara den höga graden av sårbarhet som små kontor tvingades 
leva med. En person på ett litet kontor har mycket större betydelse än en person på 
ett större där det ofta finns fler personer med samma eller liknande kunskap inom 
vissa ärenden.  
 
(3) SUBOPTIMERING 
Vid decentralisering föreligger alltid en större risk för suboptimering148. Att 
suboptimering, eller åtminstone rädslan för den, förekom i den tidigare starkt 
decentraliserade organisationsstrukturen framgår av frågeformulären, men däremot är 
skillnaden mellan de olika budgetformerna tvetydig. Om vi ska tro det öppna 
frågeformuläret var suboptimering ett viktigt skäl för främst de centralbudgeterande 
försäkringskassorna. Det låter troligt eftersom en central budget kommer att minska 
eller rent av eliminera suboptimering eftersom det inte är lika lätt att jämföra de olika 
lokala kontoren längre. Enligt Fridolf och Rydberg minskar dessutom revirtänkandet, 
den interna konkurrensen och den tidigare tävlingen om resurser kontoren emellan149. 
Helhetstänkandet för hela organisationen blir större. De lokala cheferna (om det ens 
finns sådana kvar) ser det inte längre som en förlust att dela med sig av kunskaper och 
resurser till andra kontor. Det slutna frågeformuläret anger dock att alla såg 
suboptimering som ett lika stort problem, varför det kan sägas gälla i lika stor 
utsträckning för alla former. Alla tre förändringarna hävdar vi motverkar 
suboptimering eftersom budgetansvaret flyttas närmare centrum till personer som har 
en bättre överblick över den totala verksamheten eller åtminstone en bättre överblick 
av en större del av verksamheten.  
 
Problemen med suboptimering eliminerades naturligtvis mer eller mindre av de 
försäkringskassor som valde att gå över till en central budget. När det gäller de 
försäkringskassor som koncentrerade finns problemen kvar men i mindre omfattning, 
då det fortfarande finns områdeskontor som tävlar med varandra om resurser. För de 
försäkringskassor som har gått över till processorganisation kvarstår också problemen 
i viss mån, eftersom resurserna, om än på verksamhetsgrenar istället för geografiskt, 
fortfarande måste fördelas mellan cheferna. Problemet med suboptimering kunde 
således lösas med en minskad omfattning av budgetstyrningen på de lokala kontoren. 
En centralisering av personal eller ärendehantering var inte nödvändig för att nå en 
lösning på problemet.  
                                           
148 Jörgen Dahlgren (2003-09-05), seminarium Linköpings universitet 
149 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
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(4) ENHETLIGHET 
Brist på enhetlighet nämns av de processorienterade försäkringskassorna som ett skäl 
till förändringen i klart högre grad än av de centralbudgeterande. Problem med 
enhetlighet är också något som vi anser bör lösas bäst av den processorienterade 
organisationen, eftersom hela fokusen i denna ligger på verksamhetsgrenarna. Det 
medför att processägarna kan rikta sin fulla uppmärksamhet mot att likrikta 
verksamheten inom just deras process. Det uppstår en ”best practice” för varje 
process istället för på varje lokalkontor, vilket medför att ärenden ute på kontoren 
löses på samma sätt enligt de mönster som processägarna ställt upp. 
 
Vår undersökning visar dock på att vissa försäkringskassor ur de koncentrerade och 
centralbudgeterande grupperna har valt att koncentrera ärendeslag till vissa kontor för 
att på så sätt öka likformigheten i hanteringen av dessa ärenden. Dessa 
försäkringskassor har således löst problemet på ett annat sätt. Därför förefaller det 
mest vara en slumpmässig företeelse att processorienterade försäkringskassor 
spontant har nämnt detta som ett problem. Detta styrks med att det inte heller syns 
någon påtaglig skillnad i svaren från det slutna frågeformuläret gällande problemen 
med bristande enhetlighet. Det här är alltså ett problem som inte kan lösas med hjälp 
av en mer centraliserad budget. Det krävs att ärendehanteringen koncentreras eller att 
fokus läggs på ärendena. Det senare sker i de processorienterade försäkringskassorna. 
 
Det går alltså att se två skilda lösningar på problemet med enhetlighet. Den första 
(processlösningen) har vi redan diskuterat utförligt ovan. Den andra var att olika 
ärenden koncentrerades till ett specifikt kontor. Som vi nämnt under kapitel tre har 
Försäkringskassan i Kalmar län valt att placera experter på utlandspensioner på 
kontoret i Kalmar medan experter på familjebidrag sitter i Nybro. Ett kontor har alltså 
fått ansvar för att sköta handläggningen. Med hjälp av det nya 
ärendehanteringssystemet blir det lättare att flytta ärenden till det kontor där 
kompetensen finns. Detta ökar naturligtvis enhetligheten eftersom det bara är ett 
kontor som löser fallen istället för flera som var verkligheten i den starkt 
decentraliserade organisationen. 
 
(5) SVÅRT FÖRDELA BUDGET 
Svårigheter att fördela budgeten och orättvisor som associeras med detta är något som 
endast nämnts av Jönköping, som är en centralbudgeterande Försäkringskassa. Att vi 
ändå har valt att ta upp det här är att det är ett problem som är klart associerat med 
decentralisering av budgeten, men som inte nämnts i den litteratur vi har läst. Att det 
är en centralbudgeterande Försäkringskassa som nämner det är inte förvånande 
eftersom problemet försvinner när budgeten centraliseras. En central budget 
motverkar den kamp som lokala kontor för, för att få mer medel att disponera över. 
En central budget gör också att de som sköter sig bra löper mindre risk för att lida för 
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detta kommande år. Detta är ett problem som framförallt kan ses i offentliga 
organisationer där politik avgör vilka kontor som ska få vara kvar, och inte i lika hög 
grad om de är lönsamma eller inte. 
 
 
8.2.2 Försakade fördelar 
 
En förändring innebär inte alltid guld och gröna skogar som vi nämnt tidigare. Då en 
organisationsförändring kommer till stånd tvingas organisationer många gånger att 
försaka fördelar, det vill säga saker som fungerade bra med den gamla organisationen. 
Under detta avsnitt har vi för avsikt att belysa de skillnader de olika grupperna av 
försäkringskassorna visar upp sinsemellan. I de fall det skiljer mellan budgetformerna 
gällande försakade fördelar med den starkt decentraliserade organisationsstrukturen är 
det i samtliga fall de processorienterade som tycker att de inte har försakat så mycket. 
De är således mest nöjda med sin förändring. Vi ska nu gå in i detalj på mer specifika 
fördelar som respondenterna hävdat tvingats försakats i samband med 
organisationsförändringen.  
 
