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Sammanfattning 

Denna studie är baserad på en organisationsförändring inom Länsförsäkringsgruppen. 

Länsförsäkringar består av 23 lokala och självständiga försäkringsbolag som är verksamma 

under samma varumärke.  Genom att införa ett gemensamt arbetssätt på samtliga 

länsförsäkringsbolagen för reglering av byggskador som är kopplat till stödsystemet Meps 

2.0 avsågs att öka kundnöjdheten. Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad 

som kan läras och förstås av användarnas perspektiv, i detta fall skadereglerarna, om 

möjligheter och hinder för lärande av nya arbetssätt i samband med implementering av nytt 

IT-system. Att förstå på vilka sätt personalens erfarenheter kan komma till användning för 

utveckling av ett gemensamt arbetssätt i en organisation är ett ytterligare syfte med 

undersökningen. 

I denna undersökning genomförs en enkätundersökning som bildar underlag för fallstudier 

på två utvalda länsförsäkringsbolag. Fallstudier består av individuella intervjuer med en 

gruppchef och tre medarbetare på länsförsäkringsbolagen samt observationer av 

informanterna. Insamlad data bearbetas och analyseras med koppling till litteratur och 

genom tematisk analys som metod. 

Resultaten visar att strukturer tillsammans med relationella och sociala aspekter har en 

väsentlig roll för att genomföra en lyckad förändring inom en organisation. Vikten av 

människors aktiva delaktighet i förändringsarbeten understryks och det hittas nödvändigt 

att de involverade människorna är med på vad en viss förändring innebär och varför den 

behövs. Vidare visar de uppnådda resultaten att Communities of practice med fördel kan 

tillämpas inom en organisation för att dra nytta av kollektivets styrka i olika områden och 

för att kunna utveckla nya kulturella resurser som nya sätt arbeta på i en organisation.  

 

 

Nyckelord: organisationsförändring, utveckling, stödsystem, arbetssätt, Meps. 
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Abstract 

This study is based on an organizational change within the Länsförsäkringar group. 

Länsförsäkringar consists of 23 local and independent insurance companies operating under 

the same brand. By introducing a joint work method for settlement of building damages 

which is related to the support system Meps 2.0 to all insurance companies inside the group, 

it was intended to increase customer satisfaction. The overall aim of the study is to 

investigate what can be learned and understood from the users' perspectives, in this case the 

claims adjusters, about opportunities and obstacles for learning new ways of working in 

connection with the implementation of a new IT system. Understanding the ways in which 

staff experiences can be used to develop a common way of working in an organization is a 

further purpose of the study. 

In this study, a survey is conducted which forms the basis for case studies on two selected 

companies inside Länsförsäkringar group. Case studies consist of individual interviews with 

a group manager and three employees at each company as well as observations of the 

informants. Empirical data is processed and analyzed regarding literature and through 

thematic analysis as a method. 

The results show that structures together with relational and social aspects play an 

important role in implementing successful change in an organization. The importance of 

people's active involvement in a change is emphasized and it is found necessary that the 

people involved understand what a certain change means and why it is needed. 

Furthermore, the results achieved show that Communities of Practice can be used in an 

organization to benefit from the strengths of the community in different areas and to 

develop new cultural resources like new ways of working in an organization. 

 

 

Keywords: organizational change, development, support system, work process, Meps. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrund och syften med denna studie, samt 

problemformulering och frågeställningar redovisas. Vidare introduceras läsaren till 

organisationen som studerats och tillhörande begrepp. 

 

1.1 Inledning  

Idag verkar många organisationer i snabbföränderliga miljöer. Teknikutvecklingen 

tillsammans med ökad globalisering och intensifierade konkurrens påverkar organisationers 

sätt att arbeta (Steiber, 2012). Vidare gestaltas dessa förändringar i form av flera och 

strängare krav på organisationer samt deras produkter och tjänster, dels från kundens sida 

och dels från myndigheter och branschorganisationer. För att kunna hantera och möta 

omvärldsförändringarna och hänga med i utvecklingen behöver företag ofta anpassa hur de 

leder och organiserar verksamheten. Detta sker genom att genomföra processförändringar, 

vilket handlar om att ändra människors beteende och agerande, allokera om resurser och 

minska kostnader och på så sätt sträva efter en effektivare produktion av tjänster och varor. 

Annika Steiber (2012, 2014) har utifrån undersökningar från framgångsrika företag i 

snabbföränderliga branscher identifierat och presenterat grundläggande managementprinc-

iper som är karakteriserande för överlevnad i en snabbt föränderlig värld. Dynamisk 

kapabilitet utgör en av dessa managementprinciper och syftar på förmågan att integrera, 

utveckla samt styra om såväl interna som externa resurser för att möta nya utmaningar. Det 

framgår att denna förmåga tillåter företag att tillgodose nya kundbehov samtidigt som nya 

långsiktiga värden genereras för både medarbetare och kunder. En premiss för att 

upprätthålla en dynamisk kapabilitet är att ledningen förstår trender, möjligheter och hot 

för att utifrån dem utföra ändamålsenliga förändringar av organisatoriska strukturer och 

system i syfte att kunna utveckla tekniska möjligheter utifrån kundernas behov (Steiber, 

2012, 2014).  

Länsförsäkringars organisation för byggskadereglering hävdar värdesätta en hög dynamisk 

kapabilitet och i linje med den ta tillvara nya strukturer där kunderna och deras behov ligger 

i centrum. För att hänga med utvecklingen i branschen och kunna möta andra 

omvärldsförändringar har Länsförsäkringar bestämt att ta fram och införa ett gemensamt 

arbetssätt för reglering av byggskador. Genom att implementera det gemensamma 

arbetssättet avser Länsförsäkringsgruppen att förbättra kundupplevelsen och tillgodose 

kundernas önskan efter mer kontroll. Att genomföra lyckade förändringar kan dock vara 

krävande särskilt när det gäller strukturella sådana. IT erbjuder ett kraftfullt verktyg för att 

driva och genomföra förändringar och effektiviseringar i organisationer. För att kunna dra 

fördel av eventuella möjligheter som IT erbjuder är det dock avgörande att implementera 

komplementära förändringar i organisationen skriver Iveroth som idag är docent och lektor 

vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet i sin doktorsavhandling (2010). 

Denna sammankoppling mellan IT, organisation och förändring ökar komplexiteten i att 

driva ett förändringsarbete. Iveroth (2010) poängterar vikten av ett välavvägt samspel 

mellan strukturer och mänskliga aktörer i förändringar av denna karaktär. Det är av yttersta 

vikt att människor involveras och ges möjlighet till att delta och påverka processen. 

Komplexiteten i att genomföra en organisatorisk förändring beror bland annat på att det är 

komplext att förändra beteende hos individer och en grupp av människor. Enligt Iveroth 

(2010) är det en utmaning att driva en IT-understödd förändring och chefer borde vara 

medvetna om att det inte går att enbart förlita sig på hårda förändringsfaktorer såsom IT-

verktyg utan det är även avgörande att beakta de mjuka faktorerna nämligen människor och 
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deras tankar. Vidare hävdar Iveroth (2010) att idéer, uppfattningar och antaganden är 

viktiga och påverkar implementering av en förändring eftersom de alltid existerar innan 

implementeringen påbörjas.  

Det finns mycket forskning om organisationsförändringar utifrån olika perspektiv och 

utgångspunkter. Några har enbart fokuserat på hur teknologier och strukturer kan mediera 

förändringar i organisationer medan andra har lagt betydligt mer fokus på de sociala 

aspekterna i en sådan förändring. Samtidigt finns det forskning, dock i mindre utsträckning, 

som har behandlat både dimensionerna. Iveroths forskning har ett holistiskt perspektiv som 

behandlar organisationsförändringars strukturella och sociala dimensioner. 

Detta arbete inkluderar en studie som ägnas åt att undersöka och försöka skapa förståelse 

för individers uppfattningar och förutsättningar vid en strukturell förändring i 

Länsförsäkringsgruppen utifrån aktörernas perspektiv.  

 

1.2 Definitioner och begrepp 

För att tydliggöra vad som menas med vissa ord och begrepp som används i arbetet berättas 

här mer om dem. 

Skadereglerare eller handläggare: En skadereglerare, även kallat handläggare, 

handlägger skador som innebär att registrera skadan, ha kontakt med entreprenörer och 

eventuellt andra försäkringsbolag samt bestämma och betala ut försäkringstagarens 

ersättning. På vissa försäkringsbolag finns en tydlig fördelning där en del skadereglerare 

arbetar som innetekniker och resterande skadereglerare arbetar som besiktningsmän medan 

på andra försäkringsbolag finns inte en lika tydlig fördelning och en skadereglerare arbetar 

med båda delarna 

Innetekniker: En skadereglerare som arbetar främst från skrivbordet och inte åker ut för 

att besiktiga skador. En innetekniker handlägger skador baserat på en besiktningsrapport 

som innehåller information och bilder på skadan. 

Intern besiktningsman: En medarbetare inom skaderegleringsgruppen som har som 

huvuduppgift att åka till skadeplatser och utföra besiktningar. Resultatet i form av en 

besiktningsrapport skickas till en innetekniker. Vissa försäkringsbolag väljer att anlita 

externa besiktningsföretag och saknar därför egna besiktningsmän. 

Meps-ansvarig eller superuser: En Meps-användare i grupperingen för reglering av 

byggskador på varje länsförsäkringsbolag som har större erfarenhet och kunskap om Meps i 

guppen. Det finns minst en Meps-ansvarig på varje länsförsäkringsbolag. Gruppen vänder 

sig till Meps-ansvarige för hjälp och stöd eller när ett fel upptäcks i systemet och den Meps-

ansvarige i sin tur tar kontakt med systemsupporten för att rapportera felet. Vid större 

funktionella problem skickas frågan vidare till en regionansvarig som tar upp problemet i en 

referensgrupp för Meps. Den Meps-ansvarige har även till uppgift att administrera systemet, 

exempelvis att lägga till nya användare eller göra ändringar i de upplagda avtalen i systemet. 

Regionrepresentant: De 23 länsförsäkringsbolagen är indelade i fyra geografiska 

regioner. En regionrepresentant är en vald Meps-ansvarig som företräder de 

länsförsäkringsbolag som ligger i samma region. 

Referensgruppen: Fyra regionrepresentanter tillsammans med en representant för 

skadechefer och ett par personer från LFAB som har en sammankallande roll ingår i en 

referensgrupp för Meps. Medlemmar i referensgruppen kommer till varandra för att 
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diskutera svårigheter samt fel och brister i systemet. Gruppen fungerar alltså som ett forum 

för erfarenhetsutbyte, samt för att ta fram best practice för användningen av systemet. Det 

har även skapats utrymme i referensgruppen för diskussioner kring förslag och önskemål 

om nyutveckling i systemet. I referensgruppen håller medlemmarna kontakt med varandra 

genom mailväxlingar och månadsvisa telefonmöten som i regel är 90 minuter långa. Ett 

fysiskt möte anordnas vart tredje månad där deltagarna har möjlighet att behandla olika 

frågor under en hel dag. Vid behov kan flera möten planeras utöver de schemalagda. En 

person med affärsansvar och en produktspecialist från CAB, företaget som står bakom 

Meps, bjuds in till referensgruppen för att delvis delta i möten. Möten dokumenteras och 

mötesprotokoll skickas efter varje möte till samtliga inom gruppen som har till uppgift att 

titta igenom det och återkoppla om något saknas eller behöver ändras på annat sätt i 

protokollet. Nästa steg är att regionrepresentanter, det vill säga de av Meps-ansvariga som 

ingår i referensgruppen, distribuerar protokollet och eventuellt annan viktig information till 

resten av Meps-ansvariga i samma region. Ansvaret att förmedla ut informationen till andra 

som berörs på varje länsförsäkringsbolag ligger hos Meps-ansvariga på 

länsförsäkringsbolaget (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödet av information mellan Meps-användare och referensgruppen för Meps. 

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 kundägda länsförsäkringsbolag som är självständiga 

och självstyrda. Dessa lokala försäkringsbolag erbjuder tjänster inom försäkring, bank och 

andra finansiella lösningar till såväl privatkunder som företag och lantbruk. Tillsammans 

äger de Länsförsäkringar AB (LFAB) som ligger i Stockholm och verkar som ett gemensamt 

support- och servicekontor åt alla länsförsäkringsbolag. Genom LFAB som är navet i 

gruppen bedrivs gemensamma affärer inom bank och försäkring, samt strategiska 

utvecklingsarbeten (Länsförsäkringar, 2017).   

