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Sammanfattning 
I en värld där organisationer fokuserar allt mer på att vårda kunden blir 
kundservice allt viktigare för organisationer. För att säkerställa att 
organisationen inte förbrukar onödiga resurser på aktiviteter som inte 
tillför värde för kunden är lean och kaizen värdefulla filosofier. Lean 
samt kaizen härstammar från den japanska bilproduktionen och har 
utvecklats till värdefulla verktyg för att effektivisera organisationer. 
Slöserier bland annat i form av väntan, onödiga förflyttningar, omarbete 
och transporter finns definierade som inte värdeadderande för kund. 
Syftet med examensarbetet har varit att studera ett försäkringsbolag 
arbete med att leverera mesta värde för kunden och hur slöseri kan 
identifieras och elimineras. Försäkringsbolaget erbjuder ett flertal olika 
privatförsäkringar och företagsförsäkringar. Examensarbetet har 
avgränsats till att inkludera sex avdelningar vid ett kontor och nio 
system. Den metod som har använts är en kvalitativ fallstudie med 
intervjuer och observationer men även en kvantitativ 
enkätundersökning har genomförts för att identifiera problemområden. 
Resultatet är i form av dokumenterade intervjuer, observationer och 
svar från enkätundersökningen men också i processbeskrivningar som 
visade på ett flertal områden för förbättring. Försäkringsbolaget arbetar 
redan med flera av dessa. Försäkringsbolaget har redan en klar plan för 
förbättringsarbetet och en samstämmig syn på vad som inte är 
värdeadderande för kund, definierat som tid skadereglerare lägger på 
att utföra onödigt arbete. Försäkringsbolaget har också en strategi för att 
standardisera till ett system. Slöserier som kan minimeras identifierades 
i form av onödigt arbete vid skapandet av brev, osynliga köer, avsaknad 
av statusuppdateringar, informationsutbyte med kunder. En allmän 
negativ attityd mot det nya skadestödssystemet uppdagades i 
examensarbetet. Slutsatser återges via förbättringar som kan komma till 
nytta för försäkringsbolaget i form av automatisering av inkommande 
kommunikation och bekräftelse- samt avböjandebrev, tydliggörande av 
osynliga köer och förslag på förbättringsåtgärder för kommunikationen 
mellan skadeavdelningen och IT-avdelningen. 
 
Nyckelord: lean, kaizen, försäkringsbolag, slöseri 
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Abstract 
Customer service and customer care is getting more and more im-
portant for organizations to ensure that they don’t consume resources 
on activities that don’t add any value for the customer. Lean and kaizen 
are valuable philosophy’s to avoid such waste. Both of the philosophy’s 
lean and kaizen derives from Japan and the automotive industry and 
has become important tools and mindset for today’s organizations. 
Waste in the form of re-work, waiting and unnecessary motion are 
defined as non-added value for the customer. The purpose of the report 
is to study an insurance company’s work of delivering the highest value 
for the customer and how to avoid waste. The insurance company offers 
a wide range of insurances to people as well as companies but the report 
is limited to only cover six departments and nine computer systems. The 
methods that have been used in the report are a qualitative study 
covering interviews and observations but also a quantitative survey to 
identify areas of improvement. The result in the shape of documented 
interviews, observations and maps of processes discovered several areas 
of improvement. But also the fact that the insurance company already 
was aware and working with these improvements. The insurance 
company has a clear plan on how to work with improvements and also 
a consistent definition on why that isn’t adding any value to the cus-
tomer such as time-wasting activities performed by claims administra-
tors. The insurance company has a strategy to standardize on one 
computer-system and have identified waste that can be minimized such 
as time creating letters, invisible queues, missing status updates of 
claims, information exchange with customers and a negative attitude 
towards the new claim system was brought to daylight in the report. 
Conclusions and suggestions of improvements such as automating 
incoming and outgoing letters, visualizing queues  and improvements 
on how to clear the communication between the claims department and 
the IT-department. The author also included some criticism on the 
report and its content. 

Keywords:  lean, kaizen, insurance company, waste 
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1 Inledning  
Detta kapitel ger en introduktion till ämnet och det valda problemom-
rådet, syfte, avgränsningar samt en presentation av det försäkringsbolag 
som har studerats. 

1.1 Övergripande syfte  
Detta examensarbete har som syfte att studera ett försäkringsbolags 
arbete med att leverera högsta möjliga förtroende hos kunderna samt 
om möjligt identifiera förslag till förbättringar i informationsflödet. 
Granskningen har fokuserats på informationsflödet mellan system och 
avdelningar och på vad som inte tillför värde för kund. 

Materialet från fallstudien och intervjuerna har analyseras med hjälp av 
kaizen och lean. Kaizen och lean är metoder med rötter i den japanska 
bilindustrin. Metoderna går ut på att införa ständiga förbättringar i olika 
processer i en verksamhet genom att eliminera slöseri på alla nivåer i 
processen. Målet är att höja värdet för kunden. Metoden används 
numera inom både produktions- och tjänsteföretag över hela världen. 

1.2 Försäkringsbolaget 
Försäkringsbolaget är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en 
årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbe-
tare. Försäkringsbolaget erbjuder ett flertal privatförsäkringar som till 
exempel hemförsäkring, bilförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäk-
ring. Försäkringsbolaget erbjuder också företagsförsäkringar för både 
småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Försäkrings-
bolaget hanterade ca 489 000 skadeärenden 2011. Försäkringsbolaget har 
många datorsystem för att hantera kunder och reglera skador. En del av 
systemen ägs och hanteras av tredjeparts företag.  

1.3 Problemformulering 
Försäkringsbolaget är en starkt kundorienterad organisation och kund-
nytta är bolagets främsta ledstjärna. För att maximera kundnyttan är det 
av vikt att identifiera värdeadderande aktiviter samt att slöseri minime-
ras. Slöseri kan enligt Song, Hua Tan och Baranek [1] definieras som de 
aktiviteter som inte tillför något värde för kund t.ex. i form av onödiga 
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arbetsmoment. Målet med examensarbetet är att resultat och slutsatser 
även skall vara en hjälp vid framtida hantering av skadereglering. Om 
möjligt skall brister i nuvarande arbetssätt kartläggas och förändringar 
av dessa föreslås. Frågeställningar: 

• Vad är värdeadderande för kund? 

• Vad kan göras för att underlätta informationsflödet mellan de 
identifierade systemen? 

• Vad kan försäkringsbolaget göra för att minimera slöserier? 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet är avgränsat till att inkludera den datoriserade skade-
reglering vid ett av försäkringsbolagets kontor med sex avdelningar 
utvalda som hanterar skador åt privata kunder. Nio system är utvalda 
att ingå i examensarbetet. Eftersom försäkringsbolaget har framställt 
önskemål på att förbli anonymt kommer systemens namn att återges 
med beskrivningar som ”det nya skadestödssystemet”, ”kommunikat-
ionssystemet” istället för deras korrekta namn. 

1.5 Disposition 
Examensarbetet inleds med en teoretisk bakgrund som presenteras i 
kapitel 2 och följs av en beskrivning av vilken metod som använts i 
kapitel 3. I kapitel 4 presenteras resultatet av intervjuerna, observation-
erna och enkätundersökning för att sammanfattas i resultat och diskuss-
ion i kapitel 5. Kapitel 5 innehåller även författarens egna kritik mot 
examensarbetet. Kapitel 6 redogör för slutsatser och förbättringsförslag. 

Bilagor med mer detaljerad information från intervjuerna, frågorna från 
enkätundersökningen och fullständiga processbeskrivningar återfinns 
efter källförteckningen som bilagor. 
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2 Teori  
Detta kapitel presenterar den teoretiska bakgrund som examensarbetet 
vilar på. Begrepp som lean, muda och kaizen introduceras och förklaras. 