(1) MOTIVATIONS- OCH REKRYTERINGSFÖRDELAR 
Om vi väljer att titta på motivations- och rekryteringsfördelar specifikt går det att 
finna inbördes olika skillnader mellan motivationsfördelar och rekryteringsfördelar. 
De koncentrerade försäkringskassorna ser det som ett större problem med 
rekryteringen än vad de centralbudgeterande gör, medan de processorienterade inte 
alls ser rekryteringssvårigheter som en följd av förändringen. Det senare är 
förvånande men kan bero på att det i en processorienterad organisation sitter fler 
chefer på länskontoret som antagligen ligger i en större stad, vilket gör att de nya 
chefsposterna blir lika lätta att fylla som de gamla. I de koncentrerade 
försäkringskassorna försvinner vissa chefsposter med budgetansvar, vilket borde 
medföra att det blir svårare att locka högutbildad personal till organisationen. 
Anställda kräver mer ansvar vilket gör att de efter förändringen mindre ansvarsfulla 
jobben på de lokala kontoren (om de lokala kontoren överhuvudtaget finns kvar) inte 
renderar samma efterfrågan från arbetssökande som motsvarande jobb gjorde förut. 
Detta är logiskt, men det är förvånande att de centralbudgeterande 
försäkringskassorna inte anger rekryteringen som ett problem. Kanhända fångade inte 
frågan vi ställde i det slutna frågeformuläret dessa tankar. Detta kan bero på att chefer 
i flera fall finns kvar och fortfarande i ledningens ögon har lika stora befogenheter. 
Hade vi valt att fråga anställda på lokala kontor kunde vi ha fått en annan bild av det 
hela. Detta skulle dock ha talat emot vår valda ansats att undersöka förändringarna ur 
ett ledningsperspektiv.   
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De centralbudgeterande försäkringskassorna tycker däremot i störst utsträckning att 
motivationen vid de lokala kontoren blir lägre. Det är logiskt att de 
centralbudgeterande anger minskad motivation som ett problem, då ett minskat 
ansvar för fördelning av resurser för de lokala cheferna sannolikt minskar 
motivationen. Även de processorienterade anger i viss utsträckning lokal motivation 
som ett problem, mycket mer än de koncentrerade, vilket förmodligen beror på att de 
som har budgetansvar i processorganisationen oftast sitter på länskontoret och inte på 
de lokala kontoren. 
 
Sambandet mellan motivation och aktivitet vid de lokala kontoren torde vara stort. I 
detta fall är det också de centralbudgeterande försäkringskassorna relativt de andra 
som tycker att handlingen och aktiviteten är något som försvinner vid förändringen. 
Anledningen till att det är just de centralbudgeterande försäkringskassorna som tycker 
detta, är antagligen att de som jobbar lokalt inte har lika mycket att vinna på att jobba 
hårdare, jämfört med ifall de har ett budgetmål att försöka nå. Deras arbete blir 
mindre utmanande och med mindre utmaningar försvinner mycket av motivationen.  
 
(2) DEMOKRATI 
Fridolf och Rydberg150 talar om att demokratin blir starkare ju mer decentraliserad en 
kommun är och vi tror att detta också kan appliceras på Försäkringskassan och många 
andra offentliga organisationer. De processorienterade försäkringskassorna anser sig 
inte göra avkall på demokratin med sin förändring medan avkall på demokrati gäller 
för övriga försäkringskassor i större utsträckning. Det kan ha flera förklaringar vilket i 
viss mån beror på att demokrati kan tolkas på olika sätt. Varje individ har sin syn på 
vad demokrati är. Den förklaring som vi kan tänka oss till att de processorienterade 
försäkringskassorna anser att de inte har gjort ett så stort avkall på demokrati kan vara 
att det i dessa fortfarande förekommer lika mycket service på de lokala kontoren som 
före förändringen. De koncentrerade försäkringskassorna hade, av känslan vi fick, 
efter förändringen i många fall kortare öppettider på de lokala kontoren, där det nu 
endast finns servicekontor, än före densamma, vilket ju ger en minskad demokrati då 
människor i vissa kommuner får bättre service än de i andra. 
 
 
8.2.3 Anpassning till omgivningen 
 
Vi kommer under detta avsnitt att diskutera kring de skillnader vi har märkt mellan de 
tre grupperna av försäkringskassor vad gäller omgivningsfaktorer som påverkat mot 
förändring. Vad som bör tilläggas redan nu är att alla tre grupper har påverkats mer 
eller mindre av de nämnda faktorerna, men vårt syfte med det här avsnittet är att visa 
                                           
150 Fridolf och Rydberg (1995), GFF: Decentralisering i kommunen – möjligheter och konsekvenser 
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vilken grupp av försäkringskassor som framförallt har hävdat sig påverkas av specifika 
omgivningsfaktorer.  
 
(1) EKONOMISKA KRAV 
Ekonomiska krav är något som centralbudgeterande försäkringskassor har angett som 
skäl i större utsträckning än övriga två och då särskilt i jämförelse med de 
processorienterade. Detta kan förklaras på flera olika sätt. En förklaring är att 
organisationer ofta centraliserar när ekonomin är kärv eller organisationen befinner sig 
i kristider. Det beror på att ledningen är de som har ansvaret för hur organisationen 
går och därför vill ha beslutanderätten när ekonomin är svår och organisationerna 
riskerar att hamna i blåsväder. De minskade budgetanslagen från RFV får anses som 
att det för Försäkringskassan rådde kärva ekonomiska tider. Vad vi har 
uppmärksammat är att de processorienterade försäkringskassorna inte i tillnärmelsevis 
samma utsträckning anser sig ha förändrat för att det förelåg problem med att hålla 
budgeten från RFV utan de anger andra skäl till förändringen. För att generalisera vad 
som kanske egentligen inte kan generaliseras (beroende på att alla förändringar är så 
inbördes olika samt svårigheten att jämföra resultat på olika försäkringskassor) verkar 
det alltså som om de försäkringskassor som klarade sin budget tillfredsställande före 
förändringen valde att processorientera. Övriga valde att göra en mindre omfattande 
förändring för att få snabbare resultat.  
 