Regionrepresentant 

Meps-ansvarig 

Medarbetare  

på länsförsäkringsbolaget 

Referensgrupp 



12 
 

För att bemöta förändringar i omvärlden och värna om kundens behov tog Länsförsäkringar 

(LF) fram ett nytt gemensamt arbetssätt gällande hur skadereglerarna ska arbeta i 

regleringsarbetet av byggskador under 2015. I december 2016 kom en väsentligen 

omarbetad version av ärendehanteringssystemet Meps som LF använder i 

byggskaderegleringsprocessen. Meps är ett kombinerat webbaserat verktyg för 

administration, kostnadskalkyl och kommunikation med avtalade entreprenörer. Det 

framtagna arbetssättet hänger tätt ihop med Meps som ett stödsystem. Nästa steg var att på 

23 länsförsäkringsbolag införa den uppdaterade versionen av Meps, coacha handläggarna 

och upphandlarna samt följa upp användningsgraden. Vidare handlade det om att 

undersöka hur arbetssättet avseende skaderegleringsprocessen inom byggskador används 

samt fånga upp styrkor och svagheter i genomförandeprocessen och i själva systemet. En 

särskilt viktig punkt i detta arbete har varit att undersöka vilka länsförsäkringsbolag som 

lyckades bra i tidiga skedet för att kunna stötta de länsförsäkringsbolag som upplever ett 

svårare genomförande och kan behöva hjälp med goda råd och förebilder. Eftersom även 

förkunskaper varierar stort inom gruppen är utmaningen för ledarskap och medarbetare på 

respektive länsförsäkringsbolag väldigt olika. Några bolag har arbetat mycket med tidigare 

versioner av Meps medan andra är nybörjare. Det betyder också att behovet av stöd varierar.  

1.3.2 Meps 

Meps är ett process- och kalkyleringsstöd som avser att effektivisera reparationsprocessen 

inom fastigheter. Meps har funnits sedan 1988 och har använts för byggskadereglering av 

bland annat försäkringsbolag. Gamla Meps fungerade enbart som ett kalkylverktyg, till 

skillnad från Meps 2.0 som är ett ärendehanteringssystem vilket även erbjuder stöd för 

dokumentation samt kommunikation mellan försäkringsbolag och entreprenörer i 

dagsläget. I en nära framtid kommer även möjlighet att kunna kommunicera med kunderna 

i systemet. En ytterligare nyhet är att nya Meps är webbaserat och det finns en applikation 

som kan användas på mobil eller surfplatta på plats i skadebesiktningssyfte. 

För att kunna utnyttja systemet och dess funktioner fullt ut krävs det att båda parter i ett 

uppdrag, i detta fall försäkringsbolaget och entreprenören, är anslutna till systemet. Detta 

innebär att användarna får betala för systemet dels genom en fast licensavgift och dels i 

form av en rörlig avgift beroende på antalet registrerade uppdrag i systemet. Denna 

prismodell är ny och introducerades i och med införandet av Meps 2.0. Förra produkten 

hade en annan prismodell. 

Det gamla systemet kan användas parallellt under en övergångsperiod fram till årsskiftet 

2017/2018, dock kommer funktionerna att begränsas redan från sista juni. CAB som är 

företaget bakom Meps angav att gamla Meps har nått sin tekniska livslängd samt att 

kunderna inte vill ha två Mepssystem i marknaden samtidigt som skäl för att stänga ner den 

gamla produkten. 

Iveroth (2010) hävdar att ett syfte med att samla och integrera olika funktionaliteter i ett 

enhetligt system är att minska lokala olikheter i organisationen som uppstår på grund av en 

låg grad av standardisering. Minimal standardisering av processer och aktiviteter kan 

medföra att information bli fragmentarisk samt att uppföljnings- och utvärderingsarbeten 

försvåras (Iveroth, 2010).  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka och beskriva olika förutsättningar för införande av 

ett webbaserat verktyg i en stor organisation. Arbetet kan leda fram till att presentera förslag 

på åtgärder som krävs för att utveckla nya arbetssätt vid implementering av stödsystem 

såsom Meps. Mer specifikt syftar examensarbetet till att undersöka vad som kan förstås och 

läras av användarnas perspektiv på möjligheter och problem med ett förändrat arbetssätt.  

För att kunna uppnå syftet med studien har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad uppfattar användare på länsförsäkringsbolagen som möjligheter och hinder vid 

implementering av ett gemensamt arbetssätt kopplat till Meps 2.0? 

• På vilka sätt kan medarbetarnas samlade erfarenheter utnyttjas för en gemensam 

utveckling och lärande av ett nytt arbetssätt inom en stor organisation?   

 

1.5 Avgränsningar 

Byggskador delas vanligtvis in i två kategorier, medelskador och storskador där det 

förstnämnda är mest förekommande sett till antalet skador som anmäls till 

försäkringsbolagen. Denna studie har avgränsats till att behandla byggskador som är 

medelstora, det vill säga skador där reparationskostnaden inte överstiger 500,000 kr. Det 

borde påpekas dock att detta tak är approximativt och det finns ingen enhetlig definition 

bland alla försäkringsbolag om vilka skador hamnar under denna kategori. Storskador har 

valts bort i studien eftersom de skiljer sig åt i flera aspekter avseende avtal med 

entreprenörer samt skaderegleringsprocessen i övrigt. Och trots att det finns de som 

utnyttjar Meps delvis i reglering av storskador är det inte etablerat att använda Meps i detta 

område. 

I studien är begränsningen till användare på Länsförsäkringar, det vill säga personer som 

arbetar med reglering av byggskador inom Länsförsäkringsgruppen. Med ordet användare i 

fortsättningen av detta arbete avses alltså en LF-användare om inte annat anges. Dessa 

består av skadereglerare, innetekniker, besiktningsmän, upphandlare och gruppchefer för 

byggskador. Eftersom arbetet främst ämnar studera användare som är verksamma inom 

olika länsförsäkringsbolag gjordes ett val att inte ta några direkta kontakter med 

försäkringstagare eller entreprenörer. I de fall där dessa parter diskuteras och behandlas i 

arbetet är utgångspunkten personliga utsagor och berättelser av medarbetare på 

Länsförsäkringar eller genom att ta del av tidigare framtaget material inom LF-gruppen. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som anses vara relevanta för 

denna studie och som kommer att användas som utgångspunkt för att besvara 

frågeställningarna. 

 

Denna studie utgår huvudsakligen ifrån Einar Iveroths forskning om en IT-understödd 

förändring inom en större organisation utifrån ett inifrånperspektiv. Ett inifrånperspektiv, 

även kallat mikroperspektiv, bidrar med förståelse om vad som sker inom en 

förändringsprocess till skillnad från ett makroperspektiv där de aggregerade 

förändringsstrukturerna studeras (Iveroth, 2010). Enligt Iveroth (2010) har det funnits en 

tendens att studera organisationsförändringar som understöds av IT utifrån ett 

makroperspektiv.  Detta innebär att fokus har varit på att komma med teorier om de 

övergripande strukturerna vilket gör att det finns brist på studier som ger oss en blick i hur 

en sådan förändringsprocess sker i praktiken. Iveroth behandlar såväl materiella, 

strukturella och de sociala aspekterna i sin forskning. Iveroths forskning ger stöd för att 

undersöka i första hand den första frågeställningen. För att undersöka den andra 

frågeställningen samt komplettera Iveroths tankar kring de sociala aspekterna och 

lärandeprocesser inom en organisation har detta arbete influerats av en sociokulturell syn 

på lärande. Det sociokulturella perspektivet studerar individer i grupper och sociala 

sammanhang vilket hänger ihop med ett mikroperspektiv och därmed ansågs detta 

perspektiv passa bra till att undersöka frågeställningarna. Speciellt verkade modellen om 

expansivt lärande och teorin om Communities of practice vara av hög relevans för 

tillämpning i denna studie.  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur det sociokulturella perspektivet betraktas lärande som en social konstruktion vilken 

utvecklas inom kollektivet. Vygotskij som anses vara ett av de mest inflytelserika namnen 

inom det sociokulturella perspektivet på lärande menar att utveckling och lärande är sociala 

processer som sker mellan individen och dess omgivning. Vidare hävdas att genom samtal 

och i samspel med andra människor kan vi närma oss djupare kunskap (Vygotskij, 2001). I 

sociokulturell mening förstås människor som kommunicerande och kulturella varelser med 

en historik. Människor använder och skapar kulturella redskap för att agera med sin 

omgivning och omvandla den utifrån sina egna villkor. De kulturella redskapen påverkar 

vårt sätt att kommunicera, samspela med andra och förstå omvärlden. Annorlunda uttryckt: 

människor förändrar omvärlden och sig själva genom sina kunskaper, färdigheter och 

lärande. Det som anknyter individer och kollektivet är användning och utveckling av de 

resurser som är historiska och kulturella i sin karaktär (Säljö, 2005). Användning av dessa 

resurser låter oss erfara och kommunicera våra erfarenheter och därmed blir ett 

meningsskapande möjligt. På så vis bidrar de kulturella resurserna till att färdigheter och 

kunskaper lever vidare.  

Lärande kan ses som att behärska och göra sig förtrogen med de kulturella redskapen. Säljö 

illustrerar detta genom en modell vars första fas består av en initial kontakt med redskapet. 

I denna fas behöver individen stöd för att pröva redskapet och dess egenskaper. Detta följs 

av en utvecklad kontakt och mer intensiv användning av redskapet där individen lär sig om 

redskapets begränsningar och möjligheter. Behovet av stöd är minskat och man lär sig 
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genom att utnyttja tidigare erfarenheter av liknande redskap. I nästkommande fas 

normaliseras redskapet och individen kan förklara redskapet för nybörjare. Trots att 

redskapet integreras som en del i en viss praktik och till vissa syften kan det finnas sidor av 

det som ännu har inte upptäckts av individen. Allteftersom blir redskapet som en del av 

individens vardag, eller med andra ord sker en naturalisering av redskapet. De kollektiva 

erfarenheterna som ett kulturellt redskap är byggt på kan vara oförenliga med individens 

erfarenheter vilket tar sig i uttryck som ett motstånd. För att kunna behärska ett kulturellt 

redskap är det dock nödvändigt att erfarenheterna tillgängliggörs för individen och 

motståndet övervinns.  

För att undersöka vad som uppfattas som möjligheter och hinder av användare av ett 

arbetssätt och stödsystem, som är kulturella redskap, ansågs det vara motiverat att ta hjälp 

av Säljös tankar och teorier. Dessa kommer även till nytta när den andra frågeställningen 

undersöks, det vill säga för att förstå hur kollektivets erfarenheter som främjar utveckling av 

ett gemensamt arbetssätt i en organisation kan tillvaratas undersöks.  

2.1.1 Den proximala utvecklingszonen (ZPD) 

Den proximala utvecklingszonen (ZPD) utgör ett av de centrala begreppen i ett 

sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) använder ordet appropriering för att förklara detta 

och menar att i samspelssituationer har en människa möjlighet att ta till sig eller 

appropriera färdigheter och kunskaper från andra i omgivningen. Den proximala 

utvecklingszonen kan definieras som skillnaden mellan den befintliga utvecklingszonen, 

eller med andra ord den nivå den lärande når på egen hand, och dit individen lyckas nå med 

handledning och hjälp (Vygotskij, 2001). För att mediera kunskaper och göra erfarenheter 

tillgängliga för den lärande behöver handledningen anpassas till de intellektuella färdigheter 

som den lärande behärskar. Det bör betonas dock att det är själva individen som driver fram 

sin egen utveckling genom att nyttja de möjligheter som erbjuds (Säljö, 2000).   

 

2.1.2 Engeströms teori om expansivt lärande 

Teorin om expansivt lärande är en social modell för lärande som är utvecklad inom ramen 

för aktivitetsteori. Aktivitetsteori är en vidareutveckling av Vygotskijs tankar kring 

medierade handlingar. Enligt aktivitetsteori består verkligheten av mänskliga aktiviteter 

som utgör den minsta analysenheten. I teorin om expansivt lärande har lärandeprocessers 

fokus skiftas från lärandesubjekt som utgörs av isolerade individer till ett nätverk 

(Engeström, 2010). Engeström (2010) menar att motsättningar är nödvändiga drivkrafter 

för ett expansivt lärande och utvecklingsmöjligheter kan uppstå tack vare motsättningar och 

ifrågasättande av dagliga aktiviteter. Det expansiva lärandet sker då kollektivet försöker lösa 

motsättningar. Engeström beskriver utvecklingen av expansivt lärande i sju steg (figur 2). 

Det bör poängteras att beskrivningen är en ideal modell av processen och att ett konkret fall 

av expansivt lärande förmodligen aldrig kan exakt motsvara modellen (Engeström, 2010). 

Initialt ifrågasätter individer och riktar kritik mot den rådande ordningen samt 

bakomliggande logiken hos olika aktiviteter som de genomför. Sedan i samband med att 

flera aktörer börja dela denna uppfattning, genomförs en kollektiv analys av situationen och 

en ny modell av hur situationen borde se ut tas fram. I nästa steg prövas den nya modellen 

och dess möjligheter och begränsningar undersöks för att sedan implementeras. 