2.1 IT-system 
Ett IT-system, informationssystem eller ofta bara system är ett datorise-
rat sätt att samla in, lagra, distribuera och bearbeta information som 
underlättar kommunikation och arbete mellan människor. [2] 

2.2 Toyota Production System 
Womack [3] återger att Toyota från början, innan andra världskriget, var 
inriktade på att tillverka textilmaskiner och fram till 50-talet tillverkade 
Toyota endast fordon i mindre mängder. Vidare berättar Womack [3] att 
under andra världskriget tvingades Toyota också att producera lastbilar 
efter krav från den japanska staten. Efter andra världskriget valde 
Toyota enligt Womack [3] att fokusera på fordonstillverkning men stötte 
på problem i form av:  

• Liten inhemsk marknad med stor variation. 

• Rättigheterna för arbetare stärktes och brist på gästarbetare. 

• Brist på kapital i Japan under efterkrigstiden och import av tek-
nologi var dyrt. 

• Flertalet konkurrenade fordonstillverkare försökte slå sig in på 
den japanska marknaden som ett försvar mot japansk export. 

1950 möts Eiji Toyoda och Taiichi Ohno där Toyoda delar sina erfaren-
heter och intryck av ett studiebesök hos Ford fabrik i Detroit. Taiichi 
Ohno insåg att varken de gamla japanska hantverkstraditionerna eller 
Fords metoder passar för Toyotas strategi eller ekonomi. Utmärkande i 
Fords fabriker var mängder av maskiner där varje maskin endast 
tillverkade enstaka specifika komponenter, en tillverkningsmodell som 
orsakar långa ställtider och fokuserar således på att göra så många 
komponenter som möjligt för att minimera ställtider. Toyota och Taiichi 
Ohno insåg att denna tillverkningsmodell inte var applicerbar pga. 
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stram budget och började arbete med att låta ett fåtal maskiner göra 
många olika komponenter med så liten ställtid som möjligt. [3] 

Under 1960-talet lyckades Toyota och Taiichi Ohno minimera ställtider-
na så lyckat att på endast några minuter kunde vilken arbetare som helst 
ställa om produktionen. Samtidigt gjordes upptäckter att kostnader för 
lagerhållning minskat kraftigt och att kvalitetsbrister upptäcks snabbare 
med förbättrad kommunikation mellan produktion och montering. [3] 

2.3 Kaizen 
Den japanska termen kaizen (kai = gör och zen = bättre) betyder ständig 
förbättring. Kaizen är den process där det utförs värdeökande förbätt-
ringar och uppnår målet med att eliminera eventuellt slöseri som ökar 
kostnader utan att tillföra något värde. Kaizen har utvecklats ur Toyota 
Production System och används inom Toyotas biltillverkning. [3] 

2.3.1 Att arbeta med ständig förbättring 
Själva arbetet med ständig förbättring baseras på Demings hjul eller 
PDCA-hjulet (se figur 1). Hjulet är uppdelat i fyra faser: [4] 

 

  

Figur 1: PDCA-hjul, egen illustration efter [4] 
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• Plan (planera): identifiera och analysera problem och föreslå en 
eller flera lösningar 

• Do (genomföra): genomför lösningen 

• Check (utvärdera): utvärdera lösningen 

• Act (standardisera och förbättra): implementera lösningen 

Edwards Deming har kommit att symbolisera PDCA-metodiken sedan 
han gjorde den allmänt känd på 1950-talet. Deming var en pionjär inom 
kvalitetsområdet och hans tankar kom att få stort genomslag i uppbyg-
gandet av den japanska industrin under efterkrigstiden. [4] 

2.4 Lean 
Lean tillverkning eller lean produktion, ofta helt enkelt bara "lean" är en 
filosofi baserad på att resurser för något annat mål än att skapa värde 
för slutkunden anses vara slösaktig, och bör därmed vara ett föremål för 
eliminering. Arbetet utgår utifrån kunden, som konsumerar en produkt 
eller tjänst, definierar värde som varje åtgärd eller process som en kund 
skulle vara villiga att betala för. I huvudsak är lean centrerad på att 
bevara värde med mindre arbete. Lean produktion är en ledningsfilosofi 
som härrör främst från Toyota Production System och identifieras som 
lean på 1990-talet. [3] 

Att arbeta enligt Lean produktion innebär att minska företagets förlus-
ter, det vill säga allt som kostar pengar utan att tillföra värde för kun-
derna ska elimineras. Innan denna minimering sker måste verksamhet-
en kartläggas och analyseras efter fyra faktorer: den nuvarande situat-
ionen, den framtida situationen, den ideala situationen och handlings-
planen för att kunna bestämma vad som ska prioriteras. [3] 

2.4.1 Definition av lean 
Lean symboliseras av en mängd användbara verktyg vilka kan använ-
das för att förbättra organisationens produktion, dessa verktyg är 
indelade i fem huvudgrupper. [3] 
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Pettersen [5] skriver att det inte finns någon enhetlig definition av lean 
och att detta bland annat kan förklaras med att lean är i konstant 
förändring. Vidare har Pettersen [5] sammanställt sex gemensamma 
koncept som är gemensamma i alla definitioner av lean, se tabell 1: 
 
Tabell 1: Gemensamma koncept inom lean med respektive egenskaper efter [5]. 

Gemensamt koncept Speciella egenskaper 

JIT (Just in time) Produktionsutjämning 
Processynkronisering  
Pull system 

Minimering av resurser Spilleliminering 
Minimalt lager 
Ledtidsreduktion 

Förbättringsstrategier Kvalitetscirklar  
Kaizen (ständiga förbättringar) 
Grundorsaksanalys 

Defektkontroll Automatisering  
Felförebyggande 
Stoppa linjen 

Standardisering 5S (ordning och reda) 
Standardiserade rutiner 
Visuell kontroll och ledning 

Scientific management  Fastställda riktlinjer  
Arbetskraftminskning  
Anläggningsförändringar 

2.4.2 Från tillverkning till tjänst 
Även om lean i första hand utvecklats för tillverkande företag är lean 
applicerbar på tjänsteföretag enligt både Song, Hua Tan och Baranek [1] 
och Åhlström [6].  

Konvertering av leans metoder kan göras med hänsyn till respektive 
organisations verksamhet och bör med försiktighet tolkas vad kunden 
är villig att betala för då det kan vara svårt att definiera kunden. Spill är 
inte alltid spill eftersom kunder har olika förväntningar och till och med 
samma kund kan ha olika förväntningar gång från annan. Spill som en 
onödig aktivitet kvarstår och bör fortfarande elimineras. [6] 
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Ständiga förbättringar (kaizen) och strävan mot perfektion är en av 
leans hörnstenar och är lika applicerbar inom tjänstevärlden som inom 
tillverkningsindustrin. Decentralisering inom organisationer med 
anställda som har direktkontakt med kunder lyfts fram som lyckande 
exempel på lean inom tjänsteorganisationer. [6] 

Song, Hua Tan och Baranek [1] har identifierat nyckelfaktorer av leans 
verktyg för att införa lean i tjänsteorganisationer: 

• Ge anställda mandat och möjlighet att engagera sig i verksam-
hetsförbättring. 

• Standardisera processer och dokument. 

• Balansera arbetsbelastningen. 

• Använd informationsteknologi för att minimera mänskliga fel. 

• Visualisera köer för att tydliggöra obalans i arbetsbelastningen. 

2.4.3 Bra verktyg men inte robotar 
För att kunden ska uppleva en hög nivå av kundservice är det av vikt att 
medarbetare tränas i att leverera kvalitet och uppmuntras till att lösa 
problem och för att underlätta detta så mycket som möjligt för medarbe-
tarna behövs bra system och planering utan att ersätta anställda med 
teknik. [7] 

2.4.4 Slöseri (muda) 
Womack [3] beskriver muda som japanska för slöseri och kan definieras 
som alla aktiviteter som inte är värdeskapande för kund. Vidare berättar 
Womack [3] att det var Taiichi Ohno som identifierade de första typerna 
av slöseri; 

• överproduktion 

• lager  

• transporter 

• onödiga förflyttningar  

• väntan 



Skadereglering med  
fokus på kund  - Försäkringsbolag 
arbetar med ständiga förbättringar 
Lars Stenquist 

Teori 
2012-09-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

14 

• omarbete 

• överarbete 

Ett åttonde slöseri har identifierats och adderats till av Womack [3]; 

• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet. 