I och med ovan förda diskussion kan det sägas att de processorienterade 
försäkringskassorna till största del har handlat proaktivt, vilket Gävleborg också 
nämner, för att möta kommande ekonomiska krav. De övriga två grupperna har 
handlat mer reaktivt på de ekonomiska krav som de mött. Flera av de senare har 
emellertid processorienterat inom sin organisation trots att budgeten ligger på 
kontoren eller centralt. En lösning med centralisering av budgetansvar ihop med 
processorientering ute på lokala kontor kan sägas vara ett sätt att inte helt tappa fokus 
på framtiden och det nya ärendehanteringssystemet samtidigt som snabba resultat 
förväntas. Den centrala budgeten ger en bättre överblick över organisationens hela 
ekonomiska ställning och bör därmed leda till snabbare ekonomisk förbättring än när 
flera personer sitter med ekonomiskt ansvar och ser till sitt eget bästa. Många av 
respondenterna anger också att stora förändringar inte syns resultatmässigt förrän en 
lång tid efter en förändring. Detta kan vara en rimlig anledning till att de som har 
störst ekonomiska problem också gör de förändringar som kan ge snabbast resultat.  
 
(2) TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR 
Teknologiska förändringar är också något som skiljer sig åt men skillnaden är 
svårtydd. Det beror på att det i huvudsak är de koncentrerade försäkringskassorna 
som angett den allmänna teknologiska utvecklingen som skäl. Den mest påtagliga 
teknologiska utvecklingen inom försäkringskassevärlden som skett är 
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ärendehanteringssystemet ÄHS, som är ett typiskt processorienterat hjälpmedel, vilket 
borde betyda att det framförallt är processorienterade försäkringskassor som anpassat 
sig till teknologiska förändringar. Därför är det svårt att fastställa varför just de 
koncentrerade försäkringskassorna har valt att ge den teknologiska utvecklingen stor 
betydelse, samtidigt som det är lätt att förstå varför just de processorienterade nämner 
ÄHS som en viktig faktor. Dock har några av de koncentrerade försäkringskassorna 
angett att de har centraliserat ärendehanteringen, vilket kan vara en förklaring till att 
dessa ger den teknologiska utvecklingen så pass höga betyg. Det skulle i så fall 
innebära att de, samtidigt som de koncentrerade budgeten, med teknikens hjälp 
flyttade vissa svårare ärenden till ett visst kontor.  
 
Vilken betydelse respondenterna lägger i allmän teknologisk utveckling går också att 
diskutera. Det kan hända att det under detta begrepp även ingår anpassning till det 
nya ärendehanteringssystemet. De koncentrerade försäkringskassorna kan ha valt att 
lägga in ÄHS under den allmänna teknologiska utvecklingen samtidigt som de 
processorienterade försäkringskassorna väljer att tydligt visa att deras förändring 
berodde på ÄHS specifikt eftersom det för de sistnämnda har valts en 
organisationsform som bygger på samma koncept som ärendehanteringssystemet, 
nämligen processer.  
 
(3) TRENDER 
Att trend var en viktigare faktor till förändringen hos de som ansåg sig vara 
processorienterade än hos de andra två grupperna tycker vi knappast är förvånande. 
Eftersom Business Process Reengineering (BPR) var en ny organisationsform medan 
koncentrering egentligen inte var något nytt utan bara en rekyl från 80-talets 
decentralisering ser vi det som en logisk följd att de som valt att processorientera ger 
trender en större betydelse än övriga två grupper. Vad som är förvånande är snarare 
att de centralbudgeterande försäkringskassorna har angett trend som ett större skäl till 
förändringen än de processorienterade. Det kan vi endast förklara med att de 
centralbudgeterande i de fallen där trend angavs som en viktig faktor har ett 
processorienterat arbetssätt. Att det inte var viktigt för de 6 koncentrerade 
försäkringskassorna syns dock tydligt där bara Kalmar har gett skälet ”trend” ett 
förklaringsvärde skilt från 1. I Kalmar finns dock också en processorientering ute på 
kontoren vilket kan förklara att respondenten därifrån valt att ge trender större 
betydelse.  
 
(4) CHANGE AGENTS 
Riksförsäkringsverket kan ses som en form av change agent då de bl.a. har en 
konsulterande roll gentemot försäkringskassorna och utfärdar rekommendationer som 
försäkringskassorna kan välja att följa eller att inte följa. Att de processorienterade 
försäkringskassorna i större utsträckning har följt rekommendationer från change 
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agents är inte överraskande eftersom det, som tidigare sagts, inte var något nytt med 
koncentrering. Konsulter, eller motsvarande, har troligtvis inte haft någon större 
påverkan på de koncentrerade försäkringskassornas förändring. Andra tecken på att 
de processorienterade försäkringskassorna har använt sig av konsulter (i betydelsen att 
anlita externa parter för råd och hjälp) syns i Försäkringskassans i Östergötland 
samarbete med Linköpings universitet. Utan inblandning från universitetet skulle 
förändringen antagligen inte ha kommit till stånd, åtminstone inte till den nuvarande 
processorienterade formen. Vi vet dock inte hur det ligger till med olika 
försäkringskassors användande av konsulter och ännu mindre hur stor roll dessa i så 
fall har spelat för att förändringen överhuvudtaget skulle komma till stånd. Vad vi 
emellertid tror, är att användandet av konsulter minskade allteftersom de olika 
försäkringskassorna förändrade sig, eftersom de då gick att hämta intryck från och lära 
sig av de försäkringskassor som redan hade genomfört förändringen. Från att change 
agents spelade en viktig roll hos de första försäkringskassorna som förändrade blir det 
enligt detta resonemang mer och mer ett trendsynsätt på förändringarna. Det som de 
tidiga försäkringskassorna använde sig av implementeras senare även på andra 
försäkringskassor.  
  
 
8.2.4 Sammanfattning och slutsats 
 
Vad vi har diskuterat i avsnitten ovan är till största delen koncentrerat på att finna 
skillnader vi har upptäckt mellan de tre grupperna av försäkringskassor. Naturligtvis är 
det inte bara dessa orsaker som har pådrivit förändringen utan även andra aspekter går 
att urskilja, vilka vi har diskuterat utförligt kring under avsnitt 8.1. Vi vill här nedan 
kort sammanfatta och belysa varför vissa aspekter har varit viktigare för en specifik 
grupp av försäkringskassor än för andra. 
 