Utvärdering och reflektion över implementeringsprocessen samt konsolidering av utfallet 

till en ny och stabil form av praktik utgör de nästföljande stegen.  
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Figur 2. Ordningen av lärande aktiviteter i expansivt lärande (Engeström, 2010, s. 80) 

 

2.1.3 Communities of practice 

Communities of practice är en social teori för lärande som innebär att en grupp individer 

utvecklar en gemenskap och ett forum som leder till erfarenhetsutbyte, lärande och 

utveckling (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Detta görs genom att delta i gruppen 

för att ta del av varandras och kollektivets styrka i en gemensam angelägenhet. Communities 

of practice ingår i ett konceptuellt ramverk som ser på lärandets sociala dimensioner och 

menar att lärande sker i förhållandet mellan personen och världen (Wenger, 2010). 

Communities of practice verkar i olika sammanhang och representeras i olika former men 

oavsett form och vilket område de är verksamma i, delar de vissa nödvändiga drag som 

kännetecknar dem (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Det ska finnas en 

gemenskap där medlemmar interagerar med varandra, delar med sig av information och lär 

tillsammans. Utöver det behöver det finnas ett gemensamt intresse och kompetens som 

särskiljer medlemmar från andra. Vidare ska det finnas en gemensam praktik vilken 

utvecklas genom att ta fram en gemensam verktygslåda för att kunna hantera frågor samt 

eventuella svårigheter på ett bra sätt. Communities of practice kan alltså betraktas som ett 

socialt lärande system (Wenger, 2010).   

Ett ytterligare grundläggande begrepp i ett sociokulturellt perspektiv är mediering. 

Begreppet mediering syftar på samverkan mellan artefakter och människors tänkande och 

handling. Med artefakt avses kulturella redskap såsom verktyg och andra resurser som är 

utvecklade av mänskligheten och med vars hjälp möter människor världen (Jakobsson, 

2012). Människors relation och förståelse av sin omvärld medieras alltså genom artefakter 

som hjälper dem i att tänka och agera. Det finns en ömsesidig relation mellan artefakter och 

människor där det ena påverkar och bidrar till utvecklingen av det andra och tvärtom. 

Människors lärande påverkas av alla kulturella redskap som omger dem och därmed är det 

viktigt att inte enbart lägga fokus vid det som sker inom individen när det gäller hur 

människor uppfattar och tolkar sin omvärld (Säljö, 2005). Iveroth (2010) har i sin forskning 

om en IT-understödd förändring inom en större organisation, som redovisas kortfattat i 

nästa avsnitt, ägnat sig åt såväl artefakter som de sociala aspekterna. 
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2.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området understryker vikten av att betrakta och förstå en IT-

investering som en ”technochange”, eller med andra ord en organisationsförändring driven 

av teknologi (Iveroth, 2010). Ofta krävs det att genomföra komplementära förändringar i 

organisationen för att kunna utnyttja och ta del av en IT-förändring på ett optimalt sätt.  En 

IT-förändring är mycket mer än att endast införa ett nytt system, en technochange 

integrerar det sociala och det materiella (Iveroth, 2010). 

Vidare uppmärksammar Iveroth (2010) balansen mellan aktörer och strukturer när en 

förändring studeras inifrån. Rutiner, regler, informationssystem och annat som skapar 

stabilitet i det dagliga arbetet utgör strukturer, dessa är alltså vad enligt det sociokulturella 

synsättet benämns som artefakter. Och med aktörer menas personer inom organisationer 

som har kapaciteten att reproducera eller förändra strukturer. Strukturer avser att 

underlätta en förändring för aktörer. Mycket strukturer å andra sidan kan ha motsatt effekt 

och gör det svårt att göra förändringar. Således hävdar Iveroth (2010) att i brist på en balans 

och ett ömsesidigt samspel mellan aktörer och strukturer blir det svårt att genomföra en 

förändring. Det är även väsentligt att inte behandla IT som en isolerad artefakt utan som en 

potentiell aktör i förändring (Iveroth, 2010). 

2.2.1 The commonality framework for IT-enabled change  

Enligt Iveroths (2010) ramverk för IT-understödda förändringar kan ett förändringsarbete 

beskrivas utifrån fyra dimensioner: gemensam grund, gemensam förståelse, gemensamt 

intresse samt gemensamt beteende. Dessa dimensioner bygger på varandra och en 

förutsättning för att nå nästa dimension är att en gemenskap har uppnåtts i den föregående. 

Ramverket kan användas i syfte att utveckla, utvärdera och förbättra IT-understödda 

förändringsprojekt, och dess värde ligger i att samspelet mellan aktörer och strukturer 

synliggörs på en mikronivå. Iveroth (2010) har tagit fram ramverket för att förklara 

förändringar består av olika komplexitetsnivåer och detta förutsätter att använda olika 

strukturer, genomföra olika aktiviteter och att tillämpa olika kompetenser.  

Gemensam grund 

Första nivån av komplexitet hos förändringar ämnar skapa en gemensam grund och 

förståelse hos aktörer. Här görs mindre modifikationer och anpassningar för att genomföra 

enklare förändringar. I denna nivå görs överföringar mellan en avsändare och en mottagare 

med syfte att skicka ett meddelande om förändringen genom så kallade transaktionella 

aktiviteter. Organisationer uträttar dessa aktiviteter ofta genom att använda ett stödsystem 

eller genom att skicka ut information via mail (Iveroth, 2010). Denna nivå av förändring har 

en strukturell karaktär och underlättas genom att utnyttja olika verktyg för att minska 

heterogenitet i organisationen (Iveroth, 2010). 

Gemensam förståelse 

För att genomföra mer komplexa förändringar krävs det en gemensam förståelse av 

förändringen bland mottagarna. Om en gemensam förståelse inte nås, finns det en risk att 

mottagarnas uppfattningar och tolkningar går isär. Translationella aktiviteter används i 

organisationer för att generera lärande och reflektion bland aktörerna och i syfte att lösa 

problemet med meningsskiljaktigheter. Denna nivå av förändring kräver därav sociala 

interaktioner utöver stödet som fås av strukturer (Iveroth, 2010). 
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Gemensamt intresse 

Den tredje och mest komplexa nivån av förändring avser att säkerställa att ett gemensamt 

intresse finns hos olika intressenter. För detta ändamål används relationella aktiviteter som 

består av politiska och stödjande aktiviteter som hanterar mottagarnas motivation och 

känslor (Iveroth, 2010). 

Gemensamt beteende 

Denna nivå av förändring strävar efter att säkerställa att mottagarna har ett nytt beteende 

som är anpassat till den införda förändringen. Denna nivå skiljer sig från andra på så vis att 

detta görs efter att ett förändringsprojekt har implementerats. I detta stadium genomförs 

stabiliserande aktiviteter som består av direkta och indirekta former av kommunikation, 

diskussion samt övervakning (Iveroth, 2010). 

 

Genom att jämföra Iveroths fyra dimensioner i ett förändringsarbete som redovisas ovan 

och Communities of practice är det möjligt att dra paralleller mellan dem. En tydlig social 

aspekt är närvarande i samtliga dimensionerna där olika aktiviteter utförs i syfte att få 

gemenskap. De olika aktiviteterna som är nödvändiga i varje dimension kan återfinnas 

naturligt i en Communities of practice. 
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3 Metod 

I detta kapitel berättas om studiens genomförande och vilka metoder som används för att 

samla in och analysera empiri. 

 

För att uppnå syftet med studien används en blandning av flera metoder, så kallade ”mixed 

methods”. Huvudsakligen används en kvalitativ ansats vilken kompletteras med kvantitativa 

data. I kvalitativa studier brukar forskaren fokusera på mindre antal människor för att få 

mer detaljerade och rika beskrivningar av situationer. Vidare är en kvalitativ metodansats 

mer lämplig för att studera det som är inbäddat i sociala fenomen (Cohen, Manion & 

Morrison, 2011). Den kvalitativa ansatsens bidrag ges å andra sidan på en mer övergripande 

nivå. Genom att utnyttja en blandning av metoder med olika ansatser strävas efter att få en 

mer fullständig bild av problemområdet (Denscombe, 2010). Bas för arbetet är tidigare 

forskning, befintligt material på framtagna arbetssätt och relevant dokumentation, enkäter, 

intervjuer och observationer under och efter införandet. Studien har haft en abduktiv 

forskningsansats vilket möjliggör att växla mellan insamling av empiri och litteraturstudier, 

detta eftersom fokus kommer att läggas på fallstudier med flera metoder och att tolka 

intervjupersoners berättelser för att få en bättre förståelse. Abduktion är en ansats för 

resonerande som innebär att komma fram till en hypotes som förklarar en uppsättning data 

bättre än andra möjliga hypoteser. Därigenom är förklaringen som presenteras genom 

abduktion provisorisk och kan revideras vid vidare forskning (Fejes & Thornberg, 2015). 

Blomkvist och Hallin (2014) menar att styrkan hos abduktion ligger i att en hög grad av 

lyhördhet tillåts för det empiriska materialet.   

Inledningsvis genomfördes en enkätundersökning på samtliga länsförsäkringsbolag. 

Analysen från enkätundersökningen bildar underlag för fallstudier på två 

länsförsäkringsbolag där processen och IT-systemet undersöks noggrant och dokumenteras 

med hjälp av flera metoder. Insamlade material i varje steg har haft betydelse och påverkat 

nästa steg i arbetet. Detta medför att val av litteratur, analysmetod, kategorisering och 

redovisning av empiri samt beslut om hur studiens fortskridande skulle se ut har genomgått 

ändringar allteftersom till följd av den abduktiva ansatsen. 

Iveroths forskningsarbete som behandlar aktörers och strukturers påverkan i en IT-

understödd förändring i en stor organisation utgör en koppling i detta arbete. Bidraget från 

denna tidigare forskning synliggöras bland annat genom att låta ramverket som Iveroth har 

tagit fram ligga till grund för redovisning och analys av resultatet. 

 

3.1 Enkätundersökning 

För att närma mig området och få en översiktlig bild och kännedom om hur 

användningsgraden av Meps ser ut, och vilka för- och nackdelar som kan finnas med 

systemet genomfördes en enkätstudie. Vidare avsåg enkätundersökningen att kartlägga 

användarnas uppfattningar om problem och möjligheter hos alla 23 länsförsäkringsbolag. 

Enkäter förser respondenter med information i skriftligt format vilket gör att det inte kräver 

mycket tid av deltagarna att besvara enkäten, därtill är det enklare att samla in och 

analysera ganska precis information från en större målgrupp (Bjørndal, 2005).   

Två enkäter skickades ut till samtliga länsförsäkringsbolag, en enkät till gruppchefer för 

byggskador och en till Meps-ansvariga. Båda enkäter testades genom att låta två personer 
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insatta i verksamheten och som arbetare på LFAB läsa igenom dem och bidra med 

kommentarer kring frågornas karaktär samt enkäternas utformning. Enkäterna arbetades 

således om flera gånger i en iterativ process före utskick till deltagarna. Utformningen av 

enkäterna gjordes med hjälp av boken Enkäter: att formulera frågor och svar (Hagevi & 

Viscovi, 2016). Enkäten till gruppchefer bestod av 9 påståenden och gruppchefer fick ta 

ställning till dem genom att välja ett svarsalternativ (se bilaga 1). Påståendena handlade om 

det gemensamma arbetssättet för byggskador och Meps. Enkäter till Meps-ansvariga hade 

ett liknande upplägg men bestod av 13 påståenden med svarsalternativ som skiljde sig åt 

från gruppchefernas (se bilaga 2). Det fanns ett kommentarfält efter varje påstående som 

försåg deltagarna med möjlighet att kommentera påståendet om de ville det. Båda 

enkäterna avslutades med en generell fråga där deltagarna även fick möjlighet att ta upp 

övriga synpunkter och kommentarer. Enkäterna och instruktioner skickades ut digitalt via 

mail och de fick en vecka på sig för att fylla i enkäten och skicka den tillbaka via mail. Ett 

påminnelsemail skickades ut till de som inte hade svarat 2 dagar innan sista datumet. Totalt 

deltog 21 stycken av gruppcheferna och 20 stycken av Meps-ansvariga i 

enkätundersökningen genom att besvara enkäten. Varje länsförsäkringsbolag 

representerades i enkätundersökningen högst av en gruppchef och en Meps-ansvarig. 

Svaren bearbetades och resultatet användes senare för att utforma intervjufrågor.  

 

3.2 Fallstudier 

Sammanställning av enkätstudien påverkade i enlighet med den abduktiva ansatsen vidare 

inläsning av litteratur och utformning av fallstudierna. För särskild fördjupning valdes två 

av länsförsäkringsbolagen för fallstudierna. Valet av länsförsäkringsbolagen var aktivt där 

det ena länsförsäkringsbolaget i fallstudierna representerar bolag med personal med 

begränsad erfarenhet av avancerat IT-stöd och det andra representerar bolag med personal 

med stor erfarenhet av IT-stöd. Vid val av dessa länsförsäkringsbolag har hänsyn tagits till 

att de ska vara representativa för den stora variation som finns inom hela LF-gruppen. 

Bedömningen av vilka länsförsäkringsbolag som uppfyllde villkoren för att ingå i 

fallstudierna gjordes utifrån analysen av enkätundersökningen och i samråd med LFAB. 