Womack [3] beskriver lean thinking (att tänka lean) när målet är att göra 
mer med mindre till efterfrågande kunder, alla delar ska vara vär-
deskapande för kund, allt annat är slöseri. 

Aktiviteter som inte tillför något värde är slöseri enligt Womack [3] som 
fortsätter med att beskriva två typer av slöseri. Den första typen är 
aktiviteter som inte skapar något värde, men är nödvändiga för att 
upprätthålla funktionerna. Dessa aktiviteter utför inget för kunderna, 
men kan underlätta för andra inom organisationen, exempelvis perso-
nalunderhållande aktiviteter som utbetalning av löner. Den andra typen 
skapar inget värde utan förstör snarare värde för alla och bör prioriteras 
vid borttagning. Womack [3] fortsätter med att beskriva en aktivitet som 
ett arbete plus slöseri och om slöseriet minskas frigörs resurser till att 
utföra ett ännu bättre arbete för kunden. Allt går dock inte ut på att 
minska slöseri enligt Womack [3] utan det är ännu viktigare att för-
hindra eventuellt slöseri.  

2.4.5 Tidspill som slöseri 
En process beskrivs av Ljungberg, Larsson och Roos [8] som en serie 
aktiviteter som utförs i en bestämd ordning. Utvärderar man denna 
process ur kundens synvinkel och identifierar aktiviteter som utförs 
utan värde för kund kan slöseri beskrivas som en form av tidsspill enligt 
Womack [3].  
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3 Metod 
Detta kapitel redogör för hur arbetet med examensarbetet har genom-
förts. En komplett redogörelse med de val som har gjorts vad det gäller 
teori och hur datainsamlingen har utförts. 

3.1 Ansats 
Examensarbetets syfte har besvarats delvis genom att en kvalitativ 
fallstudie har genomförts, denna kvalitativa metod ökar förståelsen med 
sin närhet till det studerade och ger en möjlighet att överblicka situat-
ionen enligt Holme, Solvang, Fløistad, Kjeldstadli och O'Gorman [9].  

3.2 Datainsamling 
Under datainsamling är det viktigt att skilja på primär- och 
sekundärdata. Primärdata samlas in med syfte att användas till den 
aktuella undersökningen enligt Holme, Solvang, Fløistad, Kjeldstadli 
och O'Gorman [9]. I detta examensarbete har primärdata använts. De 
primära källorna har varit intervjuer, observationer samt en 
enkätundersökning.  

3.3 Val av intervjuobjekt 
Primärdata i form av en intervju har inhämtats från en gruppchef, en 
byggskadereglerare samt en systemansvarig. Intervjuerna pågick ca 60 
min och spelades in med informantens godkännande. Observationerna 
med skadereglerna har utförts vid skadereglernas arbetsplats under 
tiden som skadereglerna har utfört sina arbetsuppgifter. 
 

1. Intervju med gruppchef, har det övergripande ansvaret för bygg-
teknikavdelningen. 

2. Intervju med byggskadereglerare. 
3. Observationer med skadereglerare, skadereglerare 1 och skade-

reglerare 2. 
4. Intervju med systemansvarig för det nya skaderegleringssyste-

met. 
 

Intervjuerna har genomförts med kvalitativa metoder vilket enligt 
Thurén [10] innebär att intervjuerna har skett utan förutbestämda frågor 
och att en dialog har eftersökts.  
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3.4 Enkätundersökning 
Anledningen till att författaren har valt att göra en enkätundersökning 
är för att få en bredare syn från skadereglerarna om deras syn på vad 
som är slöseri för kunderna. En av fördelarna med enkätundersökning 
är att det inte finns någon som är med och intervjuar och som eventuellt 
kan påverka svaren. [11]  

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att mätningar är korrekt utförda och kan likställas 
med tillförlitlighet och att dessa mätningar kan repeteras med samma 
resultat. För att öka reliabiliteten i arbetet har intervjuerna spelats in 
vilket möjliggör en noggrann kontroll av att svaren inte misstolkas. [10] 

Validitet innebär enligt Thurén [10] att undersökningen har undersökt 
det man vill undersöka utan större utsvävningar. Författaren anser att 
arbetet utforskat ämnesområdet på ett lämpligt sätt och att sunda 
förbättringsförslag har utformats som är förankrade i litteraturen. 
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3.6 Examensarbetets arbetsprocess 
En arbetsmodell, se figur 2, har konstruerats som utgår från teorin i 
kapitel 2 och beskriver den metod för hur arbetet stegvis har uppnått 
förbättringsförslagen. 

 

3.6.1 Processkartläggning 
Ljungberg, Larsson, och Roos [8] beskriver processkartläggning som de 
aktiviteter som utförs när processer dokumenteras grafiskt och fokus 
under kartläggningen bör vara på de aktiviteter som inte tillför kunden 
värde. 

Denna kartläggning har sedan använts som diskussionsunderlag under 
intervjuerna då det är möjligt att tillsammans med intervjupersonerna 
identifiera aktiviteter som identifieras som onödiga. [8] 

3.6.2 Processanalys 
Analyser av processer är viktigt för att skapa förståelse för hur proces-
sen ser ut och fungerar samt underlättar identifikationen av icke vär-
deadderande aktiviteter enligt Ljungberg, Larsson och Roos [8] och 
Song, Hua Tan och Baranek [1]. 

Uppföljning 
Utvärdering av förbättringsförslagen 

Genomförande 
Införande av förbättringsförslag 

Avstämning 
Genomgång och prioritering av förbättringsförslag 

Förbättringsförslag 
Minska eller eliminera slöseri 

Processanalys 
Analys av svinn och dess påverkan 

Processkartläggning 
Identifikation av aktiviteter Kartläggning av svinn 

Principer i lean 
 

Utanför 
arbetets 
omfattning  

Figur 2: Metodmodell för arbetet, egen illustration 
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Ett antal processbeskrivningar har utförts enligt Ljungberg, Larsson, och 
Roos [8] rekommendationer för att kartlägga aktiviteter med potential 
till förbättring. 

3.6.3 Förbättringsförslag 
Efter att processerna var kartlagda genomfördes informationsflödesana-
lyser med arbetsmetoden som presenteras i kapitel 3.6, denna metod 
som grundar sig på leans principer. Ett antal problemområden identifie-
rades som stämdes av med de personer som intervjuades. Tills sist 
utarbetades ett antal förbättringsförslag fram. [1] 

3.6.4 Avstämning – genomförande – uppföljning 
Avstämningar med processansvariga av förbättringsförslagen görs för 
att säkerställa att ansvar fördelas och en kontroll av att förslagen är 
hållbara. Efter avstämningen är det dags att införa förslagen och till sist 
är det viktigt att kontrollera att förslagens utfall blev som förväntat. [1] 

Arbetet har avgränsats till att inte omfatta dessa tre steg på grund av sin 
begränsade omfattning. 

3.7 Metod – kritik och diskussion 
Kritik som kan riktas mot metoden i detta examensarbete är att relativt 
få intervjuer genomförts, med fler intervjuer skulle reliabiliteten öka i 
arbetet. Önskvärt hade varit att intervjua fler personer i ledande befatt-
ningar med stor insikt i systemarbetet för att få ett tydligare lednings-
perspektiv. Antalet intervjuer med anställda har dock varit tillfredstäl-
lande, då svaren på ett tydligt sätt belyste medarbetarnas uppfattning. 
Därutöver har en enkätundersökning genomförts för att komplementera 
intervjuerna. 

Bortfallet på enkätundersökningen är förhållandevis hög och därför har 
fokus varit mer på att analysera de öppna svaren än att dra några 
slutsatser från det statistiska materialet.  