CENTRALBUDGETERANDE FÖRSÄKRINGSKASSOR 
De centralbudgeterande försäkringskassorna är svåra att generalisera, beroende på att 
det är budgeten som är centraliserad medan resten av verksamheten kan klassas 
antingen som geografiskt kontorsindelad eller processorienterad. Därför kan vi bara 
knyta till de budgetrelaterade orsakerna, dvs. de som kan lösas med hjälp av en central 
budget. I de centralbudgeterande försäkringskassorna har förändringen i högre grad 
än i övriga kommit till stånd på grund av att suboptimeringen varit för hög. Varje 
lokalkontor skapade sitt eget revir som var viktigare än hela organisationens bästa. De 
resurser som inte användes på ett kontor kunde inte utnyttjas på andra ställen i 
organisationen. För att komma till stånd med detta problem sågs den slutgiltiga 
åtgärden att centralisera budgeten som en bra lösning. Med en centraliserad budget 
kan inte de lokala cheferna gömma undan överskott av medel för att ställa deras egen 
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verksamhet i god dager. Även orättvisorna med en minskad budget som följd av att 
budgetramar hålls kan undvikas. Naturligtvis måste dessa positiva följder av 
centraliseringen vägas mot att motivationen minskar och att arbetet med att 
effektivisera verksamheten ute på lokalkontoren försakas. Risken är att de lokala 
cheferna fortsätter som de alltid har gjort och inte arbetar med innovation och 
förbättring, när de inte längre har budgetansvar. Detta är även något som Södergren 
påtalar151. 
  
PROCESSORIENTERADE FÖRSÄKRINGSKASSOR 
Processorienterade försäkringskassor har, mer än de övriga två, upplevt problem med 
att enhetligheten ute på de lokala kontoren var bristfällig. Varje kontor hade sin syn på 
hur ett fall bäst löstes. Detta medförde en orättvis ärendehantering mellan olika 
kommuner i ett län, vilket strider mot vad vi anser vara en viktig del av 
Försäkringskassans verksamhet, att hantera alla ärenden rättvist. Genom att lägga 
ansvaret på processägare blir det ett bättre fokus på ärendehanteringen och 
enhetligheten blir därmed större. En negativ effekt av en rekrytering till varje process 
är att motivationen på lokala kontor kan minska då arbetsuppgifterna för de som 
anställs blir snäva. Deras möjlighet att självständigt välja hur de ska arbeta försvinner, 
vilket borde få en negativ inverkan på motivationen. Det gäller att på annat sätt ge 
lokalt anställda nya utmaningar som gör att de finner nöje i sin nya vardag med 
mindre autonomi. En lösning för att inte minska motivationen kan vara att låta de 
som tidigare har haft budgetansvar på det lokala kontoren bli processägare så långt 
detta är möjligt och det har även skett i vårt fallföretag.  
 
Även dubbelarbete var en bidragande orsak till att processorientering infördes (mer än 
hos övriga). Genom att bygga upp verksamheten efter processer blir det svårt att 
arbeta med exakt samma sak på två ställen. Kunden följs av en person genom hela 
processen istället för att flera personer ska ta hand om en kund. Detta är en 
förutsättning för att dubbelarbete inom ärendehantering inte ska uppstå. När det 
gäller dubbelarbete i form av administration och ekonomifunktioner t.ex., kan det 
också vara ett skäl till en processorientering, då cheferna kommer geografiskt närmare 
länsledningen och därmed kan samarbeta mer och på så sätt dra nytta av 
synergieffekter. 
 
Ytterligare en orsak till inriktningen mot processorientering inom Försäkringskassan, 
som vi tror kanske är den viktigaste av dem alla, är det nya ärendehanteringssystemet 
ÄHS. Processorienteringen blir en anpassning till detta eftersom det är uppbyggt efter 
olika ärendeslag. Det gör att, om någon Försäkringskassa övervägde att gå över till 
processorganisation innan, blev ÄHS det som fick förändringen till stånd. Naturligtvis 
                                           
151 Södergren (1992), Decentralisering – förändring i företag och arbetsliv 
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har RFV också ett finger med i spelet då de i samband med beslutet om ÄHS 
rekommenderade försäkringskassorna denna form av lösning. 
 
KONCENTRERADE FÖRSÄKRINGSKASSOR 
Koncentrerade försäkringskassor har i större utsträckning än övriga valt att förändra 
på grund av en upplevd litenhet. De lokala kontoren var många gånger alldeles för 
små för att kunna erbjuda fullgod service till sina kunder. Lösningen på detta var att 
slå igen vissa av kontoren. I och med denna lösning finns fortfarande autonomin kvar 
i viss mån om än i mindre omfattning än tidigare. Problemet med en koncentrerad 
form är naturligtvis att risken för suboptimering och dålig enhetlighet finns kvar. 
Varje kontor, även om det är större, har sin lösning på ett problem och sitt eget sätt 
att handlägga ärenden. För att motverka detta har dock vissa koncentrerade 
försäkringskassor valt att koncentrera handläggning av speciella ärenden till en 
specifik ort, något som hjälper till att stärka enhetligheten. En koncentrering av 
budget och övrig verksamhet leder, som respondenterna också har nämnt, endast till 
en begränsning av problemen. Dock finns många av fördelarna med den starkare 
decentraliseringen kvar i jämförelse med de två andra grupperna av försäkringskassor 
eftersom viss autonomi vad gäller budgetansvar behålls längre ut på de lokala 
kontoren. Dessutom finns det chefer närmare både personal och kunder, vilket gör att 
problemen med avstånd som många försäkringskassor nämnt inte är lika närvarande 
som i en processorienterad eller centralbudgeterande försäkringskassa.  
 
 
8.3 DISKUSSION KRING DE TVÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 
 
Vad säger då det vi har skrivit om ovan? Jo, svaren på de båda frågorna är naturligtvis 
inte slutgiltiga. Den empiri vi har samlat in har vi indelat på ett sätt, andra kanske inte 
skulle ha gjort likadant. De förutsättningar vi har med en relativt stor 
undersökningsgrupp gör att vi måste göra vissa prioriteringar när vi samlar 
information. Vi kunde inte prata med samtliga anställda eller ens fler än de vi höll oss 
till, för det skulle ha blivit en enda gröt att analysera. Dessutom kan några av våra 
analyser kring varför skillnader förekom vara tveksamma, då vår underliggande 
kunskap om Försäkringskassan inte är lika stor som den är hos t.ex. respondenterna. 
Faktumet, att all ny information har gjort att vi måste omformulera problemfrågorna, 
då förutsättningarna och våra förkunskaper har ändrats, och gjort de föregående 
frågeställningarna omöjliga att undersöka, visar att forskningsområdet inte är uttömt. 
 
