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Programmet för förnyelse av 
sjukförsäkringens förvaltning
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Vad kommer jag att prata om?

Våren 2022 startade generaldirektör Nils Öberg

Programmet för förnyelse av sjukförsäkringens 

förvaltning.

• Varför Försäkringskassan har 

startat ett förnyelsearbete

• Vad vi ska göra

• Hur långt vi har kommit

• Planen framåt
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Varför behöver vi 
förnya vår förvaltning? 
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Bakgrund

• Stora svängningar i den politiska styrningen, 

vår egen styrning och i sjukskrivningstalen

• Utredningar, analyser och rapporter pekar 

på problem

• Samtal med aktörer i rådslag under 2020

• Intern genomlysning under 2021 gav insikter 

om brådskande behov av åtgärder …

• … men vår samlade bedömning pekar på 

ett större förnyelsebehov
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Uppdraget

• Utveckla en förvaltning av sjukförsäkringen som 

är stabil, ändamålsenlig och trovärdig över tid

• Ta fram en ny verksamhetsidé och målbild 

• Utforma verksamheten inkl. dess funktioner, 

förmågor och arbetssätt

• Genomföra och införa förändringar

• Föreslå förändringar för myndigheten i sin helhet

Avgränsning

Uppdraget innefattar inte 

de politiska dimensionerna 

av sjukförsäkringens syfte 

och utformning. 

Varaktighet

Ej beslutat. Beroende av 

karaktär på nödvändiga 

förändringar och åtgärder. 
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Hur har vi tagit 
oss an uppdraget?
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Så här har vi börjat

• Genomgång av utredningar, analyser och rapporter

• Intervjuer och samtal med chefer, 

medarbetare, externa intressenter

• Genomfört omvärldsanalys

• Identifierat fem strukturella problemområden
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Fem strukturella problemområden

Lågt förtroende för 

förvaltningen av 

sjukförsäkringen 

Bristande 

förutsättningar för våra 

medarbetare

Ineffektivt 

kapacitets-

utnyttjande 

Bristande stöd 

för återgång 

i arbete

Arbetsförmåga 

bedöms inte 

enhetligt och 

förutsägbart
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Hur långt har vi kommit?
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Förbättra helheten 

för individen

           ektivit et

                
          rovärdigh et

           

          

          

                        
        

       
 
  

          

                 

       

 örsäkringsmässig           
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Några områden i behov av 
genomgripande förändring

Förändra vårt sätt att bedöma arbetsförmåga

Utveckla hur vi kan ge ett mer träffsäkert 

stöd för hållbar återgång i arbete

Förbättra hur vi förhindrar bidragsbrott

Öka vår effektivitet

Förbättra helheten för individen
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Vad blir nästa steg? 
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Planen framåt

Formulering av 

verksamhetsidé, 

målbild och 

förändringsbehov

Problemsyntes och 

faktaunderlag Utformning av 

förvaltningens 

funktioner, förmågor, 

arbetssätt
Aktivitet

Fas
Verksamhetsidé, målbild 

och förändringsbehov

Verksamhetsmodell och 

konsekvensanalys
Genomförande

Hösten 2022 Våren 2023 Hösten 2023–våren 2024

Omvärlds-

analys

Kortsiktiga åtgärder

Konsekvensanalys

Plan för 

genomförande

Stegvist genomförande

Strukturskifte
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Tack för visat intresse 
och hör gärna av dig!

Andreas Larsson, programchef

andreas.p.larsson@forsakringskassan.se

mailto:andreas.p.larsson@forsakringskassan.se


Tack för att du deltog på dagens webbinarium!

Nästa webbinarium: 14 december