Examensarbetets slutsatser kommer över tid med största sannolikhet att 
försvagas pga. arbetet med ständiga förbättringar hos försäkringsbola-
get. Ett upprepat examensarbete med samma tillvägagångssätt och 
metod som utförs i framtiden kommer med stor sannolikhet att få ett 
annorlunda resultat. 
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4 Resultat 
Detta kapitel redovisar intervjuerna, enkätundersökningen, processbe-
skrivningarna och de observationer som genomförts. De olika delarna 
presenteras i respektive rubrik. Fullständiga resultat, beskrivningar och 
intervjuer finns som bilagor. 

4.1 Intervjuer 
Följande del av examensarbetet kommer att redovisa och sammanfatta 
de intervjuer som har gjorts. 

4.1.1 Intervju gruppchef 
Gruppchefen för byggskador berättar att byggavdelningen var tidigt ute 
med att införa lean och kaizen på avdelningen men att det beroende på 
driv hos kaizenansvarig och en nyligen genomförd uppdelning av 
avdelningen har tappat fart men att lean är och kommer att vara ett 
fokusområde. [12] 

Ledningen lokalt är väl medvetna om problemen med resurser och 
försöker att allokera så mycket resurser som möjligt men att det många 
gånger upplevs som IT centralt har en egen agenda och befinner sig för 
långt borta från verksamheten. [12] 

Gruppchefen beskriver de största problemen med det nya skadestöds-
systemet som han hoppas kommer att bli det centrala i försäkringsbola-
gets framtida skadereglering. Problem med det nya skadestödssystemet 
består i låg användarvänlighet och många små tidsödande extra aktivi-
ter som skadereglerarna måste utföra för att slutföra enkla arbetsuppgif-
ter. Vidare berättar gruppchefen att det är svårt att få rättningar genom-
förda, det är minst 5 6 steg av nivåer av grupper som ska godkänna 
rättning och det tar lång tid för att få igenom även små saker som måste 
åtgärdas. Gruppchefen berättar att de brevmallar som finns i det nya 
skadestödssystemet är inaktuella och kräver mycket manuell handpå-
läggning, handläggaren får klippa och klistra för att få ihop ett brev men 
även för att skapa andra ofta förekommande brev som avböjanden och 
ersättningsbrev, dokumentation som är av vikt för försäkringstagaren 
men som pga. den manuella handpåläggningen stjäl tid av nästa kund 
som väntar på att få hjälp. [12] 
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Ett annat område för förbättring, enligt gruppchefen [12], är genom att 
minimera de dolda köerna som finns i form av e-post och händelser i 
det externa kommunikationssystemet som genererar onödiga status-
meddelanden. 

Försäkringstagarnas påringningar om statusuppdateringar är ett annat 
område för förbättringar som genom utökad tillgänglighet och infö-
rande av statusuppdateringar till kundportalen från det nya skade-
stödssystemet kommer att mininera samtal som dessa. Redan idag är 
det externa kommunikationssystemet bra på att skicka värdefull in-
formation, se bilaga D för exempel, och om det nya skadestödssystemet 
skulle kunna skicka liknande information vid förändringar skulle det 
vara av värde. Detta tillsammans med införandet av ofta förekommande 
entreprenörer i det externa kommunikationssystemet skulle snabba upp 
hantering för skadereglerarna. [12]  
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4.1.2 Intervju systemansvarig 
Systemansvarig [13] berättar att det är tveksamt om det finns en över-
gripande långsiktig plan för IT-systemen eftersom det är så många 
samtidiga stora projekt och ingen verkar ha insyn i alla. 

Vidare berättar systemansvarig [13] att en så stor del av många små 
buggar slinker igenom beror på dålig testning och bristande kommuni-
kation mellan avdelningar. Vissa avdelningar är bättre på att ställa krav 
än andra och framförallt byggavdelningen är dålig på att komma med 
förslag på förbättringar, något som eventuellt kan bero på att byggav-
delningen också har tillgång till det externa kommunikationssystemet. 

På frågan om det finns en förtroendekris mot det nya skadestödssyste-
met säger systemansvarig [13] att det sannolikt är så och till viss del är 
kritiken befogad eftersom prestandan var bättre i början när systemet 
togs i bruk än vad det är för närvarande. 

Dolda köer i form av e-post ska undvikas så långt det är möjligt och 
systemansvarig [13] berättar att han önskar en snabbare lösning på 
problemet med tvåvägskommunikation till och från det nya skadestöds-
systemet och framförallt att det externa kommunikationssystemet.  
Även möjligheten att integrera telefonin och möjligheten till automatise-
rade mediabibliotek tror systemansvarig [13] kommer kunna skapa 
ännu bättre och snabbare hantering av skador framöver. 

4.1.3 Intervju byggskadereglerare 
Byggskadereglerare [14] beskriver att det har gått för fort att lansera det 
nya skadestödssystemet och att det verkar vara dåligt med någon 
långsiktig plan över när saker och ting ska ske. Han är samtidigt överty-
gad om att det nya skadestödssystemet tillsammans med det externa 
kommunikationssystemet och e-posten kommer att vara försäkringsbo-
lagets centrala system. Kravställningen på det nya skadestödssystemet 
har inte fungerat berättar byggskadereglerare [14] som återger att 
nästan alla krav från byggavdelningen inte har funnits med i någon 
utgåva och ingen återkoppling finns varför de har försvunnit. 
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E-post är ett återkommande problem som skapar mycket stress och är 
dessutom en så kallad dold kö eftersom det bara är användaren själv 
som ser vad som kommer in på den. Av den anledningen fungerar det 
externa kommunikationssystemet bättre men kan också lätt genera 
många onödiga e-postbrev återger byggskadereglerare. [14] 

Framtiden för kartverktyget bådar inte gott och med bättre uppdaterad 
information i det externa kommunikationssystemet så fyller det inte 
längre någon funktion. Byggkalkylverktyget används inte heller maxi-
malt idag. I första hand är det en dokumentvisare och med ytterligare 
integration i det nya skadestödssystemet skulle både siffror kunna 
uppdateras automatiskt och samtidigt minimera onödig kommunikat-
ion. [14] 

4.2 Observationer 
Följande del av examensarbetet kommer att redovisa de observationer 
som har gjorts av två stycken skadereglerare. 

4.2.1 Observation skadereglerare 1 
• Om det ringer mycket på telefon så ökar antalet skadeanmäl-

ningar via Internet. 

• De flesta skadeanmälningar via Internet måste börjas om med att 
ringa försäkringstagaren och ställa fler frågor, endast cykelskador 
med komplett ifylld anmälan med ramnummer och Smart-Safety 
nummer ifyllda går att göra klar. 

• Lite problem med telefonin, men användaren flyttar, stänger och 
öppnar telefoni-fönstret väldigt ofta samt att användaren inte 
hinner klart med registreringen av skadan efter direktsamtal. 

• Mycket e-post med information från gruppchefer, teammed-
lemmar mm. 

• Läser noteringar först i redan registrerade skador. 

• Mycket siffror i noteringar. 

• Användaren måste logga in varje gång i det externa systemet för 
att ersätta lösöre. 
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• Självrisk köps inte upp av externa ersättningssystemet och ingen 
information skickas åter till skadestödssystemet. 

• Omständigt att komma i kontakt med försäkringstagaren, varför 
finns det inte knappar som ringer försäkringstagaren direkt i 
skadestödssystemet? 

4.2.2 Observation skadereglerare 2 
• Mycket noteringar om ekonomi. 

• Den observerade uppfattar det som om det gamla skadestödssy-
stemet har bättre översikt. 

• Det nya skadestödssystemet rapporterar fel om ej gällande för-
säkring. 

• Saknar information om kunden som inte syns i det nya skade-
stödssystemet. 

• Skriver om personnumret istället för att kopiera. 

• Autogirokonto ej synligt i det nya skadestödssystemet. 

• Försäkringstagaren knappar in sitt personnummer som inte syns 
för handläggaren alla gånger. 
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4.3 Enkätundersökning 
Följande del av examensarbetet kommer att redovisa den enkätunder-
sökning som har gjorts. Av utlämnade 130 stycken enkäter erhölls 
endast 18 stycken svar vilket ger ett bortfall på 86 % av den möjliga 
svarsfrekvensen och begränsar tolkningen av resultatet. 