Centraliseringstendenserna som vi har sett gäller inom tre områden men det kan 
mycket väl vara så att vi har missat tendenser, åtgärder eller varför inte faktorer som 
har varit viktiga för Försäkringskassans förändring. Andra kanske inte ens skulle kalla 
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förändringen för centralisering. Exempelvis sitter kanske den som varit med och drivit 
igenom en förändring till en processorganisation när denne läser det här och tänker 
att: -Vi har minsann inte centraliserat, eftersom det fortfarande finns heltidsöppna 
kontor ute i kommunerna. -Nähä, säger vi, -men det tycker vi, eftersom cheferna inte 
längre är lika många alternativt att de som finns har flyttat in till länskontoret. Vår 
undersökning visar alltså att det finns många sätt att se på fenomenet och att många 
har sin egen bild av decentralisering och centralisering som är svår att rubba. 
 
Vår analys ger förhoppningsvis även en bild av varför politiskt styrda organisationer 
förändrar på olika sätt, trots att en utomstående kanske skulle ha sett liknande 
problem i organisationerna innan förändringen skedde. Det beror på 
ledningspersoner, change agents, trender, men också på hur personer inom 
organisationen tänker angående de problem som finns med den gamla 
organisationsformen. Någon ser kanske att det kostar för mycket pengar medan en 
annan tycker synd om personalen som måste resa så långt till jobbet. Dessutom är 
olika personer olika mottagliga för det nya. Några kanske är beredda att göra snabba 
och radikala förändringar eftersom: -Något måste göras annars blir jag säkert 
avskedad om fem år för att jag inte har gjort något som någon kommer ihåg!, medan 
andra tar det lugnt och tänker: -Jag ska minsann vänta och se hur det går för dem som 
tar det där stora, hemska, steget. 
 
En annan risk, som vi känner har blivit allt mer uppenbar, har att göra med att 
analyser som denna inte genomförs innan en förändring äger rum. Människor är 
begränsat rationella och ser vissa problem framför sig och tycker att de är tillräckliga 
för att förändra. Konsekvensanalyser kanske kommer lite i bakgrunden. Det skulle 
innebära att vi i uppsatsen kanske överanalyserar varför förändringarna har ägt rum. 
Kanske är det slumpen som avgör vilken organisationsform som väljs och inte 
rationella överläggningar. Kanske blir de som förändrar medvetna först i efterhand 
om vad de har tvingats försaka och därför inte räknar med det i sin analys före 
förändringen. 
 
Vi vill slutligen i detta kapitel ge några synpunkter på diskussionerna kring de två 
problemfrågorna. De kan, samtidigt som de ger en förklaring till varför 
centraliseringar av det ena eller andra slaget har ägt rum och vad som skiljer dem åt, 
vara en viktig inspirationskälla för de som läser detta. Det kan ge insikten att det finns 
många saker att tänka på när en förändring äger rum. Den första frågan som 
behandlar vilka skäl som kan finnas till centralisering kan ge bidrag både till 
forskningen och till politiskt styrda organisationer i allmänhet. Försäkringskassorna 
kanske inte håller med om allt som står, men trots det kan det vara värdefullt att inte 
bara se sin egen organisation framför ögonen utan även vad andra i en liknande 
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situation anser vara viktiga skäl till en förändring. Den andra frågan utreder vad som 
egentligen skilde i argumenten för förändring mellan de som förändrade 
budgetansvarsfördelningen på det ena eller det andra sättet. Försäkringskassan, som är 
den största målgruppen för denna frågeställning, kan läsa och dra egna slutsatser om 
vad som kan vara bra för just deras organisation utifrån de problem eller andra 
orsaker till förändring som finns. Uppsatsens syfte och hur vi tycker att det har 
uppfyllts återkommer vi till i nästa kapitel. 
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9. SLUTORD 
 
I detta kapitel ämnar vi att kort sammanfatta det vi kommit fram till. Vi kommer även att koppla 
tillbaka till det syfte vi har med uppsatsen samt till vårt vetenskapliga förhållningssätt för att visa 
hur detta har påverkat oss i vårt arbete. Avslutningsvis vill vi också kort kommentera uppsatsen.  
 
 
9.1 SAMMANFATTNING AV UPPSATSENS RESULTAT 
 
I analysen har vi diskuterat vad som kan ligga bakom politiskt styrda organisationers (i 
frågeställning 2 indelade i budgetgrupperna koncentrerade, processorienterade och 
central-budgeterande) förändring mot en ökad centralisering av budget, 
ärendehantering och personal. Vi kom fram till att mycket av det som låg bakom 
förändringen inom Försäkringskassan överensstämde mellan de olika 
budgetgrupperna, men också att olika orsaker framfördes av olika budgetgrupper. De 
orsaker till förändringen som gällde samtliga budgetgrupper var… 
 
 … omgivningsfaktorerna… 

•  hårdare ekonomiskt tryck i form av minskade budgetanslag. 
•  teknologisk utveckling (och i synnerhet ÄHS). 
•  ökade krav från kunder med bl.a. krav på snabbare och bättre ärendehantering. 

 
… och problemen med… 

•  avsaknad av enhetlighet, som innebär att det finns många syner på ”best practice”. 
•  suboptimering, som innebär att lokala enheter inte ser till organisationens bästa. 
•  litenhet som medförde kompetens- och sårbarhetsproblem. 
•  styrnings- och kommunikationsproblem. 
•  dubbelarbete, som innebär att synergieffekter uteblir (nämns endast i den slutna 

enkäten). 
 
Några av dessa orsaker skiljde sig dock mellan budgetgrupperna. När det t ex gäller 
litenhet var det främst de koncentrerade som såg detta problem, medan avsaknad av 
enhetlighet, införandet av ÄHS (teknologisk förändring) och förekomsten av dubbelarbete 
sågs främst av de processorienterade. Suboptimering nämndes vidare främst av de 
centralbudgeterande. Orsaker som inte fick höga poäng totalt, men där vi ändå kunde 
se tydliga skillnader mellan budgetgrupperna var trender och change agents. Dessa två 
orsaker angavs endast av de processorienterade vara viktiga för förändringen. För 
vidare diskussion kring psykologiska aspekter, som getts litet förklaringsvärde av 
respondenterna, hänvisas läsaren till avsnitt 8.1.4. 
 