I en fallstudie studerar forskaren en instans av riktiga situationer med riktiga människor 

vilket möjliggör att läsaren kan få en tydligare förståelse av idéer än när dessa endast 

presenteras med abstrakta teorier (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Fallstudier erkänner 

att det finns många variabler som spelar roll i ett fall och för att kunna se effekter av dessa 

variabler brukar det finnas ett behov av att använda flera sätt att samla in data. Metoder 

som har använts i denna studie för datainsamling är observationer och personliga intervjuer 

av byggskadereglerare och gruppchefer. Yin (2009) lyfter direkta observationer och 

intervjuer med aktörer som en styrka med fallstudier (refererad i Cohen, Manion & 

Morrison, 2011).  

Utifrån fallstudierna och med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv undersöktes de 

sociala och strukturella förutsättningar som finns på länsförsäkringsbolagen vid 

implementering av det gemensamma arbetssättet. Eftersom fallstudier ger en rik 

beskrivning av komplexa dynamiker och vecklar ut sociala händelser, mänskliga relationer 

och andra faktorer i ett fall ansågs det lämpligt att använda denna forskningsdesign för att 

kunna fånga komplexiteten hos verkligheten (Cohen, Manion & Morrison, 2011).    
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3.2.1 Intervjuer 

Intervjuers öppenhet nämns som en viktig fördel bland kvalitativa metoder av Kvale (1997). 

Den öppna karaktären hos intervjuer möjliggör att upptäcka nya och oväntade dimensioner 

hos det fenomen som studeras (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Enkätsvaren bearbetades och enkätundersökningens resultat användes för att ta fram en 

intervjuguide som fungerade som stöd under intervjuerna. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket tillät en högre grad av flexibilitet och möjliggjorde att styra 

samtalet beroende på hur intervjuerna utvecklades. Intervjuguiden (se bilaga 3) bistod med 

att hålla fokus på de områden och frågor som var viktiga att behandla samtidigt medan jag 

försökte vara öppen för att samla in olika typer av information. På vardera av de två 

länsbolagen genomfördes individuella intervjuer med gruppchefen för byggskador, en Meps-

ansvarig och två skadereglerare för byggskador. Totalt intervjuades alltså 8 personer och 

varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter. Intervjuerna spelades in med intervjupersoners 

samtycke medan anteckningar fördes då och då. Genom att använda ljudinspelning fick jag 

möjlighet att transkribera samtalen vid ett senare tillfälle och vara närvarande i större 

utsträckning under intervjuerna, som Bjørndal (2005) föreskriver.   

3.2.2 Observationer 

Densomcombe (2010) understryker vikten av att få intervjudata bekräftade genom andra 

informationskällor. En ytterligare datainsamlingsmetod som användes i denna studie är 

observationer vilket möjliggör triangulering. Detta innebär att innehållet som erhålls genom 

de olika metoderna kan kontrolleras gentemot varandra. Enligt Blomkvist och Hallin (2014) 

är observationer en vanlig metod för att studera fenomen i organisationer. Det beror på att 

forskaren kan komma åt empiri som handlar om vad människor och grupper gör, hur de gör 

det samt hur det dagliga arbetet ser ut i organisationen. Följaktligen lämpar observationer 

sig väl som metod för utforskande studier (Blomkvist & Hallin, 2014). 

Observationer av alla de 8 intervjuade genomfördes på de två valda länsförsäkringsbolagen 

efter att informanterna blivit intervjuade. Enligt Bjørndal (2005) kan det vara svårt att 

observera allt och att kunna ordna information i meningsfulla strukturer senare. Av den 

orsaken gjordes ett val att genomföra intervjuer först och använde dem som stöd för vad 

som var viktigt att observera. Framtagande av en observationsguide (se bilaga 4) gav 

ytterligare stöd till att genomföra meningsfulla och objektiva observationer. Anteckningar 

fördes noggrant under och efter observationer och det strävades efter att ge detaljrika 

beskrivningar av de fallen som studerades. Olika händelser som observerades registrerades i 

en tabell där det fanns även möjlighet att skriva kompletterande kommentarer i syfte att ge 

mer fullständiga beskrivningar av händelserna. Observationerna var av första ordningen och 

jag hade enbart en observatörsroll. I en första ordningens observation kan observatören 

rikta all uppmärksamhet till fenomenet som studeras vilket bidrar till att höja metodens 

kvalité (Bjørndal, 2005). Vidare har jag deltagit i 5 referensgruppsmöten om Meps och tagit 

del av relevant dokumentation i form av mailkonversationer samt mötesprotokoll.  

Genom att observera finns det möjlighet att komma åt information som är annars 

svåråtkomlig, exempelvis beroende på att vissa människor har svårt att sätta ord på sina 

tankar och känslor som de upplever. Observationerna har även inneburit möjligheter att 

kunna erhålla en holistisk bild av sociala processer och interaktioner mellan olika personer i 

grupperna samt hur de ser på Meps 2.0 och konsekvenser som dess införande har medfört.   
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3.3 Analysmetod 

Tematisk analys har använts som metod för att analysera empirin och för att kunna kasta 

ljus över problematiseringen. I den tematiska analysen har såväl den teoristyrda som 

empiristyrda inriktningen utnyttjas. Med det förstnämnda menas att genom att utgå ifrån 

befintliga teorier och forskningsresultat bestäms teman i förväg innan empirin analyseras 

(Langemar, 2008). Den empiristyrda analysen innebär å andra sidan att 

intervjutranskriptioner och anteckningar från observationerna i form av händelser har 

studerats noggrant flera gånger för att hitta mönster som kan bilda teman. Med hjälp av 

dessa reduceras och sorteras de empiriska materialen i olika kategorier. Frågeställningarna 

besvaras sedan utifrån de kodade kategoriseringarna (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Resultaten av fallstudierna presenteras och analyseras utifrån fem övergripande teman. I 

denna studie har teman dels valts utifrån tidigare forskning, och dels har de identifierats 

efter inläsning av materialen. De tre första teman som använts för att kategorisera data är 

gemensam grund, gemensam förståelse samt gemensamt intresse vilka har tagits från 

Iveroths ramverk för IT-understödda förändringar i organisationer. Den sista dimensionen i 

ramverket, gemensamt beteende, används inte som ett tema på grund av att detta behandlas 

först efter förändringsprojektet är implementerat och faller således utanför ramen för detta 

arbete. Vidare redogörs data som handlar om Meps som ett system och utmaningar som 

uppstår på grund av övergången till ett gemensamt arbetssätt som två andra teman. Meps 

kan beskrivas som ett kulturellt redskap som är baserat på ett kollektivt samlande av 

erfarenheter och färdigheter. För att användarna ska kunna behärska systemet är det viktigt 

att eventuella motstånd övervinns. Vad användarna tycker om systemet och vilka 

utmaningar de uppfattar i transformationen kan synliggöra ifall det finns förutsättningar i 

systemet som inte är tillgängliga för användarna. De kan även lyfta fram vilka typer av 

aktiviteter som behöver utföras i större utsträckning för att nå större gemenskap i Iveroths 

olika dimensioner. Nya Meps utgör en stor och betydande del i det gemensamma arbetet och 

insamlade data avseende Meps 2.0 som ett stödsystem redovisas under egen rubrik. Kapitlet 

avslutas med att redovisa utmaningar som har diskuterats eller kommit fram på andra sätt i 

fallstudierna. Efter inläsning av litteratur och insamlade data har empirin delats i 

underkategorier som återges under det tema som bedömdes passa ihop med innehållet i 

underkategorin. Avsikten med detta har varit att förenkla analys och redovisning av data. 

 

3.4 Etiska aspekter 

I datainsamling kring denna studie har Vetenskapsrådets (2012) forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följts. Det innebär att de fyra 

huvudkraven, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet har tagits i beaktande och anses vara uppfyllda i studien.  

Med syfte att uppfylla informationskravet informerades varje deltagare inför enkätundersö-

kningen, intervjuerna och observationerna om studiens syfte. Informanterna upplystes om 

att deltagande var frivilligt och att medverkan skulle kunna avbrytas när som helst. Vidare 

tillfrågades informanterna om samtycke innan inspelning av intervjuerna vilket ligger i linje 

med samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har alla informanter och 

länsförsäkringsbolag anonymiserats och beskrivningar ges på ett sätt i rapporten så det inte 

går att identifiera deltagarna. Det har även försäkrats att inga obehöriga får ta del av 

insamlade data och att dessa endast utnyttjas i undersöknings syfte enligt nyttjandekravet. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkätstudien samt fallstudierna. Vidare 

analyseras empirin med stöd av teoretisk bakgrund. 

 

Resultaten av studien presenteras och analyseras utifrån fem övergripande teman, nämligen 

gemensam grund, gemensam förståelse, gemensamt intresse, Meps som system samt 

utmaningar. De tre första teman är valda utifrån Iveroths ramverk för IT-understödda 

förändringar, medan resten är genererade ur empirin. Data som rör Meps som ett 

stödsystem återges under en separat rubrik, och slutligen belyser det sista temat de 

utmaningar som informanterna har nämnt. Även underteman har genererats under 

analysens gång i enlighet med det empiristyrda tillvägagångssättet. 

I redovisningen av resultatet används benämningen länsförsäkringsbolag A för att hänvisa 

till länsförsäkringsbolaget med större erfarenhet av Meps i fallstudierna och det andra 

länsförsäkringsbolaget med begränsad erfarenhet i fallstudierna benämns som 

länsförsäkringsbolag B. Tabellen nedan visar en sammanställning av intervjuerna och vilka 

frågor och teman behandlades under varje intervju.  

Tabell 1. Sammanställning av vilka kategorier som behandlades under varje intervju, gul 

färgmarkering motsvarar en neutral kommentar, röd färgmarkering motsvarar en 

negativ kommentar och grön färgmarkering används för att visa positiva kommentarer. 

 

Intervjuerna har numrerats och presenteras i tabellen i den ordning som de utfördes. De 

fyra första intervjuerna genomfördes på länsförsäkringsbolag A och de fyra sista 

genomfördes på länsförsäkringsbolag B. Negativa och positiva kommentarer och synpunkter 

har markerats med rött respektive grönt. Gult visar att personen har tagit en neutral 
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ställning till frågan och vit ruta innebär att frågan inte har kommit upp under intervjun. 

Vidare för att kunna följa personers utsagor anges efter varje citat vilken intervju det 

kommer från. 

 

4.1 Gemensam grund 

Ett stödsystem får användarna att dela samma språk och definitioner och är således ett 

medel för att skapa större grad av gemensam grund (Dresner, 2007). Detta betyder dock 

inte att samtliga tolkar systemet på samma sätt. Vidare kan även immateriella egenskaper 

hos strukturer såsom kulturer, idéer och värderingar medverka i att få en utökad gemensam 

grund (Iveroth, 2010). Analys av tillgänglig dokumentation, enkäterna samt utförda 

fallstudier tyder på att Länsförsäkringar har vidtagit flera åtgärder för att nå en gemensam 

grund för implementeringen av det gemensamma arbetssättet. Framtagande av 

instruktioner och övrig dokumentation kring det gemensamma arbetssätt och nya Meps, 

muntlig kommunikation samt centrala mailutskick innehållande mötesprotokoll och 

informationsblad är exempel på några av dessa åtgärder. 

4.1.1 Mål med implementering 

I dokumentation som är tillgänglig på Länsförsäkringars intranät om det gemensamma 

arbetssättet för byggskador står det att:  

”Länsförsäkringars kunder ska uppleva ett skadekundmöte i toppklass.”  

Det framkom i intervjuerna med cheferna att som ett steg i denna riktning har ett 

gemensamt arbetssätt med kundperspektiv tagits fram. Genom ett gemensamt arbetssätt för 

reglering av byggskador avser Länsförsäkringar att säkerställa att kunderna möts på ett 

tydligt och enhetligt sätt vilket kan tros påverka kundnöjdheten i en positiv riktning.  I det 

framtagna arbetssättet finns riktlinjer om vad som ska göras och när, men hur 

skaderegleringen ska gå till beslutas lokalt enligt dokumentationen. Utgångspunkten i det 

gemensamma arbetssättet har varit att ge kunderna information när en skada anmäls, 

regleras och återställs för att kunna tillfredsställa kundernas behov av koll och kontroll. 

Cheferna menade att Meps är tänkt att användas som ett verktyg och hjälpmedel som 

underlättar för användaren att följa det gemensamma arbetssättet. Stödsystemet Meps utgör 

alltså en struktur som enligt Iveroth (2010) är aktörerna behjälplig i förändringsarbetet. 

Detta kan betraktas som en transaktionell aktivitet som utförs för att aktörerna ska få ett 

mer enhetligt förhållningssätt och en gemensam grund i förändringsprojektet. 

Vidare kan stödsystem som Meps minska informationsasymmetri och förse chefer med data 

på en aggregerad nivå på grund av den integration av information som den möjliggör 

(O'Leary, 2000).  Detta faktum att chefer har omedelbar tillgång till information leder till 

ökad aktualitet och kvalitet hos återkopplingsmekanismer som i sin tur påverkar 

beslutsfattandeprocesser (Arnold, 2006; Klaus et al., 2000, refererad i Iveroth, 2010). Å 

andra sidan kan ett stödsystem med dess begränsningar skapa en inflexibilitet hos 

användarna eftersom det har en påverkan på vad som kan göras och inte (Dechow & 

Mouritsen, 2005).  