4.3.1 Resultat 
Tabell 2: Utför du arbete som inte tillför värde för kunden? 

Utför du arbete som inte tillför värde för kunden? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Ja, ofta 1 10 56% 
 

 
2 1 6% 

 
 

3 
 

0% 
 

 
4 

 
0% 

 
 

5 2 11% 
 Nej, aldrig 6 4 22% 
 Ej svar   1 6% 
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Dispyter med byggare. 
• Vi på ansvarsskador använder få IT-system till skillnad mot egendomsskador. 
• Skickar målsägandebrev, anmäler stulna cyklar till SmartSaftey, kräva att för-

säkringstagare ska styrka ägande. 
• Fyller i statistik, tar del av olika IT-uppdateringar. 
• Nollskador, många moment där system inte pratar med varandra och kund får 

vänta, onödiga frågor i systemen, felkopplingar på telefon. 
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Tabell 3: Hur ofta stöter du på felaktig information i IT-systemen? 

Hur ofta stöter du på felaktig information i IT-systemen? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

Ofta 1 7 39% 

 
2 2 11% 

 
3 4 22% 

 
4 2 11% 

 
5 3 17% 

Aldrig 6 
  Ej svar       

  
18 100% 

Kommentarer: 
• Till exempel när skadestödssystemet säger att försäkringen ej gäller skadeda-

gen eller att ingen gällande försäkring finns. 
• Kontaktuppgifter på försäkringstagare. 
• Inte felaktig men uppgifter saknas. 
• Om felaktig information visas så är det oftast inte så allvarligt, t.ex. e-mail, 

telefon mm 
• Det nya skadestödssystemet ger konstiga meddelanden eller rena fel t.ex. att 

försäkringstagaren saknar försäkring. 
• Saknas aktuella uppdateringar. 
• Om man med felaktigt menar "något jag inte behöver" så är det rätt ofta. 

 
Tabell 4: Upplever du IT-systemen som ett bra hjälpmedel för försäkringsbolagets 
att uppnå sina mål för kundnöjdhet? 

Upplever du IT-systemen som ett bra hjälpmedel för försäkringsbolagets att uppnå 
sina mål för kundnöjdhet? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Nej, aldrig 1 2 11% 
 

 
2 3 17% 

 
 

3 2 11% 
 

 
4 6 33% 

 
 

5 3 17% 
 Ja, ofta 6 2 11% 
 Ej svar       
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Om de funkar är det väldigt användarvänligt och underlättar i kontakt med 

kunden. 
• Kunde vara bättre synkade med varandra. 
• För ansvarsskador är det äldre skadestödssystemet bra medan det nya är en 

katastrof och vi använder därmed inte det nya. 
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• Snabb skadehantering, alla handläggare kan se vilka handlingar och notering-
ar som finns i skadan. Kan ersätta via externt ersättningssystem vilket ger ra-
batterade priser till försäkringstagaren. 

• Trögt, ej anpassad för oss som jobbar i det. 
 
Tabell 5: På vilket sätt påverkar IT-systemen ditt arbete? 

På vilket sätt påverkar IT-systemen ditt arbete? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Negativt 1 3 17% 
 

 
2 2 11% 

 
 

3 4 22% 
 

 
4 4 22% 

 
 

5 2 11% 
 Positivt 6 3 17% 
 Ej svar       
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Mycket positivt och är en förutsättning för mitt arbete när det fungerar. När 

det strular är det gråtattack och magsårstime. 
• Kunde vara bättre synkade med varandra och jag upplever det som vi klagar 

på verkar vara svårt att förbättra. 
• Överlag tycker jag att de fungerar bra men då pratar jag om det äldre skade-

stödssystemet, det nya är kasst. 
• Både bra och dåligt, negativt med så mycket mail. 
• Blir stressad, irriterad mm 
• I relation till något så är det gamla skadestödssystemet överlägset det nya. 
• Dåliga prestanda, IT-systemen är många gånger en flaskhals. 

 
 
Tabell 6: På vilket sätt påverkar IT-systemen din arbetsbelastning? 

På vilket sätt påverkar IT-systemen din arbetsbelastning? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Den ökar 1 3 17% 
 

 
2 2 11% 

 
 

3 3 17% 
 

 
4 4 22% 

 
 

5 4 22% 
 Den minskar 6 

   Ej svar   2 11% 
 

  
18 100% 
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Kommentarer: 
• Samma som förra frågan, förenklar när det fungerar och annars tvärtom. 
• Blir lite väl mycket hantering ibland. 
• Om det vore papperhantering skulle det ta lång tid och vara svårt att hantera. 

Färre ärenden per handläggare. Bra IT-system innebär fler ärenden att lösa, 
samtidigt ringer fler och arbetsbelastningen ökar. 

• Negativt pga. av begräsningar i funktion och prestanda. 
 

Tabell 7: Hur påverkar användningen av IT-systemen samarbetet i din grupp med 
andra grupper inom försäkringsbolaget? 

Hur påverkar användningen av IT-systemen samarbetet i din grupp med andra 
grupper inom försäkringsbolaget? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Försvårar 1 2 11% 
 

 
2 2 11% 

 
 

3 5 28% 
 

 
4 

   
 

5 4 22% 
 Underlättar 6 3 17% 
 Ej svar   2 11% 
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Allt är ju rätt synkat och väl användbart för intern kommunikation. 
• Kombiskador blir svårjobbade då det bara kan vara en handläggare i skade-

stödssystemet. 
• Ansvarsskador har samarbete med byggavdelningen i viss utsträckning. Då är 

det bra att kunna skicka ärendena mellan avdelningarna. 
• Vi behöver inte ha lika system anser jag. Det ska vara mera kopplat till den 

avdelning/enhet man jobbar med. 
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Tabell 8: Upplever du att IT- systemen hjälper försäkringsbolaget att möta kundens 
krav? 

Upplever du att IT- systemen hjälper försäkringsbolaget att möta kundens krav? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Nej, inte alls 1 3 17% 
 

 
2 4 22% 

 
 

3 1 6% 
 

 
4 4 22% 

 
 

5 3 17% 
 Ja, fullt ut 6 1 6% 
 Ej svar   2 11% 
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Kunderna vill att det ska gå fort gärna via mail eller internet så det fixar vi 

våra system. 
• Än så länge fungerar det dåligt med internetanmälningar, vi får i regel inte 

den information vi behöver. 
• Kunde vara mycket bättre, bygg system för så okunnig personal som möjligt. 

 

Tabell 9: Är IT-systemen uppbyggda så att de överensstämmer med 
försäkringsbolagets rutiner? 

Är IT-systemen uppbyggda så att de överensstämmer med försäkringsbolagets 
rutiner? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Nej, inte alls 1 2 11% 
 

 
2 4 22% 

 
 

3 6 33% 
 

 
4 

   
 

5 3 17% 
 Ja, fullt ut 6 1 6% 
 Ej svar   2 11% 
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Särskilt nu med det nya skadestödssystemet som byggs efter aktuella proces-

ser. 
• Nja t.ex. saknas det brev för byggskador, finns inga mallar som är bra. 
• Det är främst internetanmälningar som inte fungerar. 
• Det är dålig koppling mellan IT-personal och skadereglerare och dessutom "ju 

mer kockar desto sämre soppa". 
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Tabell 10: På vilket sätt tror du IT-systemen påverkar kundens skadereglering? 

På vilket sätt tror du IT-systemen påverkar kundens skadereglering? 

 
Betyg antal svar andel av svar 

 Negativt 1 3 17% 
 

 
2 1 6% 

 
 

3 3 17% 
 

 
4 7 39% 

 
 

5 1 6% 
 Positivt 6 1 6% 
 Ej svar   2 11% 
 

  
18 100% 

 Kommentarer: 
• Oftast! När allt flyter på. 
• När systemen funkar som de ska tillför de värde för kunden. 
• Beror på men knappast till det bättre. 