När det gäller fördelar som försakats anser samtliga grupper att korta avstånd och 
styrnings- och kontrollfördelar var positivt med den gamla organisationsformen. Det går 
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här att se skillnader mellan budgetgrupperna gällande motivations- och rekryteringsfördelar, 
handling och aktivitet, samt demokrati. I alla tre fallen förefaller de processorienterade ha 
behållit dessa fördelar efter organisationsförändringen medan de centralbudgeterande 
anser sig ha försakat dem i och med förändringen. De koncentrerade ligger 
någonstans mitt emellan. 
 
 
9.2 ÅTERKOPPLING TILL UPPSATSENS SYFTE 
 
Syftet som presenterades under avsnitt 1.3 har tillsammans med våra två 
problemformuleringar varit utgångspunkten för vårt arbete med analysen. Syftet lyder 
enligt följande:  
 

”Vårt syfte med uppsatsen är att skapa ett diskussionsunderlag för främst 
Försäkringskassan i Kalmar län, men även för andra försäkringskassor och politiskt 
styrda tjänsteorganisationer, gällande decentraliseringsgrad och problem associerade med 
valet av densamma” 

 
För att uppfylla vårt syfte på ett så bra sätt som möjligt har vi valt att analysera så 
många aspekter som möjligt, som vi har funnit varit av betydelse vid 
organisationsförändringar som får en minskad decentraliseringsgrad som följd. Ordet 
diskussionsunderlag har hela tiden legat som ett ledord i arbetet. För att en uppsats 
ska kunna leda fram till en vettig diskussion är det viktigt att så många aspekter på ett 
problem som möjligt analyseras och belyses. Meningen med uppsatsen har från vår 
sida inte varit att arbeta fram en lösning på hur en organisatorisk förändring inom 
Försäkringskassan, eller organisationer liknande Försäkringskassan, bör se ut. 
Uppsatsen ska snarare tjäna som en ledstjärna, det vill säga vara ett stöd för 
Försäkringskassan i Kalmar läns vidare diskussioner kring en eventuell 
organisationsförändring.  
 
Kan vi då sägas ha uppfyllt vårt syfte? Utifrån hur vi valt att disponera uppsatsen 
anser vi oss ha gjort det. Detta eftersom informationen i uppsatsen kan vara ett stöd i 
en diskussion kring förändrad organisationsstruktur och medföljande ny 
budgetansvarsfördelning. Uppsatsen kompletterar aspekter från litteraturen med 
empiriska aspekter tagna från vår undersökning vilket ger en övergripande bild av vad 
som kan tänkas orsaka förändringar. Utifrån diskussionen i analysen kring aspekter 
som kan orsaka förändringar i starkt decentraliserade organisationer och vilka 
aspekter som är mest betydelsefulla för olika typer av organisationsstrukturer med 
skiljt budgetansvar (koncenterade, centralbudgeterande eller processorienterade) har 
vi byggt upp en bas för vidare diskussion. Uppsatsen kan tjäna som en ledsagare och 
ett avstamp till en vidare diskussion inom den organisation som anser sig få nytta av 
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vårt resultat. Framförallt ser vi dock att det är Försäkringskassan som kan få mest 
nytta av uppsatsen och dess resultat eftersom vi valt att titta på förändringar som skett 
inom försäkringskassevärlden och inte inom någon annan organisation. Det går dock 
att generalisera resultaten ut på andra organisationer eftersom de problem och 
fördelar vi tagit upp med decentraliseringen i de flesta fall är allmänna och gällande 
även för privata organisationer. 
 
 
9.3 ÅTERKOPPLING TILL VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
 
Som vi redan nämnt under avsnittet om vetenskapligt förhållningssätt ska en uppsats 
liknande denna vara vetenskaplig. Den syn vi har på vetenskap färgar naturligtvis hur 
denna uppsats ska bidra till vetenskapligheten. Under detta avsnitt försöker vi att 
motivera hur vårt vetenskapliga förhållningssätt har hjälpt oss framåt i vårt arbete. 
 
 
9.3.1 Hermeneutik 
 
Vad som kännetecknar en hermeneutisk syn på vetenskap är att förståelse är något 
som arbetas fram i takt med arbetet med en uppsats, förståelse utvecklas enligt den 
hermeneutiska spiralen152. Vår förförståelse utvecklades allteftersom vi kom i kontakt 
med litteratur inom området samt i takt med att information samlades in från vår 
fallorganisation. Vi har hela tiden tagit del av ny information som vi sedan tolkat och 
reflekterat kring. Ständiga omarbetningar av t.ex.. litteraturavsnitt som vi genomfört är 
ett bevis på växelverkan mellan tolkning och ny förståelse. Ju längre vi kom i 
undersökningen, desto fler nya aspekter upptäckte vi som behövde kompletteras i 
litteraturkapitlen. Tolkningen av ny information, i form av litteratur och empiri, 
medförde att en ny förförståelse för vårt undersökningsområde uppstod. I analysen 
har vi även arbetat efter de kriterier som hermeneutiken, enligt Lundahl och Skärvad 
ställer upp för vetenskap, nämligen att tolka och förstå och att skapa en helhetsbild av 
ett fenomen153. De diskussioner vi för tar utgångspunkt i den förståelse och de 
tolkningar vi har gjort av både litteratur och empiriskt material. Vi har också valt att 
analysera utifrån ett helhetsperspektiv och inte gått in på enskilda delar, t.ex. kunde vi 
endast ha koncentrerat oss på vilken roll anställda spelar för förändringar. Vi tar dock 
upp såväl interna som externa aspekter samtidigt som antalet aspekter vi diskuterar är 
många. Detta anser vi leder till att en helhetsförståelse av undersökningsområdet 
uppnås.  

                                           
152 Patel och Davidson (2003), Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning 
153 Lundahl och Skärvad (1992), Utredningmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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9.3.2 Abduktion 
 
Som synes har vi i vårt arbete hela tiden haft för avsikt att hålla en balanserad 
diskussion med inslag av både teori och empiri. Resultaten vi kommit fram till i 
analysen har vi kommit fram till genom en ömsesidig växelverkan mellan teori och 
empiri, vilket Wigblad anser vara ett kännetecken för en abduktiv metod154. Vi har 
alltså varit väl medvetna om vilken vetenskaplig metod vi har använt oss av under vårt 
arbete med uppsatsen. Denna medvetenhet har medfört att vi lyckats finna många 
intressanta aspekter, både från teori och empiri, som organisationer som planerar att 
förändra kan tänkas ha nytta av. Hade vi valt en deduktiv eller induktiv metod skulle 
resultaten ha begränsats till aspekter från antingen teori eller empiri. I analysen har vi 
dock i vissa fall låtit den abduktiva metoden övergå i en induktiv ansats. Detta 
eftersom det inte går att driva ett abduktivt resonemang hur långt som helst. Analysen 
har därför även blivit ett resultat av våra funderingar och reflektioner kring den empiri 
vi samlat in och därmed mer fått spår av induktion.   
 