Innan införandet av det gemensamma arbetssättet hade varje länsförsäkringsbolag ett eget 

arbetssätt. Det framgår av intervjuerna att de besökta länsförsäkringsbolagen har haft ett 

mer eller mindre liknande arbetssätt för reglering av byggskador med några små avvikelser. 

Enligt en intervjuad skadechef är detta inte så märkvärdigt eftersom de ingående stegen är i 

själva verket naturliga delar av ett skaderegleringsarbete. Det som kan vara nytt för vissa 
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länsförsäkringsbolag är det att det läggs större vikt vid kommunikation till kunderna under 

olika moment i processen hävdar samma person. Det som har kommit fram av observation-

er samt intervjuerna är att olika länsförsäkringsbolag har varierade förutsättningar bland 

annat beroende på att de är verksamma i olika geografiska områden och inte har samma 

positioner i den lokala marknaden. Detta innebär att det även finns olika förutsättningar för 

länsförsäkringsbolagen sinsemellan när det gäller kontakten med entreprenörer och 

hantering av deras avtal. Därför är det av väsentlig vikt att ta hänsyn till dessa olikheter och 

inte ha en orimlig förväntning om att arbetssättet ska se helt likadant ut inom hela gruppen. 

Det gemensamma arbetssättet är därför beskrivet idag på en abstrakt och generell nivå för 

att det ska kunna anpassas lokalt utifrån de rådande villkoren. En intervjuad chef på 

länsförsäkringsbolag A uttalade sig om det gemensamma arbetssättet på följande sätt: 

”Gemensamt arbetssätt bygg var/är förmodligen ett av de mer utmanande projekt 

som kan formuleras i vår värld. Icke desto mindre och utan avsikt att vara 

förklenande må vi ändå framhålla att vi helt saknar en begriplig beskrivning av 

både mål, syfte och implementering.” I3(A) 

Detta citat visar att det finns de på länsförsäkringsbolagen som ifrågasätter tydligheten hos 

de kommunicerade beskrivningarna av det gemensamma arbetssättet. Det innebär att det 

kan finnas brister i kommunikation om förändringen mellan avsändare och mottagarna. 

Emellertid delar inte samtliga länsförsäkringsbolag, däribland länsförsäkringsbolag B, 

åsikterna som redovisas ovan, vissa länsförsäkringsbolag framförde i enkätundersökningen 

att rådande beskrivningen av det gemensamma arbetssättet tillåter en frihetsgrad som är 

bra och ibland nödvändig.  

4.1.2 Dokumenterad plan 

Enligt enkätsvaren hade mindre än en tredjedel av de länsförsäkringsbolagen som deltog i 

enkätstudien en dokumenterad plan för införande av det gemensamma arbetssättet (figur 

3). I en dokumenterad plan framgår explicit vad som planeras att göras, med andra ord 

återger den dokumenterade planen en formell version av hur processen ska ske. I praktiken 

kan dock processens utveckling se annorlunda ut beroende på omständigheter. 

Enkätundersökningen visar att länsförsäkringsbolag A är bland de som inte har en 

dokumenterad införandeplan medan länsförsäkringsbolag B har en sådan.  

  

Figur 3. Införandeplan för det gemensamma arbetssättet för byggskador bland 

länsförsäkringsbolagen. 

De immateriella aspekterna på strukturer som förstärks av de materiella, såsom stödsystem, 

är en kraftfull källa som både möjliggör och begränsar organisatoriska förändringar, enligt 
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Iveroth (2010). Att ha en dokumenterad plan för införande av arbetssättet utgör alltså en 

struktur vilket kan bidra till att nå en gemensam grund bland förändringsaktörerna. 

4.1.3 Användningsgrad 

På frågan om länsförsäkringsbolagen använder det gemensamma arbetssättet för 

byggskador, som skickades ut i en enkät till skadechefer, såg svarsfördelningen ut som 

nedan (figur 4). Länsförsäkringsbolag A använder inte det gemensamma arbetssättet men 

länsförsäkringsbolag B gör det. Skadechefen på länsförsäkringsbolag A påstod att de arbetar 

efter ett eget utvecklat arbetssätt som bedöms passa de bättre. 

 

Figur 4. Användning av det gemensamma arbetssättet för byggskador bland 

länsförsäkringsbolagen. 

De som svarade att de inte använder arbetssättet hävdade att det inte passade dem och 

därför valde de att fortsätta använda ett eget arbetssätt. Lika många svarade att de använde 

arbetssättet delvis och i tillämpbara delar, på grund av lokala förutsättningar såsom länets 

storlek och form, antalet avtalade entreprenörer eller speciella byggnadskonstruktioner i 

området.  

4.1.4 Uppföljning 

En annan fråga som ställdes till skadechefer på länsförsäkringsbolagen var om de följde upp 

införandet av det gemensamma arbetssättet för byggskador med nyckeltal. Med nyckeltal 

avses tal som används ofta av företag och organisationer för att utvärdera en verksamhet 

och dess måluppfyllelse. Cirka två tredjedelar av länsförsäkringsbolagen däribland 

länsförsäkringar A svarade att de inte gjorde en sådan uppföljning (figur 5). 

Länsförsäkringar B finns dock bland de som följer upp införandet. 
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Figur 5. Uppföljning av det gemensamma arbetssättets införande för byggskador med 

nyckeltal bland länsförsäkringsbolagen. 

Ett relativt vanligt angivet skäl bland de som inte genomförde uppföljningar var att de inte 

visste hur de skulle genomföra en meningsfull uppföljning, det vill säga det var svårt att veta 

vilka indikatorer eller nyckeltal som var viktiga och betydelsefulla att mäta och följa upp. 

Vidare observerades att de länsförsäkringsbolag som genomförde en uppföljning använde 

sig av olika nyckeltal och tolkade siffrorna på olika sätt. Denna brist på en standardisering 

förorsakar att jämförelser mellan länsförsäkringsbolagen blir mödosamma. Att ta fram en 

modell för uppföljning och utvärdering som kan användas av länsförsäkringsbolagen kan 

tänkas vara en lösning för att stötta dem i denna fråga.  

4.1.5 Standardisering  

Därtill har det kommit fram att det finns önskemål om mer stöd från LFAB och 

referensgruppen för att förse länsförsäkringsbolagen med standardmallar som ska utnyttjas 

i kommunikations-, dokumentations- samt kalkyleringssyfte. En skadechef hävdade att det 

ska vara enkelt för skadereglerarna och andra som använder det gemensamma arbetssättet 

att följa de olika momenten. Förekomsten av standardmallar för exempelvis kommunikation 

mot kunderna är en åtgärd som förenklar medarbetarnas arbete enligt hans mening. En 

Meps-ansvarig på länsförsäkringsbolag A kommenterade frågan på följande sätt: 

”Vi har valt att lägga Meps centralt i LF och med det medför att vi måste skapa en 

organisation som kan förvalta de gemensamma funktioner som ligger under vårt 

företag, exempelvis hantering och uppdatering av villkor, skapande av 

gemensamma mallar, framtagande av standardtexter som ska användas i 

systemet, hantering och utveckling av frågeformulär för besiktning etc.” I4(A) 

En av de viktigaste idéerna bakom implementeringen av det gemensamma arbetssättet och 

nya Meps har varit att standardisera processen av byggskadereglering inom hela LF-

gruppen. Länsförsäkringar bedömde att genom att ge processen en mer enhetlig form skulle 

kundnöjdheten förbättras. O'Leary (2000) menar att stödsystem kan hjälpa organisationer 

att presentera en gemensam bild av organisationen till omvärlden trots att verksamheten 

kan vara fördelad på olika kontor eller avdelningar. I detta fall kan en större grad av 

standardisering vara ett steg mot att få kunderna att uppfatta att de behandlas likadant 

oavsett vilket länsförsäkringsbolag de kommer i kontakt med. 
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4.2 Gemensam förståelse och förutsättningar 

Iveroth (2010) menar att strukturer kan påverka beteenden indirekt, men beteenden kan 

inte bestämmas direkt av strukturerna. Och trots strukturernas essentiella roll som 

möjliggörare, har de avgränsande effekter ifall de inte har ett samspel med aktörerna 

(Iveroth, 2010).  Han poängterar att den teknologiska artefakten av ett stödsystem kan 

skapa en gemensam grund, det kan dock inte automatiskt leda till en gemensam förståelse 

eller ett gemensamt intresse bland användarna. Translationella aktiviteter banar vägen för 

en sådan utveckling genom att organisera ett spelrum för lärande och reflektion (Iveroth, 

2010). Olika utbildningsinsatser såsom lärarledda kurser och handböcker tillsammans med 

tillfällen där användarna får möjlighet till diskussion är några exempel på translationella 

aktiviteter som Länsförsäkringar har tillämpat för att nå större gemenskap i denna nivå. 

4.2.1 Utbildning  

På frågan om länsförsäkringsbolagen har erbjudit utbildning till personal och entreprenörer 

för att använda Meps 2.0 svarade alla länsförsäkringsbolag utom ett att de hade gjort det 

(figur 6). Utbildning har erbjudits under flera tillfällen där medarbetarna på 

länsförsäkringsbolagen fick möjlighet att anmäla sig till ett utbildningstillfälle som ägde rum 

på LFAB:s utbildningslokaler. Det var en produktspecialist från CAB, företaget som äger och 

utvecklar Meps, som höll i utbildningen. Utöver dessa utbildningstillfällen som riktade sig 

till hela LF-gruppen, erbjöd vissa länsförsäkringsbolag interna utbildningar för medarbetare 

och entreprenörer. Både länsförsäkringar A och B har erbjudit utbildning till personal och 

byggentreprenörer. 

 

Figur 6. Utbildning i Meps 2.0 för personal och entreprenörer på länsförsäkringsbolagen. 

De flesta intervjuade medarbetare på länsförsäkringar A och B tyckte att utbildningen var 

bra i den mån att de fick en introduktion till nya Meps. Den dominerade synen bland Meps-

användare på länsförsäkringsbolagen var dock att det bästa sättet att lära sig systemet är att 

arbeta med det och så småningom bilda sig en uppfattning om vilka funktioner som finns i 

systemet och hur de kan användas. Detta synsätt är i enlighet med Piagets konstruktivism 

som menar att kunskap skapas och konstrueras på egen hand i interaktion med omvärlden. 

Enligt Gärdenfors (2010) är det inte tillräckligt med att imitera någon annan om man ska 

lära sig något, man ska få möjlighet till att själv utveckla sitt kunnande. Ett tänkbart hinder i 

detta fall är att eftersom det finns en uppsjö av olika funktioner och finesser i systemet kan 

det bli så att en användare aldrig får veta om att vissa funktioner existerar i systemet eller att 

vissa uppgifter kan utföras på ett effektivare sätt. Detta ligger i linje med observationer som 

gjordes på länsförsäkringsbolagen. En skadereglerare angav i intervjun att han saknar en 
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funktion i systemet och senare visade det sig att det fanns en befintlig lösning men han var 

inte medveten om det och om hur han skulle gå tillväga för att utnyttja den. 

4.2.2 Utbildningsmaterial 

Alla medarbetare på länsförsäkringsbolagen var inte nöjda med utbildningarnas upplägg 

och innehåll. En medarbetare på länsförsäkringsbolag A som har varit på ett 

utbildningstillfälle uttryckte sitt missnöje med följande beskrivning:  

”Det har mest varit en muntlig genomgång av vad man kan göra, inte så mycket 

hur. Vissa delar har till och med varit "vad man kommer att kunna göra" eftersom 

de delarna av programmet inte varit färdigutvecklade. Någon dag efter 

utbildningarna har man inte så mycket kunskap kvar från utbildningen.” I2(A) 

Även andra medarbetare och skadechefer har påpekat att det finns ett behov av 

utbildningsmaterial och manualer för att gå tillbaka i efterhand och ta del av. Manualer kan 

också vara till nytta för att utbilda nya medarbetare som kommer in och inte har tidigare 

erfarenhet av att använda Meps. Utbildningstillfällen erbjuds några gånger om året med 

mellanrum och manualer tillsammans med mer erfarna kollegor kan utgöra ett bra stöd i 

början och i väntan på ett utbildningstillfälle. Det bör nämnas att idag finns det en manual 

för Meps 2.0, utgivet av CAB, men enligt användarna är den bra på en översiktsnivå och en 

mer detaljerad manual efterfrågas. 

4.2.3 Utbildningars tidsaspekt 

En del av användarna tyckte att de fick utbildning i ett väldigt tidigt skede och innan de hade 

haft tid att sätta sig in i det nya systemet. Två av de intervjuade medarbetarna på 

länsförsäkringsbolag B framförde ett önskemål om att gå en fortsättningsutbildning nu när 

de har hunnit arbeta med systemet i några månader. På så sätt kan de få möjlighet att vara 

mer aktiva och få en mer relevant utbildning utifrån sina behov genom att ställa frågor och 

diskutera funderingar som de har stött på under den tiden de har jobbat med systemet.  