4.4 Processbeskrivningar 
Processbeskrivningarna är i första hand skapade som ett steg i att 
identifiera slöseri men kommer också till nytta för läsarna av detta 
examensarbete som ett led i att förstå hur försäkringsbolaget arbetar.  

Processbeskrivningar över hur en generell byggnadsskada kan gå till ses 
i Figur 4. Figur 3 visar processen vid en glasskada och Figur 5 visar en 
inbrottsskada där både byggavdelningen och egendomsavdelningen är 
involverade. Figur 6 visar processen när orsaken till en misstänkt 
vattenskada är oklar och försäkringsbolaget tillkallar fuktutredningsfö-
retaget för besiktning och Figur 7 visar när försäkringstagaren tillkallar 
fuktutredningsföretaget. 
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5 Analys 
Detta kapitel kommer att koppla ihop teorin i kapitel 2 med resultatet i 
kapitel 4 med hjälp av de metoder som presenteras i kapitel 3.  

Efter intervjuerna identifierades processer som uppvisade möjligheter 
till förbättring, dessa processer dokumenterades och stämdes av med 
försäkringsbolaget enligt Womack [3] beskrivning av processkartlägg-
ning som ett verktyg att identifiera slöseri. 

Processbeskrivningarna analyserades för att identifiera tidspill enligt 
Womack [3] definitioner av slöseri. 

Förslag på processförbättringar arbetades fram enligt lean och beskrivs 
nedan. 

5.1 Kaizen, lean. Vad är det?  
Begreppsförvirringen mellan begreppen lean och kaizen är stor, vad är 
vad och när ska vilken del av dem användas? I Japan är det en filosofi, 
en helhet där dessa begrepp går hand i hand medan vi i västvärlden ofta 
ser att företag och organisationer har brutit ur lean ur sitt sammanhang 
och använder det som en fristående del. Många har sin egen definition 
av lean och ingen har mer rätt än någon annan. Det finns gemensamma 
drag och egenskaper men för att maximera nyttan med lean bör du göra 
din egen tolkning och definition. Här har försäkringsbolaget redan en 
utarbetad plan och har kommit igång med förbättringsarbetet bra men 
har på senare tid tappat en del tempo vilket lätt kan åtgärdas med att 
utse rätt person med driv som vill arbeta med detta. Överlag har försäk-
ringsbolaget definierat vikten av förändringsarbete och har fokus på 
detta i framtiden. 
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5.2 Värdeadderande för kund 
Både i intervju med gruppchefen, enkätundersökningen och i observat-
ionerna framkommer att den vanligaste form av slöseri är när skadere-
glerare använder tid till att utföra arbete som skulle kunna utföras av ett 
system eller på grund av att systemen inte är tillräckligt bra integrerade 
med varandra och skaderegleraren får kopiera information mellan 
systemen. Jämför man med den definition av slöseri som Womack [3] 
definierat med det som har identifierats i empirin så tillförs inget värde 
av dessa aktiviteter varken för den interna organisationen eller för kund. 
Slutsatsen blir således att aktiviteter som utförs utan att addera värde 
internt eller för kund ska ses om aktiviteter som inte är värdeadderande 
för kund. 

5.3 Informationsflöde mellan system 
Intervjun med systemansvarig, se kapitel 4.1.2, visar på att försäkrings-
bolaget arbetar mot ett standardiserat skadestödsystem vilket också 
bekräftas av intervjuer och med hänsyn till en del av identifierade 
åtgärderna för att minimera slöseri är rätt väg att gå enligt Song, Hua 
Tan och Baranek [1], Womack [3] och Åhlström [6]. 

5.4 Minimera slöseri 
För att bryta ner identifierade aktiviter som definierats som slöseri i 
mindre hanterbara delar kommer jag att dela in dessa i egna underkapi-
tel som följer. 

5.4.1 Tid och resursslöseri vid skapandet av brev 
I intervjun med gruppchefen, se kapitel 4.1.1, framkommer det att 
handläggare lägger en hel del tid på att skapa olika typer av brev som 
antingen ska skickas till kund eller till entreprenörer vid olika typer av 
beställningar av tjänster. Kunderna har nytta av både avböjandebrev 
och ersättningsbrev men i förhållande till hur lång tid dessa tar att skapa 
är detta på bekostnad av att värdefull tid och resurser tas av nästa kund. 
Ingen exakt mätning är utförd och hur lång denna tid beror till mångt 
och mycket av vilken skadereglerare som skriver brevet och dess vana 
att skapa brev. 
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5.4.2 Osynliga köer 
Eftersom försäkringsbolaget står i ett systemskifte och i skrivande stund 
använder två skadestödssystem är det ofrånkomligt att det finns mer än 
en kö att bevaka för skadereglerana. Utöver dessa köer finns det en kö i 
det externa kommunikationsverktyget och framförallt uppvisar empirin 
att e-posten är ett stort problem. Inkommande information från både 
försäkringstagare och entreprenörer som inte redovisas i skadestödssy-
stemet eller är synlig förutom för den ansvarige skaderegleraren bidrar 
till detta.  

5.4.3 Statusuppdateringar 
Många frågor från försäkringstagare är av karaktären på hur statusen är 
i ärendet, frågor som tar tid och resurser att besvara. Här har försäk-
ringsbolaget redan en plan att de ska införa statusuppdateringar från 
det nya skadestödssystemet som till viss del redan finns i det gamla 
systemet. Analysen visar på det finns en risk att skadereglerare använ-
der värdefull tid till att sätta sig in i ärenden bara för att informera 
kunden att inget har hänt i ärendet. 

5.4.4 Kundportalen 
Som det framkommer i empirin är det ofta det saknas aktuella kontakt-
uppgifter och kontonummer till försäkringstagaren alternativt är de 
inaktuella, många gånger stannar ett ärende av bara för att skaderegle-
rare saknar kontaktvägar till försäkringstagaren eller ett kontonummer 
att betala ut ersättning till.  

5.4.5 Attitydsförändring 
Det nya skadestödssystemet verkar av empirin befinna sig i en förtro-
endekris. Song, Hua Tan och Baranek [1] skriver att det är viktigt att ge 
anställda mandat och möjlighet att engagera sig i verksamhetsförbätt-
ring. Enligt Womack [3] bör inte medarbetarnas kreativitet slösas bort. 
En förändring av attityden mot det nya skadestödsystemet kan avhjäl-
pas med att ta till vara värdefull information om hur systemen ska 
byggas från medarbetarna. 
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5.5 Examensarbetets svagheter 
I detta kapitel så kommer jag kritiskt granska mitt eget arbete och 
presentera motiveringar till kritiken som jag har funnit vara svagheter i 
genomförandet av examensarbetet. 

5.5.1 Kritik mot teorikapitlet 
Kritik som kan framföras på teorikapitlet är att det teoretiska avsnittet 
inte är det starkaste eftersom att det är ett specifikt problem som under-
sökts och den litteratur som finns i ämnet inte alltid överensstämmer 
med den empiri som jag insamlat. 

5.5.2 Kritik mot analyskapitlet 
Den empiri som jag har samlat in har bland annat skett som nämnts i 
kapitel 3 med hjälp utav intervjuer, en av svagheterna med intervjuer är 
att de svar som ges kommer att vara påverkade av intervjupersonens 
subjektiva bedömning. En annan svaghet som också finns med intervju-
erna är att intervjupersonens svar kan komma att tolkas utifrån mina 
egna erfarenheter. Liknande svagheter går att finna i den enkätunder-
sökning som har genomförts där respondenterna också är färgade. 

Kritik kan också framföras mot att jag inte har genomfört någon under-
sökning av vad kunderna uppfattar som värdeadderande utan att jag 
endast konstaterar detta utifrån teorin men det är en sidoeffekt av 
omfattning av examensarbetet. 

5.5.3 Kritik mot analyskapitlet 
Kritik som kan framföras mot diskussionskapitlet är jag inte framlägger 
några förslag på organisatorisk utveckling. 
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6 Slutsatser 
Syftet med studien var att studera ett försäkringsbolags arbete med att 
leverera högsta möjliga förtroende hos sina kunder samt att identifiera 
förbättringsförslag i informationsflödet. 