 
9.3.3 Kritik mot vald informationsinsamlingsmetod 
 
Under analysen av de inkomna svar vi fått från våra respondenter har vi märkt något 
som kan ses som en brist i vald metod. Vi talar då om det slutna frågeformuläret. 
Anledningen till att vi valde att sända ut ett sådant till alla respondenter var att vi ville 
få en så helhetstäckande och övergripande bild som möjligt. Frågan vi har ställt oss i 
efterhand är om inte en djupintervju med ett färre antal av respondenter kanske skulle 
ha gett oss ett bättre resultat. Varför vi tror det beror framförallt på att 
respondenterna har tolkat några av frågorna på ett sätt som skiljt sig från vad vi 
egentligen menade med dem. Det fanns ingen möjlighet för respondenterna att fråga 
undersökaren om vad som egentligen menades med ett påstående. Om vi skulle ha 
utfört djupintervjuer kunde vi ha förtydligat innebörden av ett påstående på ett 
mycket bättre sätt och därmed fått mer värdefulla svar. Bristen har vi uppmärksammat 
men vi hävdar ändå att vi med vår valda informationsinsamlingsmetod har fått 
tillräckligt med information för att kunna komma fram till en bra lösning. 
 
 
9.4 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 
Naturligtvis är det en kombination av alla de faktorer som vi har lokaliserat som har 
gjort att centraliseringar av olika slag har kommit till stånd. Faktorerna påverkar 
                                           
154 Wigblad (1997), Karta över vetenskapliga samband – orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln 
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varandra och centraliseringsåtgärderna är ofta följder av varandra varför det ibland 
kan vara svårt att särskilja dem. Vi hoppas att uppsatsen ändå har gett dig som läsare 
en inblick i svårigheterna som är förknippade med val av decentraliseringsgrad och 
vad som kan ligga bakom en centralisering i en politiskt styrd organisation. Vi hoppas 
och tror också att ni på Försäkringskassan i Kalmar har fått värdefulla tips och tankar 
även om det för oss i nuläget är svårt att peka på det exakta användningsområdet för 
uppsatsen. Men det är ju så med det här ämnet, att inte alltid färdigpaketerade svar 
kan ges, och efter många veckors slit känner vi oss nu nöjda med det vi har presterat. 
Det är inte utan en viss lättnad och glädje över att vara färdiga civilekonomer vi nu 
lämnar över uppsatsen till de som kan ha användning för den. 
 

Linköping, januari 2004 
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BILAGOR 
 
I bilagorna har vi placerat de utskick som gjorts till respondenterna samt den 
intervjumall vi använde i den inledande telefonintervjun. Tanken är att du som läsare 
inte bara ska se hur vi har gått tillväga utan även se innebörden av ett abduktivt 
tillvägagångssätt. Genom att gå igenom mallar och frågeformulär efter att du har läst 
uppsatsen kan du se att de frågor vi ställde hela tiden ändrade karaktär. Du kan även 
se att vi skapade ny förståelse för fenomenet centralisering och Försäkringskassans 
förändring varje gång vi tog ett nytt steg i empiriinsamlandet. 
 
 
Bilaga 1: Telefonintervjumall 
 
Bilaga 2: Förberedande e-mail 
 
Bilaga 3: Öppet e-mailfrågeformulär 
 
Bilaga 4: Slutet e-mailfrågeformulär  
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BILAGA 1: TELEFONINTERVJUMALL 
 
Diskussionerna har kretsat kring dessa frågor. 
 

•  Har ni vid någon tidigare tidpunkt haft fler budgetstyrda kontor än ni har nu? 
Hur många hade ni då och hur många har ni nu? (budgetstyrda = de får en 
budget och ska hålla sig inom ramarna för den) 

•  Anser du att lokalkontoren (i varje kommun som tidigare hade fullt ansvar!!!) 
får bestämma mindre över sina resurser nu än vid någon tidigare tidpunkt? 
Några funktioner som styrs mer centralt än tidigare? 
Exempel är:  

o Rekrytering av personal till det egna kontoret 
o Budgetansvar 
o Personalutbildning 
o Lönesättning 
o Specialistkunskap 

•  Anser ni att ni har centraliserat? 
•  Har fler kontor blivit servicekontor än vid någon tidigare tidpunkt?  
•  Var någon på ledningsnivå emot en ökad centralisering? Kan vi få den 

personens mailadress, tack, och din!! 
•  Får vi återkomma till dig via mail och fråga lite mer ingående frågor? 
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BILAGA 2: FÖRBEREDANDE E-MAIL155 
 
Hej! 
 
För någon/några dagar sedan blev ni kontaktade av två studenter från Linköpings 
Universitet som genomför en undersökning angående organisationsstrukturer för oss 
vid Kalmars försäkringskassa. Om några dagar kommer ni att få ett e-mail med ett 
antal frågor att besvara. Vi i Kalmar skulle vara mycket tacksamma om ni ville vara 
vänliga att svara på dessa frågor och göra det så utförligt som möjligt och svara inom 
en vecka från den dagen ni får e-mailet. I utbyte kommer ni att få en kopia av den 
färdiga utredningen översänd per e-mail. 
 
Frågeformuläret kommer att bestå av 5-10 frågor och ta ca 30 minuter att besvara. 
För er som inte har den tiden ser vi hellre ett kort svar på varje fråga än inget svar alls. 
Ett alternativ är också att vidarebefordra frågeformuläret till någon annan i 
ledningsgruppen som har liknande kunskaper om det som efterfrågas. I sådana fall är 
det av vikt att namn och befattning på personen framkommer i anslutning till den 
fråga som denne besvarat. 
 

                                           
155 Detta förberedande e-mail skickades ut av Hans Körge, länscontroller vid Kalmar 
Försäkringskassa, för att förbereda respondenterna för det frågeformulär som senare skickades ut. 
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BILAGA 3: ÖPPET E-MAILFRÅGEFORMULÄR 
 
Frågor processorienterade: 

1. Såg du några problem med den gamla organisationsformen med budgetstyrda 
kontor? I så fall, vilka? 

2. Var dessa problem skälen till att ni bytte organisationsstruktur eller fanns det 
andra skäl som du tror/vet också låg bakom förändringen? I så fall, vilka? 