4.2.4 Utbildningars målgrupp 

Som framgår av figur 5 erbjöd ett länsförsäkringsbolag utbildning endast till personal 

medan på andra länsförsäkringsbolag fick även entreprenörer vara med. Enkätsvaren och 

intervjuerna tyder på att systemanvändarna på länsförsäkringsbolagen betraktar det som 

positivt att de får gå gemensamma utbildningar med entreprenörer som de arbetar med. En 

skadereglerare på länsförsäkringsbolag B uttryckte detta på följande vis: 

”Vi bjöd in några av våra entreprenörer och även bolaget som besiktar en stor del 

av våra skador. Jag tror att den gemensamma utbildningen kommer bidra till ett 

bättre samarbete mellan oss som uppdragsgivare och de som uppdragstagare.” 

I7(B) 

Utbildningstillfällen som riktade sig till en större målgrupp är uppskattade bland annat tack 

vare den socialisation som möjliggörs i dessa sammanhang. En Meps-ansvarig på 

länsförsäkringsbolag A uppmärksammade detta och påstod: 

”Att knyta bättre kontakter med entreprenörerna och de som jobbar med Meps i 

LF-gruppen och byte av erfarenheter [har varit det mest givande i 

utbildningarna].” I4(A) 
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Denna iakttagelse kan jämföras med den sociokulturella synen på lärande som lägger stort 

fokus på lärandets sociala karaktär och hävdar att det är den socialisationen mellan 

medlemmar i en grupp som driver lärandet (Illeris, 2007). 

4.2.5 Utbildningars relevans 

Att en produktspecialist från CAB utbildar medarbetare på länsförsäkringsbolagen har både 

för- och nackdelar. Eftersom personen har en direkt och tät kontakt med utvecklingsteamet 

och andra intressenter i företaget besitter han specialiserade tekniska kunskaper om 

produkten och kan användas som en bra resurs i utbildningssyfte. Ett förbättringsområde 

som har kommit fram på olika sätt i några intervjuer är att: 

”[utbildningarna från CAB är] svåra att förstå utifrån vårt gemensamma 

arbetssätt.” I2(A), I7(B) 

Utbildningarna är inte skräddarsydda efter Länsförsäkringars interna rutiner och processer 

vilket medför att användarna saknar en koppling mellan de erbjudna utbildningarna och det 

gemensamma arbetssättet för reglering av byggskador inom LF-gruppen. Som Säljö (2000) 

har påpekat behöver handledningen anpassas till den lärandes intellektuella redskap 

färdigheter för att hon ska kunna appropriera kunskaperna. Kommunikationen om 

systemets tekniska aspekter behöver alltså anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och 

vara förenlig med LF:s arbetssätt. 

4.2.6 Dynamisk anpassning av arbetssättet 

Flera medarbetare har tryckt på att det framtagna arbetssättet borde anpassas bättre till 

Meps 2.0, särskilt med tanke på att Meps 2.0 uppdateras kontinuerligt och nya funktioner 

introduceras i uppdateringar. En skadechef på länsförsäkringsbolag A lyfte upp detta som en 

utmaning i övergången till nya Meps och menar att:  

”Efter varje Meps-release bör en översyn av hur det gemensamma arbetssättet för 

byggskador påverkas göras. Detta för att säkerställa att LF-processen är 

optimerad.” I3(A) 

Iveroth (2010) betonar betydelsen av hur chefer handskas med IT och organisationer som 

genomgår en förändring. Oftast är både IT och organisation dynamiska och instabila 

enheter som förändras ständigt i och med att nya funktioner tillkommer och nya vanor 

uppstår i organisationen. Därmed borde en IT-understödd förändring ses som en 

kontinuerlig och öppen aktivitet över tiden utan en fast slutpunkt (Iveroth, 2010).  Att 

erbjuda utbildningar och skapa utrymme för diskussion och reflektion på andra sätt är en 

del av det som Iveroth benämner som translationella aktiviteter vars syfte är att få 

aktörerna att ha en gemensam förståelse om förändringen.  

 

4.3 Gemensamt intresse 

Det är nödvändigt att olika relationer skapas för att användarna av ett stödsystem ska få 

större grad av gemensamt intresse. Personer som har ansvaret att driva fram förändringen 

behöver bygga upp förtroende med användarna och skapa legitimitet för förändringen 

(Iveroth, 2010). Samtidigt har förändringsmottagarna ett behov av att stödjas och coachas 

under transformationsprocessen och även på långt sikt (Iveroth, 2010). 
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4.3.1 Referensgruppen 

Referensgruppen för Meps uppvisar de kännetecknande dragen hos en community of 

practice. Genom att skapa en social kontext där medlemmarna utgör ett integrerat nätverk 

av praktiserande individer uppstår en lärandeprocess. Lärandet drivs alltså av den sociala 

processen av att vara en del av en grupp som umgås med varandra för ett gemensamt 

intresse och syfte, i detta fall det nya arbetssättet och kopplingen till Meps 2.0. Diskussioner 

och reflektioner i referensgruppen resulterar i olika former av dokumentation såsom 

mötesprotokoll, informationsblad, modeller för att hantera och prioritera utvecklings-

önskemålen i Meps, som ska distribueras till medarbetare på länsförsäkringsbolagen. Vidare 

kan referensgruppsmöten och andra aktiviteter som görs av den gruppen betraktas som 

relationella aktiviteter vars syfte är att säkerställa att intressenter har ett gemensamt 

intresse.  

4.3.2 Stöd på länsförsäkringsbolagen 

Enligt intervjuerna från länsförsäkringsbolag A och B får användarna ett bra stöd i teamet 

som de arbetar i. Det är uppskattat att det finns någon som de kan vända sig till ifall ett 

problem eller fråga dyker upp. Meps-ansvarigas stödjande och vägledande roll kan ses som 

ett sätt att hjälpa medarbetarna på länsförsäkringsbolagen att nå sin proximala utveckling-

szon. Meps-ansvariga i sin tur kan utnyttja regionrepresentanter och referensgruppen som 

stöd i syfte att klara av att nå den nivå som de inte når på egen hand.  

Vidare kan skaderegleringsgruppen för byggskador på varje länsförsäkringsbolag betraktas 

som en community of practice. Skadereglerarna och eventuellt personer med andra roller 

som ingår i gruppen delar en gemensam domän av intresse. De interagerar med varandra på 

olika sätt, dels formellt som en del i sin arbetsutövning men även informellt, exempelvis i 

form av diskussioner på kaffe- och lunchraster. Det framkom vid intervjuer med 

skadereglerarna på länsförsäkringsbolag A och B att dessa interaktioner i sin tur leder till 

rutiner och processer som bidrar till gruppens förmåga att adressera frågor och hantera 

svårigheter. Med andra ord finns ett socialt lärandesystem vilket uppfyller Wengers 

karakteristiska drag hos en community of practice. 

 

4.4 Meps som system 

De flesta användarna som deltog i enkätstudien eller intervjuerna uppgav att deras 

inställning är att de befinner sig i en övergång- och inlärningsperiod vilket innebär att vissa 

moment kan ta längre tid att utföra och att vissa utmaningar kan uppstå i detta stadium. 

Samtidigt uttryckte de ett hopp att uppdateringar i nya Meps ska förenkla och effektivisera 

deras arbete i det långa loppet. 

4.4.1 Meps viktigaste bidrag 

Det fanns olika åsikter om hur Meps bidrog till skaderegleringsprocessen och på vilket sätt 

systemet påverkade användarnas arbete i en positiv riktning.  De mest frekventa svaren 

gällde Meps förmåga att integrera kommunikationsvägarna. Nedan finns några exempel på 

användarnas svar när de fick frågan om Meps viktigaste bidrag. 

”Meps är ett ärendehanteringssystem och kommunicerar med alla inbjudna parter 

i uppdragen (förutom kund) och samlar all kommunikation, ekonomisk 
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redovisning och dokumentation i form av besiktningsrapporter och bildarkiv.” 

I1(A) 

”Tidsvinster, tydligheten om skadan och reparationskostnaden.” I1(A) 

”Att kunden i ett tidigt skede får kontroll på sina kostnader och inte bara en 

procentsats.” I2(A) 

”Nöjdare kunder genom att presentera kundens kostnader i ett tidigt skede. I regel 

blir det inga överraskningar för oss eller för kunden.” I3(A) 

”Kontaktvägarna. Slippa massa mail fram och tillbaka.” I4(B) 

”Rätt ersättning till försäkringstagare och en snabbare och effektivare 

skadereglering.” I4(B) 

”Minska skadekostnaden, kortare handläggningstider, bättre överblick av skador, 

nöjdare kunder.” I7(B) 

”Tydligheten. Dels internt och mot kund.” I8(B) 

Ökad transparens och tydlighet gynnar kunderna genom att ge de mer kontroll och hjälpa 

organisationen med att fatta välgrundade beslut. Att bringa samman 

kommunikationskanalerna är en annan aspekt som har uppmärksammats eftersom detta 

underlättar skadereglerarnas kontakter med andra parter i ett uppdrag.  Dessa tillsammans 

med andra bidrag associeras av somliga medarbetare med en högre effektivitet sett till 

skadekostnader och även tidsmässigt. 

4.4.2 Nackdelar med nya Meps 

Användarna tyckte även till om vad som har försämrats i Meps 2.0 jämfört med gamla 

Meps. Att nya Meps är webbaserat nämndes som en fördel av vissa, medan andra tog upp 

det som en nackdel. 

”Fördel med verktyget att det är webbaserat och innehåller besiktningsdelen.” 

I1(A) 

”Trögheten på grund av att det är webbaserat påverkar både när man kalkylerar 

och besiktigar.” I7(B) 

De som såg detta som en positiv förändring menade att man kunde komma åt systemet från 

var som helst och mobiliteten gynnade besiktningsarbetet. Å andra sidan hävdade de som 

var kritiska till denna nyhet att systemet har blivit långsammare och responstiderna har 

blivit längre, i synnerhet påstods kalkyleringsdelen blivit drabbad. 

En annan punkt som berördes av användarna var att det uppfattades som att det tog mer tid 

att utföra kalkyler på grund av att det har blivit svårare att hitta i systemet och det krävdes 

mycket klickande.  

”[Det är en utmaning att kunna] utföra en kalkyl lika snabbt som man gjorde 

tidigare med gamla Meps, i dagsläget har vi alla här på […]-kontoret åsikten att 

det tar alldeles för lång tid, kan även bero på ovanan, men det är väldigt mycket 

knäppande med musen och man måste gå in i rad för rad.” I2(A) 

Detta påstående får medhåll av en innetekniker på ett annat länsförsäkringsbolag som ägnar 

mycket av sin tid åt att utföra kalkyler i systemet: 
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”Själva beräkningen är det ingen skillnad på [jämfört med gamla Meps]. Det är 

bara svårt att hitta i, det är mycket mera letande i det. I den tidigare tryckte man 

bara på en knapp... Här måste man... Jag tycker att det är rörigt helt enkelt.” I7(B) 

Vidare och som svar på hur han såg på nya funktioner som har tillkommit i systemets 

kalkyleringsmiljö la han till att: 

”Det känns som att det finns sidor man inte ens behöver gå in och titta på. Säkert 

finns det någon annan orsak. Men det kanske är inte just för mig. Kanske någon 

annan, entreprenören kanske vill ha det eller så. Det kan vara så, det är kanske 

inte just för mig som ska reglera skador.” I7(B) 

Denna innetekniker riktade alltså kritik mot de nya funktionerna i systemet som enligt hans 

mening kändes överflödiga för honom och det arbete som han sysslade med. Överflödiga 

funktioner kan tänkas orsaka förvirring för användarna och leda till minskad effektivitet. 

 

4.5 Utmaningar 

En stor förändring inom en stor organisation som Länsförsäkringar medför att 

organisationen ställs inför nya utmaningar. En skadechef på länsförsäkringsbolag B 

uttryckte sin oro om antalet Meps-ansvariga och menade att:  

”Vi har kommit till insikt om sårbarheten i att endast ett fåtal personer är 

superuser [Meps-ansvarig] när dessa väljer att sluta så blir det problem med 

uppdateringar och justeringar i Meps”. I5(B) 

Meps-ansvariga ligger på en annan kunskap- och erfarenhetsnivå jämfört med andra Meps-

användare på ett länsförsäkringsbolag. De är en viktig resurs i utbildnings- och 

informationssyfte samt de fungerar som en länk mellan Meps-användare och CAB via 

referensgruppen. De har större behörighet i systemet och i vissa fall få de mer utbildning och 

information om Meps som ska vidareförmedlas av dem. De spelar alltså en väsentlig roll i 

gruppen och följaktligen är den uttryckta oron förståelig. 