Slutsatsen att aktiviteter som utförs utan att addera värde internt eller 
för kund ska ses om aktiviteter som inte är värdeadderande för kund. 

Även om försäkringsbolaget har byggt upp ett framgångsrikt koncept 
med att leverera förtroende till kunden har det utifrån processkartlägg-
ning, intervjuer och analys av informationsflödet visat sig att det finns 
ett antal brister. Författaren anser att en bra och rättvis bild har kunnat 
ges av informationsflödet och förbättringsförslagen som har tagits fram 
är: 

• Studien visar att både bekräftelsebrev och avböjandebrev som är 
av vikt för kund t.ex. vid maskinskador och där försäkringstaga-
ren behöver ett skriftligt avböjande bör automatiseras så långt det 
är möjligt, övriga brevmallar bör ses över och uppdateras. 

• Försäkringsbolaget behöver uppdatera det externa kommunikat-
ionssystemet med aktuell kontaktinformationen och addera öv-
riga entreprenörer såsom glasmästare, saneringsföretag mm. För-
säkringsbolaget behöver också säkerställa att skadestödssystemet 
uppdaterar status till kunderna, påminnelser kan med fördel 
skickas via mejl och sms. 

• Även om försäkringsbolaget har en plan för att åter aktualisera 
kundspecifik information via kundportalen på Internet bör detta 
arbete prioriteras. Försäkringsbolaget bör uppmuntra och på-
minna försäkringstagare att uppdatera sina kontaktuppgifter via 
kundportalen samt belöna de som gör detta regelbundet. 

• Osynliga köer är inte att föredra och det är av vikt att visualisera 
dessa köer. Skadereglerarna bör endast i speciella fall lämna ut 
direkta mejladresser utan istället bör det finnas avdelningsadres-
ser som automatiskt skapar bevakningar via gemensamma köer 
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för att undvika osynliga köer. Tillåt även samtidigt annat me-
dium än text och bilder till förmån för video, ljud etc. 

• Behovet av bättre kommunikation mellan skadeavdelningen och 
IT-avdelning lyser igenom i analysen. Utbildning för IT-
avdelningen i skadereglering och systemutveckling för berörda 
skadereglerare kan vara ett steg mot denna förbättring. 
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Bilaga A: Intervjuer 
Intervju gruppchef 
Vad känner du är det största slöseriet idag?  
Att brottas med systemen som inte är användarvänliga. Även om det 
finns driftstörningar så är det inte driftstörningarna som slår ut 
verksamheten. 
 
Skulle det räcka med att utbilda personalen? 
Tillsammans med att optimera systemen. Det är lite konstigt att ha 
system som en person måste anpassa sig efter. Nya system borde skapas 
så att de passar verksamheten. 
 
Är det något system som har mest förbättringspotential? 
Det nya skadestödssystemet, som också är svårast att förändra. Det är 
minst 5-6 steg för att få igenom förändringar. Optimalt är ett system för 
att reglera de flesta skador.  
 
Hur lång tid skulle det ta att forma det nya skadestödssystemet på 
det sätt som du önskar? 
Ca 1 – 1½ år. Skador i Norden ska succesivt gå över till det nya 
skadestödssystemet. Det är svårt att ordna med resurser för att klara av 
förändringen. 
 
Saknas det fokus från ledningsgruppen på skaderegleringen vad 
det gäller system? 
Ja det tycker jag definitivt. Vi i ledningen släpper inte till resurserna för 
att berätta vad vi vill ha men tydliga kravspecifikationer. Vi upptäcker 
för sent förändringar som vi inte kommer att få med. Vi som ledare har 
en unik möjlighet att trycka på och säkerställa att vi får vad vi vill ha. 
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Är det IT som styr utvecklingen av det nya skadestödssystemet? 
Ja även om det har funnits personer från vår avdelning med i 
utvecklingen så är det i första hand ett IT-projekt. Här finns det en 
utvecklingsmöjlighet för IT att komma och ”tolka” lapparna på Kaizen-
tavlan och översätta till något som kan skickas till utvecklarna i Indien. 
Kunskap finns men det saknas resurser eftersom verksamheten är för 
sårbar. Det behövs en kraftsamling för att lyckas få gehör för 
förändringar om de ska hinnas få med. 
 
Känner du att du får gehör för förändringar i ledningsgruppen? 
Det här är ytterligare ett problem med att förändringar är att det tar så 
lång tid med förändringar, det dröjer 12-18 månader för förändringar att 
komma med i en release och det skapar ett motstånd att uppbringa kraft 
att vara med i kravfångsten. Det finns ingen som idag fångar krav utan 
allt detta måste vi göra själv. 
 
Vart finns det mest potential att förbättra? 
Det som är värdeskapande för kund. Vi ska ägna tid åt kunden och ha 
system för det och inte tvärtom. Brevskapande tillför mycket arbete för 
handläggare som stjäl viktig tid och resurser från nästa kund. 
 
Är stordatorn fortfarande den centrala lagringen för alla system? 
Ja t.ex. lagras all information som kunden matar in via kundportalen 
och både det gamla skadestödssystemet och det nya skadestödssystemet 
är endast en ”front-end” mot informationen som finns i stordatorn. 
 
Många samtal handlar om statusuppdateringar i ärenden, finns det 
planer på att utnyttja kundportalen bättre? 
Både och, överlag är tanken att kundportalen ska reflektera både det 
som händer i det externa kommunikationssystemet och det nya 
skadestödssystemet men det första har redan funktionalitet för 
kundinteraktion som på grund av kundportalen är avstängt vilket är 
synd. 
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Desto mer du berättar desto mer får jag känslan att det inte handlar 
om IT utan mer om en övergripande plan om vart vi är på väg?  
Ja det stämmer för det finns system, t.ex. har det externa 
kommunikationssystemet har haft kundsidor i många år. Det nya 
skadestödssystemet har i dagsläget ingen koppling till kundportalen 
utan det är endast skador i det gamla skadestödssystemet som är 
tillgängliga. 
 
Är det långt från att buggar/rättelser upptäcks tills att det åtgärdas? 
Till skillnad från egendom har Bilsidan ett eget ”teknikteam” på tre fyra 
personer som bara har som uppgift att utveckla och underhålla som 
direkt kan ta hand om buggar och rättningar. 
 
Är andra entreprenörer än byggare på väg in i det externa 
kommunikationssystemet? 
Ja eftersom i dagsläget skapar avsaknaden av framförallt 
fuktutredningsföretag och glasmästare ett extra onödigt steg att skapa 
arbetsorder manuellt i brev som ska mailas, här finns också möjligheten 
för entreprenörer att föra en dialog mellan sig utan inblandning av 
försäkringsbolaget. 
 
Ni använder ju Kaizen idag, hur går det idag? 
Inte lika aktivt idag eftersom det saknas driv hos både ledarna och 
deltagarna. Vi var ledande i början men har tappat nu mot slutet. 
 
Hur är stödet för lean uppifrån? 
Starkt, lean ska fortsätta och framför allt behöver vi få tillbaks drivet 
igen för att få igång det hela igen, mycket beror på den ökade 
belastningen så nedprioriterias lean. Men det är inte för att sent att 
räddas. Fokus på lean har varit att optimera processer. 
 
Vilket system ska vara det mest centrala? 
Det nya skadestödssystemet, resultatet av det externa 
kommunikationssystemet ska ses i det nya skadestödssystemet med rätt 
frågebatteri. 
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Vad är det mest akuta idag att ta hand om? 
De dolda köerna med mail och minimera brandkårsutryckningar och 
AD-hocande. Mycket är en organisatorisk fråga med en 
teknik/utvecklingsgrupp som bör vara närmare skador för att maximera 
möjligheterna och kommunikationen. Vi har inte råd att ha all denna 
tidspillan. 
 
Det externa kommunikationssystemet ägs av ett eget företag, är det 
fler försäkringsbolag som använder det? 
Ja men inte i lika stor omfattning som vi gör, vissa andra 
försäkringsbolag kör den men vad jag är det ingen annan 
byggavdelning som använder. 
 
