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Försäkringskassan 



• Försäkringskassan i förändring 

• Digital strategi & erbjudande 

• Kunddriven Tjänstedesign 

• Mobila kanalen 

 

 

 



Försäkringskassan 

• Administrerar socialförsäkringen  

• Fattar 19 miljoner beslut per år 

• Gör 48 miljoner utbetalningar per år 

• Utgör knappt 7 procent av BNP 

• Cirka 13 000 anställda 



Kundkanaler 

Kundcenter 

8 miljoner samtal/år 

Digitala kanaler 

27 miljoner besök/år 

Service- och 

Lokalkontor 

@ 

Kund 
Personliga 
handläggare 

40 miljoner pappersutskick/år 



VISION 
”Ett samhälle där människor  

känner trygghet om livet  
tar en ny vändning” 



Digital strategi 
 

Digitala slutkundstjänster 



2.  
Hela kundbehovet 

för vissa segment 

ska stödjas i 

digitala kanaler  

1.  
Kundresan ska 

styra hur vi 

utformar våra 

processer 

3.  
Ökad digitalisering 

ska leda till 

minskade 

kostnader 



Målbild Kundupplevelse 

”Jag förstår vad jag har rätt till och vad 

det innebär.”  

”Jag vet hur jag ska göra och vad som 

händer i mina ärenden.”  

”Det gör mig trygg.” 



Digitala tjänster 



Mina Sidor  -  inloggning 
• 11 förmåner 

• Händelser, ärenden, utbetalningar 

• Notifiering av händelser 

E-tjänster för anmälan & ansökan 
• Föräldrapenning  

• VAB 

• Bostadsbidrag 

• Sjukpenning 

Beräkna, planera & beställa 
• Beräknings- & planeringsverktyg  

• Beställa blanketter, intyg, EU-kort 

Tjänster via telefon & sms 

Kundcenter på Facebook 

 
 

 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/om_sjalvbetjaning/om_mina_sidor/bildoversikt_av_mina_sidor/!ut/p/b1/hZDNboJAFIWfxQcgc4cpdFgODr8ytAo4yoZQQEJQoGqh6dNXTTdtU3t3J_m-5NyDUrRBaZePTZ2fm77L99ec6hnBAIaJGTixRcGLbYfxCBMqyAXYXgD44xjcfKqCMK8-jeDiG65h2YbqCEKQRBu3OAe8F7XF-BIeWTvRYhF0J0FWdeG3deZpjh_JbDec3kgVcFY372E5NOtp-2RL3g9ANd2XeygPUl0rXteUc809NuO-WscPZvmyGKIBUz_bFjD5ChVx8iwh2SW1YThuRdpzMGptMnnh69wuyUcxKvyYFu3s67c75f_ZRqL0htxb58c-TMfgYTfGy9Bc8YX2C_jWgRF8HxCBikK3P1RoOCRjoK-sHZvNPgEXg3Ko/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzMxMDA5QjFBMEdURTgwSVRGR0FEUzEzODU1/


Mina Sidor 

• 11 förmåner 

• 18 miljoner inloggningar 

• 1 miljon kunder 

• 65% besöker minst varje månad 

• 75% är föräldrar 

• 90% ansöker om Föräldrapenning digitalt 



Kundservice i digitala kanaler 

Facebook Förälder 

Facebook Bostadsbidrag 

Facebook in 5 languages 

Personligt möte 

• Skärmdelning med kunden 
• KC hjälper kunden fylla i ansökan 
• Kunden e-signerar och KC handlägger 

ärendet direkt 



Kunddriven 

Tjänstedesign 
 



Kvantitativ data i 

Kundsegmenten 

analyseras och seg-

menten prioriteras för 

digitala kanaler 

1 

De prioriterade 

segmenten klustras och 

kundbehov och 

kundresan kartläggs 

genom kvalitativa studier 

Digitala tjänstekoncept 

designas och stäms av 

med kunderna. Prioritering 

map bla kundnytta & 

besparingspotential 

Utvecklingsprojekt 

genomförs och konceptet 

lanseras. Kundnöjdhet 

och användning följs upp. 

Kundsegmentering 

Prioriterade 
segmentskluster 

2 3 

4 

Kundresan & 
kundinsikt  

Koncept-
utveckling 



Kundinsikt 

Beteendesegment 

Rädd att göra fel 

Kanal-

konservatism 

Oklart vad 

som gäller 

för mig 

Behov av 

kontroll 



Kundinsikt 

Beteendesegment 

Kundresan 

Problembild 

Förankrade tjänstekoncept 



Konceptutveckling 
Från kundbehov till lanserat koncept 

Kundinsikt från kund-

studier, djupintervjuer, 

kundförslag, volymanalys, 

kvantitativ analys 

Uppföljning av 

användning och 

kundnöjdhet 

Skisser och 

prototyper stäms av 

i användarstudier 

Kundbehov Konceptutveckling Lansering Uppföljning 



Kundresa 



Samla info Planera Ansök Administrera Efter 

Kassakollen Checklista 

VAB-kalender 

Ny Planering Mina Sidor App 

840.000 besök 440.000 
nedladdningar 

150.000 besök 130.000 besök 

Digitala utskick 

350.000 har 
anslutit sig 

Exempel: Föräldrar 

Lanserat senaste året 



Mobila kanalen 



Svenskarna väljer mobilen även om de 

är hemma och har tillgång till PCn 

> 73% har tillgång till en smartphone (12-45 år) 

> 62% använder dagligen mobilt internet (12-35 år) 

55% kopplar upp sig med mobilen när de är i hemmet 

43% av alla 12-åringar i Sverige använder en surfplatta 

 

Källa: Svenskarna och internet 2012 



1. Kundefterfrågan 

2. Mobil strategi 

3. Service design 

4. Teknikval 

5. Konceptutveckling 

6. Användartester 

7. Uppföljning & Analys 

Utvecklingsprocessen 



Resultat Appen 



30% av Mina Sidor-besöken 

via Appen 
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Andel ansökan VAB via appen 

270.000  VAB-ansökningar 

via Appen 



TACK 

gunilla.dyrhage.cederqvist@forsakringskassan.se 
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