En ytterligare risk som är kopplad till den befintliga typen av gruppering i Meps-frågor är 

rörande utbyte av information och erfarenheter. Som det syns i figur 1 ska information gå 

igenom flera mellansteg för att den ska förmedlas från Meps-användare på 

länsförsäkringsbolag till referensgruppen och CAB. Den relativt långa distansen mellan 

produktionen respektive mottagningen av information och kunskap kan öka risken för 

misstag och försämra kvalitén hos information, i värsta fall tappas viss information. Med 

Halldéns terminologi kan det uttryckas som att bruset växer i informationskedjan ju längre 

kedjan blir (Halldén, 1980). 

Andra utmaningar som har tagits upp av flera gruppchefer och andra medarbetare i 

byggskaderegleringsgruppen gällde entreprenörer. Nedan finns utdrag ur två intervjuer och 

svar på frågan om vilka utmaningar som finns i övergången till Meps 2.0.   

”Att få med sig alla avtalade entreprenörer och få dem att känna sig bekväma med 

förändringen.” I3(A) 

”Att få alla byggare att övervinna kostnader för nya Meps.” I4(A) 

Entreprenörer är en viktig part i uppdragen och förändringar i Länsförsäkringars arbetssätt 

avseende byggskadereglering samt nya Meps påverkar även dem i stor utsträckning. Den 

ändrade prismodellen för Meps är en faktor som påverkar entreprenörernas förväntningar 

och upplevelse av det nya systemet. Därför kan det vara värt att involvera entreprenörerna 
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mer och utföra riktade translationella och relationella insatser för att nå större gemenskap 

enligt Iveroths fyra förändringsdimensioner.  
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5 Diskussion 

Studiens resultat och analys diskuteras i detta kapitel. Vidare resoneras här kring hur väl 

studiens syfte har uppfyllts. Även diskussion som berör val av metoder, arbetets validitet 

samt reliabilitet behandlas i detta avsnitt. 

 

5.1 Resultatdiskussion  

Detta arbete har studerat följande frågor: 

• Vad uppfattar användare på länsförsäkringsbolagen som möjligheter och hinder vid 

implementering av ett gemensamt arbetssätt kopplat till Meps 2.0? 

• På vilka sätt kan medarbetarnas samlade erfarenheter utnyttjas för en gemensam 

utveckling och lärande av ett nytt arbetssätt inom en stor organisation?  

Utifrån dessa frågeställningar och genom de uppnådda resultaten förs en diskussion med 

koppling till presenterade teorier under detta avsnitt. 

 

Trots att motsättningar ofta betraktas som hinder för utveckling kan de leda till 

utvecklingsmöjligheter enligt Engeström (2010). I Länsförsäkringars byggskadeorganisation 

uppstod motsättningar på grund av att nya krav hade ställts på skaderegleringar. För att 

uppnå omgivningens krav som handlade om att förbättra kundupplevelsen och få nöjdare 

kunder ifrågasatte människor i organisationen sina dagliga aktiviteter och försökte att ändra 

och förbättra sina beteenden. I samband med det ifrågasattes även de verktyg som användes 

för att hantera aktiviteterna. Verktygen och arbetssättet som användes tidigare bedömdes 

inte vara tillräckliga för att tillfredsställa de nya behoven. Dessa motsättningar och analysen 

av situationen har lett till framtagandet av ett nytt gemensamt arbetssätt och 

implementering av ett nytt stödsystem. Det som var främmande och okänt för användarna i 

början började göras till någonting som var deras egna enligt Engeströms uttryck (2010). 

Processen kan liknas med Engeströms modell för expansivt lärande. Inledningsvis 

identifieras motsättningar och när en kollektiv lösning hittas utifrån dem sker ett expansivt 

lärande. Alla medlemmar och element som utgör kollektivet omfattas till slut i 

lärandeprocessen som uppstår i samband med implementering av den nya modellen 

(Engeström, 2010). Från studiens resultat verkar det som att Länsförsäkringar befinner sig i 

det stadie där det reflekteras kring processen efter att den nya modellen har 

implementerats. Vidare menar Engeström (2010) att för att individer ska lära sig är det 

viktigt att de involveras och deltar aktivt i utvecklingen. Studien visar att systemanvändarna 

på länsförsäkringsbolagen har fått utbildning och kan utöva sin delaktighet genom Meps-

ansvariga och regionansvariga i referensgruppen. 

Den relativt höga abstraktionsnivån hos beskrivningen av arbetssättet har orsakat att vissa 

personer uppfattar arbetssättet som vagt och otydligt medan andra ser det som en fördel för 

att de ska ha utrymme att göra lokala modifikationer. Det var flera chefer och medarbetare 

som ville se en tydligare beskrivning av arbetssättet och dess mål. Även detta kan betraktas 

som en motsättning som kan driva fram en fortsatt utveckling av det nya arbetssättet i 

enlighet med Engeströms tankar. Generellt verkar det som att det finns 

förbättringsutrymme avseende strukturer och deras tydlighet vilket kan bidra till att utöka 

gemenskapen i de två första dimensionerna i en förändringsprocess, nämligen grund och 

förståelse. Kommunikationsrutinerna kan förtydligas och instruktionerna avseende 
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arbetssättet och användningen av Meps kan förbättras för att nämna några exempel.  

Användarna på länsförsäkringsbolagen är medvetna om att de befinner sig i en 

inkörningsperiod och att övergången till ett nytt stödsystem medför utmaningar i början. En 

del av användarna ser potentialen hos systemet och det gemensamma arbetssättet och är 

således optimistiska till att förändringens följder på långt sikt. De hävdar att det ibland tar 

mer tid att få samma uppgifter utförda i det nya systemet jämfört med föregångaren men de 

hoppas och tror på att detta beror på ovanan. 

Det gemensamma arbetssättet i reglering av byggskador är framtaget utifrån ett 

kundperspektiv och baserar sig på ett nytt stödsystem för att uppnå målet med att 

effektivisera och förbättra kvalitén hos skaderegleringsprocessen. Denna transformation 

innebär att det finns ett behov av vissa förutsättningar och stöd för bland annat användarna. 

Spridning av muntlig och dokumenterad information kring det gemensamma arbetssättet 

och att införa ett nytt stödsystem är exempel på transaktionella aktiviteter som har utförts 

med avsikt att möjligtvis bädda för en gemensam grund bland användarna. Utifrån 

analysen av intervjuerna och observationerna som har genomförts samt genom att ta del av 

tillgänglig dokumentation kring det gemensamma arbetssättet kan det konstaterats att 

nästan alla skadereglerare har fått utbildning om förändringarna i det nya systemet. Vidare 

är skadereglerarna nöjda med det stöd och hjälp som de har fått. Trots detta fanns det en 

efterfrågan om en bättre och mer detaljerat utbildningsmaterial och systemmanual. Det 

fanns även ett önskemål från flera skadereglerare att gå en fortsättningsutbildning några 

månader efter att de har arbetat med systemet dagligen. Användarna är alltså i behov av mer 

stöd i form av translationella insatser för att nå en större gemensam förståelse.  

Något annat som har påpekats av flertalet användare är att utbildningarna som erbjuds för 

att komma igång med det nya systemet borde kopplas bättre till Länsförsäkringsgruppens 

arbetssätt. Relaterat till detta har även några skadechefer tryckt på att större hänsyn borde 

beaktas till kopplingen mellan nya funktioner i systemet och det gemensamma arbetssättet. 

Denna synpunkt kan jämföras med Iveroths tankar om organisationers och IT-systemens 

rörlighet i den mening att de förändras kontinuerligt. Iveroth (2010) hävdar att det är 

angeläget att hantera en IT-understödd förändring i enlighet med detta, det vill säga genom 

att betrakta förändringar som kontinuerligt och pågående. Eftersom den IT-understödda 

förändringen saknar en bestämd slutpunkt behöver en kontinuerlig översyn och anpassning 

göras.  

Ett annat initiativ är referensgruppen som verkar som en länk mellan CAB som utvecklar 

systemet och Länsförsäkringsgruppen. Referensgruppen är ett forum för att diskutera 

svårigheter och problem samt ta fram lösningar på dem. Referensgruppsmöten och andra 

viktiga diskussioner dokumenteras och distribueras till alla medarbetare som arbetar med 

reglering av byggskador. Detta är en metod för att integrera kunskapen som träds fram i 

verksamheten. Enligt Engeströms mening är detta en förutsättning för att förändringen ska 

bli varaktig.  Skadereglerana uppskattar att det finns en referensgrupp för dessa typer av 

frågor och att de har möjlighet att vända sig till referensgruppen via Meps-ansvariga på sitt 

länsförsäkringsbolag. Likväl har det framkommit från analysen av observationerna och 

intervjuerna att kommunikationen mellan användarna på länsförsäkringsbolagen och 

referensgruppen kan struktureras bättre. Genom att möjliggöra en mer direkt och kortare 

kontaktväg kan resurser utnyttjas på ett effektivare sätt samtidigt som 

återkopplingsprocessen blir tydligare och snabbare. Detta kan i sin tur leda till att 

användarnas röster blir hörda och de uppmuntras till att i större utsträckning vara delaktiga 

i att rapportera fel och brister i systemet och att dela med sig av sina erfarenheter och idéer. 

Detta ligger i linje med vad Iveroth kallar för relationella aktiviteter som bidrar till att nå ett 

gemensamt intresse. 
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Studien har visat att Communities of practice finns i olika former i LF-gruppen. Dels finns 

en lokal skaderegleringsgrupp för byggskador på varje länsförsäkringsbolag och dels finns 

en central referensgrupp. I de lokala grupperna träffas användarna dagligen, diskuterar, 

delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra såväl på ett formellt som informellt 

plan. I referensgruppen har medlemmarna kontakt med varandra mest genom mail och 

telefonmöte. Diskussioner i referensgruppen handlar om att adressera problem och ta fram 

förslag och rutiner för hantering av frågor rörande arbetssättet. Fysiska träffar sker mindre 

ofta men eftersom det finns en mer explicit och uttalad strävan för erfarenhetsutbyte och att 

lära sig mer i denna grupp finns en högre strukturerings- och formaliseringsgrad. Dessa 

Communities of practice bidrar på olika sätt till att användarna når gemenskap i de fyra 

dimensionerna som finns i Iveroths ramverk för ett förändringsarbete. Trots dessa ansatser 

finns det mycket kunskap och erfarenhet som varken sprids eller nyttjas fullkomligt i LF-

gruppen. Olika tillfällen och aktiviteter av relationell karaktär där länsförsäkringsbolagen 

får möjlighet att komma till varandra kan bidra till att frigöra större plats för samarbete 

mellan länsförsäkringsbolagen. Utöver dessa är det tänkbart att branschgemensamma 

insatser kan skapa utrymme till lärande och utbyte av information och erfarenheter. Det 

finns flera försäkringsbolag förutom Länsförsäkringar som använder sig av Meps 2.0 för 

reglering av byggskador och det finns ett intresse att ta del av varandras styrkor i detta 

område. Exempelvis kan ett forum likt referensgruppen i Länsförsäkringar startas där olika 

försäkringsbolag är representerade. 

Förutom användare på länsförsäkringsbolagen använder entreprenörer och deras 

underentreprenörer Meps 2.0 och utgör en viktig del i skaderegleringsprocessen. De har 

kontakt med försäkringstagarna i stor utsträckning och även med skadereglerarna. Därför är 

det önskvärt att det finns ett fungerande samspel mellan entreprenörer och 

länsförsäkringsbolagen. När det gäller relationella insatser är det viktigt att inte glömma 

entreprenörerna.  Entreprenörer borde därför involveras mer och deras röster borde höras. 

Genom att lyssna och ta hänsyn till entreprenörernas önskemål och återkoppling kan 

vidareutvecklingen av arbetssättet och stödsystemet låtas påverka av dem. Detta kan 

resultera i större engagemang och förenkling av vissa arbetsmoment för entreprenörer vilket 

i sin tur stärker samarbetet mellan länsförsäkringsbolagen och entreprenörerna. 

Det gemensamma arbetssättet för reglering av byggskador samt stödsystemet Meps kan ses 

som exempel på kulturella resurser eller redskap som har utvecklats genom att ta tillvara på 

tidigare erfarenheter, färdigheter och kunskaper för att tillgodose behov i 

byggskaderegleringsverksamheten. Lärande och utveckling kan definieras som behärskande 

av dessa kulturella redskap eller med andra ord ”en sofistikerad koordinationsprocess 

mellan människor och [dessa] kulturella redskap” enligt Säljös mening (2015). Det kan 

därför vara av intresse att jämföra modellen som Säljö föreslår för illustration av den ökade 

koordinationen mellan användare och redskap med empirin i detta arbete. Från studien kan 

det konstateras att medarbetarna på länsförsäkringsbolagen först har fått yttre stöd i form 

av instruktörledda utbildningar, manualer och fick pröva systemet genom att börja använda 

det i sin vardag. Detta stämmer överens med den första beskrivna fasen i modellen där 

användaren utprövar olika dimensioner av hur redskapet medierar. Därefter utvecklade 

användarna sin kontakt med systemet och arbetssättet då de fick använda systemet i större 

utsträckning i olika uppdrag som de arbetade med. Den ökade användningen av systemet 

ledde till att användarna kom i kontakt med olika frågor och svårigheter samt begränsningar 

i systemet. Tack vare den sociala interaktionen mellan användarna och referensgruppen har 

kollektivet tagit fram en del lösningar för hantering av svårigheterna vilka kommunicerades 

vidare till de berörda. Andra kulturella redskap såsom skrifttekniken, mail och telefon har 

alltså bidragit till att skapa ett levande kollektivt minne. Även detta stadium svarar mot 

andra fasen i den föreslagna modellen som Säljö benämner som en systematisk prövning. 