3. Trodde ni att den nya organisationsstrukturen skulle lösa samtliga dessa 
problem? Om inte, vilka skulle finnas kvar? 

4. Vilka positiva sidor med den gamla organisationsformen ansåg du vid 
förändringen att ni tvingades försaka med övergången till nuvarande 
organisationsform? 

5. Går det bra att vi refererar till dig i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
 
Frågor till de som har koncentrerat till färre budgetstyrda kontor: 

1. Såg du några problem med den gamla organisationsformen när ni hade som 
flest budgetstyrda kontor? I så fall, vilka? 

2. Var dessa problem skälen till att ni bytte organisationsstruktur eller fanns det 
andra skäl som du tror/vet också låg bakom förändringen? I så fall, vilka? 

3. Trodde ni att den nya organisationsstrukturen skulle lösa samtliga dessa 
problem? Om inte, vilka skulle finnas kvar? 

4. Vilka positiva sidor med den gamla organisationsformen ansåg du vid 
förändringen att ni tvingades försaka med övergången till nuvarande 
organisationsform? 

5. Går det bra att vi refererar till dig i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
 
Dessa öppna frågor utformades individuellt efter den information vi fick in under 
telefonintervjuerna. Ett exempel på ett e-mail syns nedan. 
 
Exempel:  
Hej Kjell! 
Här kommer det frågeformulär som Hans Körge informerade om för några dagar 
sedan. Med den gamla organisationsformen menar vi den som ni hade när ni hade 
som flest budgetstyrda kontor, alltså innan processorganisationen. Om du har några 
frågor angående undersökningen eller frågorna så är du välkommen att höra av dig till 
oss på frebl423@student.liu.se eller tobbr004@student.liu.se eller 013-260110. 
Vi tackar för din medverkan, 
Med vänlig hälsning Tobias och Fredrik 
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1.Såg du några problem med den gamla organisationsformen när ni hade (som flest) 
budgetstyrda kontor? I så fall, vilka? 
 
2.Var dessa problem skälen till att ni bytte organisationsstruktur eller fanns det andra 
skäl som du tror/vet också låg bakom förändringen? I så fall, vilka? 
 
3.Trodde ni att den nya organisationsstrukturen (process) skulle lösa samtliga dessa 
problem? Om inte, vilka skulle finnas kvar? 
 
4.Vilka positiva sidor med den gamla organisationsformen ansåg du vid förändringen 
att ni tvingades försaka med övergången till processorganisation? 
 
5.Vilka var problemen med processorganisationen? (special till Örebro) 
 
6.Går det bra att vi refererar till dig i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
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BILAGA 4: SLUTET E-MAILFRÅGEFORMULÄR 
 
Hej! Denna enkät kommer för att vi tycker att den empiri vi samlat in inte riktigt 
räcker som underlag för vår studie. Därför ber vi dig nu att fylla i detta formulär. Det 
tar ca 3-5 minuter. Utrymme för kommentarer finns efter enkäten. När du har fyllt i 
sparar du på din hårddisk och skickar sedan tillbaka till oss som bilaga. 
 
1. Jag representerar       försäkringskassa (exempel: Kalmar) 
 
2. Om du får välja att beteckna er förändring som vi frågade om i förra mailet som en förändring mot ökad 
geografisk koncentrering eller mot processorganisation, vad skulle du välja då? 
Svar:      
 
3. Är det processerna eller geografiskt utspridda kontor som får budgetramar att hålla sig inom eller inga 
alls? 
Svar:      
 
4. Ange på en skala från 1 till 5 (5 är högst) hur mycket du ärligt tror att faktorerna nedan betydde för 
strukturförändringen som vi frågade om i förra mailet. 
 
Vi ville visa förändringskraft [1- -5] 
Vi hängde med en trend  [1- -5] 
Den org.form vi valde hade visat sig fungera bra på andra kassor   [1- -5] 
Vi följde rekommendation från RFV eller annat gemensamt åtagande [1- -5] 
Problem att hålla budgeten från RFV [1- -5] 
Ovilja till ansvar eller bristfällig kompetens bland lokala chefer [1- -5] 
Bristfällig kompetens för att lösa ovanliga fall [1- -5] 
Suboptimering – Lokala beslut blev ibland dåliga för helheten [1- -5] 
Dubbelarbete – Samma sak gjordes på flera ställen [1- -5] 
Ledningen saknade motivation och ville styra mer över resurserna [1- -5] 
Det kom in en ny direktör som hade en idé och genomförde den [1- -5] 
Det var en helt slumpartad förändring utan rationell förklaring [1- -5] 
Klagomål från gamla chefer över att deras karriärvägar ändrats [1- -5] 
Risk att de mer o mer kompetenta cheferna skulle gå till andra jobb [1- -5] 
Långsiktig utveckling utarmas, för stort fokus på kortsiktiga resultat [1- -5] 
Personalen var inte trygg – Jämförelser mellan kontor psykiskt påfrestande  
 [1- -5] 
Svårt styra med mål, då de är otydliga och svåra att följa upp [1- -5] 
Enhetligheten saknades – olika kontor löste försäkringsärenden olika [1- -5] 
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5. Ange på en skala från 1 till 5 hur viktiga du tror att nedanstående påståenden var vid förändringen av 
organisationsstruktur? (De kan ses som argument emot förändringen) 
 
De med lokal kunskap får inte längre ta besluten. [1- -5] 
Ledningen tvingas ägna mer tid åt operativa frågor (mindre strategi). [1- -5] 
Motivationen för de lokala enhetscheferna kommer att minska. [1- -5] 
Det blir svårare att rekrytera duktigt folk [1- -5] 
Den lokala innovationen och kreativiteten för att öka produktivitet försvinner. 
Organisationens utveckling främjas inte i lika hög utsträckning. [1- -5] 
Det blir ett lägre kostnadsmedvetande i organisationen då inte lika många är ansvariga för 
ekonomin [1- -5] 
Det blir svårare att lokalisera var det går dåligt och det blir en sämre överblick för ledningen. 
 [1- -5] 
Handlingen och aktiviteten på de lokala kontoren minskar [1- -5] 
Demokratin försämras då de lokala kontoren, som är närmst människorna, förlorar 
bestämmanderätt [1- -5] 
 
Utrymme för tillägg (varför du inte svarade på någon av frågorna t.ex.) 
      
 
Tack så mycket för din tid och hoppas att detta blir sista gången vi tvingas ta den i anspråk. 
Mvh Tobias och Fredrik 
 
 