Det bör noteras att det finns individuella olikheter i användarnas förutsättningar och 
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erfarenhetsvärld som resulterat i att det tar inte lika lång tid för alla att bli förtrogna med 

systemet. Det finns de som behöver mer stöd och tid för att behärska systemet medan andra 

kan ha det lättare. Vissa användare exempelvis regionansvariga har tack vare sina tidigare 

erfarenheter och färdigheter nått det nästkommande stadiet i modellen, normalisering. De 

har utvecklat en förmåga att förklara systemet för nybörjade och har blivit förtrogna med 

det. Som Säljö (2015) påpekar betyder detta inte att dessa användare har utforskat alla 

dimensioner i systemet. Sista fasen i modellen vilken benämns som naturalisering kan nås 

så småningom när individen är fullt kalibrerad med redskapet (Säljö, 2015). Eftersom tid 

brukar vara en avgörande faktor för att nå sista fasen är det rimligt att undersöka huruvida 

redskapet blivit naturaliserat för användarna eller inte efter en längre tid.  

En viktig förutsättning för att kunna behärska ett kulturellt redskap är dock att eventuella 

motstånd behöver hanteras. Motstånd är resultat av oförenligheten mellan individens 

erfarenheter och de kollektiva erfarenheter som redskapet är byggt på. Det är genom 

lärprocessen som redskapets förutsättningar och individens sätt att agera koordineras (Säljö 

2015). Här kan det dras paralleller till Iveroths ramverk som strävar efter att nå större 

gemenskap i olika dimensioner för att få till en lyckad förändring. En förändring kan 

jämföras med vad Säljö kallar en ökande koordinationsprocess. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Studiens fokus ligger på användare och deras uppfattningar om möjligheter och hinder vid 

implementering av det gemensamma arbetssättet. Med avsikt att kunna få en holistisk och 

mer rättvis bild över problematiseringen gjordes dock valet att även inkludera chefer i 

enkät- och intervjuundersökningen. En kartläggning av förutsättningar och behov i hela 

Länsförsäkringsgruppen gjordes genom att skicka ut två enkäter till Meps-ansvariga och 

gruppchefer för byggskador i samtliga länsförsäkringsbolagen. I syfte att öka pålitligheten 

hos data som skulle samlas in så fanns en tanke att ställa vissa frågor till både Meps-

ansvariga och chefer. Men det fanns en risk att de skulle uppfatta att de blev kontrollerade 

mot varandra genom att deras svar på samma fråga skulle jämföras och därför bestämdes 

det att inte ställa samma fråga till både Meps-ansvariga och gruppchefer. Meps-ansvariga 

fick svara på frågor som rörde det dagliga arbetet och deras relation till nyheterna medan i 

enkäten till chefer fick de svara på frågor utöver det operationella. Vidare för att få en hög 

svarsfrekvens och säkerställa att olika åsikter representeras utformades enkäterna med 

tanken att det inte skulle vara så krävande att delta i undersökningen, antalet frågor hölls till 

en rimlig nivå och det skulle vara enkelt att svara och kommentera frågorna.  

För att kunna ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och göra eventuella uppföljningar 

gjordes ett val att fråga deltagarna om vilket länsförsäkringsbolag de hörde till i enkäterna. 

Detta kan påverka hur fritt deltagarna valde att uttrycka sina åsikter trots att de 

säkerställdes att det inte skulle vara möjligt att spåra svaren till de enskilda deltagarna. 

Denna svårighet har även handskats med i genomförande av intervjuerna. När jag 

presenterade mig och syftet med mitt arbete förstod informanterna att detta arbete gjordes 

på uppdrag av LFAB vilket kan ha påverkat deras öppenhet. Dock strävade jag efter att 

skapa ett trevligt och öppet samtal i linje med Blomkvist och Hallins (2014) 

rekommendation. Observationerna genomfördes som komplement till intervjuerna och för 

att upptäcka det som var svårt att komma fram till annars. Denna metod var inte problemfri 

heller, det fanns risk för Hawthorneeffekt vilket innebär att informanterna kan agera 

annorlunda på grund av att de bli observerade (Adair, 1984).  

En vanlig kritik som riktas mot intervjuundersökningar och som kan vara relevant i denna 

studie är att eftersom antalet genomförda intervjuer brukar vara för få går det inte att 
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generalisera resultatet. Kvale (1997) menar dock att genom att koncentrera på ett fåtal 

intensiva fallstudier är det möjligt att erhålla generell kunskap och psykologins historia är 

ett belägg för detta påstående enligt honom. I denna studie genomfördes fallstudier med 

flera datainsamlingsmetoder i syfte att få detaljrika beskrivningar av såväl sociala som 

strukturella förutsättningarna på länsförsäkringsbolagen. Ett tillvägagångssätt som valdes 

för att säkerställa att olika uppfattningar och synvinklar finns representerade i studien var 

att inkludera samtliga länsförsäkringsbolag i enkätundersökningen och utifrån det som 

framkom där välja ut två länsförsäkringsbolag för fallstudier. De två valda 

länsförsäkringsbolagen fanns bland dem med mest respektive minst erfarenhet av Meps och 

såväl positiva som negativa uppfattningar återspeglas i studien. När det gällde valet av 

personer för observation och intervjuer på varje länsförsäkringsbolag togs det hänsyn till att 

få med uppfattningar av personer med varierande kunskaps- och erfarenhetsnivåer. 

Eftersom två fallstudier har genomförts på två länsförsäkringsbolag, ett där personalen har 

stor erfarenhet av Meps och ett med personal där erfarenhet av Meps var begränsad, så 

fanns en tanke att göra en jämförelse mellan dessa. Det fanns dock en rad förutsättningar 

som varierar kraftigt på varje länsförsäkringsbolag bland annat storleken av länet, antalet 

anmälda skador, antalet avtalade entreprenörer, geografiska faktorer i länet som påverkar 

konstruktioner av byggnader. Dessa och andra faktorer spelar roll i hur de arbetar med 

reglering av byggskador. Det blir svårt att göra en meningsfull och rättvis jämförelse mellan 

de två studerade länsförsäkringsbolagen utan en mer omfattande undersökning. Därmed 

har jag i detta arbete avstått från att jämföra dessa två närmare. 

 

 

5.3 Studiens kvalitet 

Olika begrepp används för att beskriva kvalitet hos ett vetenskapligt arbete. Validitet och 

reliabilitet är två av dessa begrepp. Validitet handlar om huruvida och i vilken utsträckning 

val av metoder och teorier anses vara lämpliga för undersökningens syfte och 

frågeställningar. Reliabilitet å andra sidan handlar om huruvida studien utförs på rätt sätt. 

Vissa forskare menar dock att andra begrepp såsom trovärdighet och tillförlitlighet är mer 

adekvata att tala om för en kvalitativ studie (Fejes & Thornberg, 2015).  

Genom att använda käll- och metodologisktriangulering har jag avsett att bidra till studiens 

trovärdighet. Det innebär att för att samla mycket information och för att säkerställa att 

olika synpunkter finns representerade i studien har fallstudier genomförts med deltagare 

som har haft olika roller och relation till problemet på två länsförsäkringsbolag. Vidare har 

både enkätundersökning, intervjuer samt observationer användes som metod för att 

undersöka problematiseringen.  För att hålla en hög tillförlitlighet har det eftersträvats att 

vara följsam mot data genom att låta erfarenheter från början av datainsamlingen påverka 

resten av datainsamlingen (Malterud, 1998). Intervjufrågor har tagits fram efter att jag tog 

del av enkätundersökningens resultat, och för att genomföra meningsfulla observationer tog 

jag hänsyn till det som kom fram i intervjuerna. Det går inte att utesluta att upprepade 

intervjuer vid flera tidpunkter under processens olika stadier kunde ha bidragit till ökad 

tillförlitlighet. 

 

5.4 Slutsats  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att olika typer av aktiviteter som genomförs i avsikt 

att öka gemenskapen kan leda till att det som medarbetarna uppfattar som hinder övervinns 



42 
 

och nya möjligheter skapas. Studien visar att de tre första dimensionerna i Iveroths ramverk 

för IT-understödda förändringar har uppfyllts i olika omfattning. En gemensam grund har 

nåtts bland de flesta användare på länsförsäkringsbolagen. Tillgänglig dokumentation, 

medarbetare som är informerade om nya rutiner och processer samt användningsgraden av 

det gemensamma arbetssättet är alla tecken på detta.  Gemensamma utbildningstillfällen 

och initiativ som referensgruppen har bidragit till att gemensam förståelse och gemensamt 

intresse delvis har nåtts. För att uppnå större gemenskap i dessa avseenden har 

länsförsäkringsgruppen nytta av att arbeta med att ta fram tydligare instruktioner av 

arbetssättet med bättre koppling till Meps 2.0, mer detaljerade utbildningsmanualer för nya 

Meps och en effektivare kommunikationsmodell. Vidare hjälper flera insatser med 

relationella drag att hantera användarnas motivation som är en viktig faktor för att kunna 

gå vidare till nästa nivå där det strävas efter gemensamt beteende mellan användare. 

Relationella aktiviteter kan med fördel göras inom Communities of practice. Idag finns en 

central referensgrupp och en lokal skaderegleringsgrupp på varje länsförsäkringsbolag som 

fungerar som Communities of practice. Bättre samspel mellan dessa grupper främjar 

lärande inom hela LF-gruppen. Vidare kan dialogen och samarbetet mellan andra aktörer 

såsom andra försäkringsbolag och entreprenörer gynna alla parter. 

 

5.5 Vidare forskning 

I denna studie har fokus varit på användarna av stödsystemet Meps i Länsförsäkrings-

gruppen.  Ett förslag för vidare forskning är titta närmare på andra användare eller aktörer 

såsom entreprenörer, underentreprenörer, inspektörer och även försäkringstagare. 

Vidare kan det vara av intresse att genomföra en mer omfattande undersökning där 

länsförsäkringsbolagen med liknande förutsättningar studeras närmare och jämförs med 

varandra för att bilda en förståelse om vilka stödjande insatser som behöver riktas till olika 

typer av länsförsäkringsbolag.  
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7 Bilagor  

7.1 Bilaga 1. Sammanställning av enkäten till skadechefer 
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7.2 Bilaga 2. Sammanställning av enkäten till Meps-
ansvariga 
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7.3 Bilaga 3. Intervjuguide  

 

1. Vad finns det för olika roller inom gruppen och vilka arbetsuppgifter har dem? Vad är din 

roll?  

2. Hur fick du rollen som Meps-ansvarig? 

3. Vad vet du om det gemensamma arbetssättet? Hur mycket information har du fått om 

det? På vilket sätt? Berätta. 

4. Vad tänker du om det gemensamma arbetssättet? Vilka styrkor och svagheter ser du med 

det gemensamma arbetssättet? Vad finns det för möjligheter och hot med det?  

5. Vad är din uppfattning om den nya Meps? Vad finns det för skillnader med den äldre 

versionen? Hur har den påverkat ditt arbete? 

6. Hur tror du att dina kollegor som arbeta med skadereglering på ditt länsförsäkringsbolag 

upplever den nya Meps? 

7. Vilka konkreta resultat av att arbeta med den nya Meps har du uppfattat? Kan du ge 

exempel? 

8. Vad är den nya Meps viktigaste bidrag till skaderegleringsprocessen enligt dig? Hur har 

det påverkat kundnöjdheten och kostnaderna? 

9. Berätta om hur du uppfattar det stöd du har fått för att arbeta med nya Meps. Vilka stöd 

önskar du i fortsättningen? 
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7.4 Bilaga 4. Observationsguide   
 

Observationer utgår från studiens syfte och frågeställningar. Nedan finns några stödfrågor 

som används för att tydliggöra de aspekter som ska undersökas från observationerna. 

Händelser och citat registreras med hjälp av papper och penna, vilka kompletteras med 

kommentarer för att återge en mer detaljerad och fullställning bild av händelserna.  

 

Datum:   

Namn: 

Roll: 

Bolagets namn: 

 

1. Hur ser interaktionen ut mellan medlemmarna i gruppen? På vilka sätt kommunicerar 

dem med varandra? 

2. Vilka svårigheter och problem uppstår i användning av systemet samt arbetssättet? 

3. Vilka förväntningar finns på systemet? 

4. Vad händer ifall ett problem uppstår? Vad görs för att lösa problemet? 

5. Hur diskuteras systemets begränsningar och möjligheter? 

6. På vilka sätt bevaras och förmedlas erfarenheter och kunskaper?  

 

  

  

  

Händelse Kommentar 
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