Sammanfattningsvis upplever jag det som om det är det nya 
skadestödssystemet med kommunikationsmöjligheterna som finns i 
det externa kommunikationssystemet som är framtiden, stämmer det? 
Ja det är en bra beskrivning, en stor del av det motstånd som finns mot 
det externa kommunikationssystemet är att det ”delas” av andra. 
 

Intervju byggskadereglerare  
Vad gör vi för fel idag? 
Ja tittar vi på det nya skadestödssystemet idag så kastar man ut det 
innan det är användarvänligt, det är för mycket krusiduller långt innan 
det är klart. Det känns som om det nya skadestödssystemet måste 
lanseras innan det är klart för vi har investerat så mycket pengar i 
systemet. Nya releaser har förändringar, dåligt genomtänkta 
modifikationer. Dåligt med långsiktiga planer, för mycket AD-hoc. 
 
Känner du att det nya skadestödssystemet är kärnsystemet för dig? 
Som vi jobbar idag är det nya skadestödssystemet och det externa 
kommunikationssystemet som är kärnan, även mailprogrammet är med 
i striden men tanken är att det nya skadestödssystemet ska vara det men 
det saknas en tydlig målbild över hur det kommer att se ut och fungera. 
 
Hur fungerar kravställningen på det nya skadestödssystemet? 
Våra krav på det nya skadestödssystemet första vändan togs inte med 
och ingen återkoppling kom tillbaks till oss. 
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Kravställningen på det externa kommunikationssystemet verkar 
funka mycket bra istället? 
Ja även om det är trögt ibland så får vi igenom det vi vill ha men det kan 
också bero på att vi är de enda som kör det externa 
kommunikationssystemet. Färre steg, inga datatekniker internt som ska 
vara med i 8 månader som ska vara med och testa 14 gånger. 
 
Byggkalkylverktyget verkar vara under förändring, sker det 
redigering i byggkalkylverktyget eller sker det bara kommunikation i 
det externa kommunikationssystemet? 
All kommunikation sker i det externa kommunikationssystemet, 
byggkalkylverktyget är mer av en dokumentvisning i dagsläget. Det 
skulle räcka med detaljerade kalkyler i det nya skadestödssystemet eller 
det externa kommunikationssystemet. 
 
Har ni verkligen behov av byggkalkylverktyget? 
Inte byggkalkylverktyget som system utan något kalkylsystem för att 
förhindra att byggaren begränsas av våra avtal räcker. 
 
Det verkar vara en himla snurra på att diskutera kalkyler i 
byggkalkylverktyget istället för att lägga tid på kunden? 
Ja det är något har vi pratat om och här finns förbättringspotential att 
börja skicka statusmail till kunderna. 
 
Mailen verkar vara ett stort problem? 
Ja det skapar onödig stress och det borde finnas generella köer för 
inkommande mail. En bra funktion som kommer i det externa 
kommunikationssystemet så kommer andra entreprenörer att finnas. 
Önskvärt vore en aktivitet i det nya skadestödssystemet istället för alla 
mail, en del är utbildning av byggarna också för att undvika många 
mail. 
 
Men bygger vi inte bort det nya skadestödssystemet då? 
Nej får vi tvåvägskommunikation mellan det nya skadestödssystemet 
och det externa kommunikationssystemet så är det inget problem, då får 
vi även återkoppling till ekonomi i det nya skadestödssystemet också. 
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Hur ofta justeras reserven i det nya skadestödssystemet? 
Tyvärr alldeles för sällan, i dagsläget är det ca inte mer än av 10 % av 
skadorna som har korrekt ekonomi innan slutbetalning. 
 
Om det nya skadestödssystemet hade det externa 
kommunikationssystemet funktionalitet skulle vi då kunna skippa 
det externa kommunikationssystemet? 
Ja det borde inte vara några större problem, det externa 
kommunikationssystemet är inte så avancerat. 
 
Vad är framtiden för kartverktyget? 
Inte lysande, skulle det finnas bättre kontaktuppgifter i det externa 
kommunikationssystemet så går det att skrota. 
 
Andra saker du kan komma och tänka på? 
Saneringsföretagen i det externa kommunikationssystemet vore smidigt. 
 
Sammanfattningsvis verkar det vara mycket på gång på olika håll 
men väldigt lite verkar tillhöra någon central plan? 
Ja det är för mycket olika projekt och för dålig sammanhållande 
styrning över hur vi ska jobba. 
 

Intervju systemansvarig 
Finns det en långsiktig plan för systemen? 
Nja det är för många stora samtidiga projekt som tar mycket tid och det 
är svårt att leverera eftersom ingen har total insyn i alla projekt. 
 
Vart gör vi mest fel? 
Verksamheten är för dåligt representerad i IT och nya projekt. 
Konsekvensanalyser bör t.ex. göras mer av resurser i verksamheten. 
 
Får du det stöd som du behöver lokalt i form av resurser? 
Ja det tycker jag att får, både lokalt och ovanför men det finns 
kommunikationsbrister mellan avdelningar initialt. 
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Det finns mycket små buggar och rättningar i det nya 
skadestödssystemet som inte åtgärdas utan istället ligger mycket 
fokus på ny utveckling? 
Ja det stämmer, vi har fått en första release som inte är komplett. Nya 
fixar har släppts som orsakat nya buggar. 
 
Beror det på dålig ändringshantering? 
Mycket beror på dålig testning. 
 
Vem väljer testteamet? 
Det görs av gruppcheferna som går ut och utser/frågar. 
 
Överlag väljs mycket IT-mogna som testare är det en medveten 
strategi? 
Ja till viss del är det så då vi behöver mogna människor för att klara att 
dokumentera eventuella buggar. 
 
När tror du att det nya skadestödssystemet kommer vara 
huvudsystemet? 
Får vi in funktionaliteten från det gamla skadestödssystemet i det nya 
skadestödssystemet så skrotar vi gamla snarast, troligen tar det ca 1-1½ 
år, det som saknas är i första hand är internetanmälningar och 
besiktningskalendern. 
 
Hur ser du på det externa kommunikationssystemet? 
Ska vi bygga in oss i en tredjepartsapplikation eller inte? Som det funkar 
för byggavdelningen verkar det vara ett bra verktyg. På egendomssidan 
är det svårare att få gehör för våra idéer. Det som saknas är 
kommunikationen mellan det externa kommunikationssystemet och det 
nya skadestödssystemet, i dagsläget är det envägs kommunikation och 
önskvärt vore tvåvägskommunikation. 
 
Hur lång tid skulle en indikator för att skadan är registrerad det 
externa kommunikationssystemet att införa i det nya 
skadestödssystemet? 
Februari 2013, testad och klar med tanke på den låga komplexiteten. 
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Mycket kritik mot det nya skadestödssystemet är hur segt systemet är, 
vad gör ni åt det? 
Jobbar aktivt med att förbättra och vi är väl medveten om problemen, i 
många fall är det nya skadestödssystemet snabbare än det gamla 
skadestödssystemet men vi har tappat en del prestanda men vi 
fortsätter jobbar på det. 
 
Kan det finnas en förtroendekris mot det nya skadestödssystemet? 
Ja mycket är ett motstånd mot förändringar och det tillsammans med de 
buggar som finns skapar det onödigt mycket motstånd. Tyvärr är det 
många som inte orkar engagera sig utan kliver in i det gamla 
skadestödssystemet istället. 
 
Hur fungerar kravställningen på det nya skadestödssystemet? 
Byggavdelningen är generellt dåliga på att ställa krav på det nya 
skadestödssystemet. Det som saknas är lösningsorienterade förslag på 
förbättringar. Det finns en risk att byggavdelningen försöker bygga runt 
det nya skadestödssystemet. 
 
Finns det en övertro på byggkalkylverktyget? 
Ja till viss del är det mer ett dokumentgranskningsverktyg istället för 
aktivt verktyg för att föreslå ändringar till byggarna. 
 
Hur ser du på dolda köer? 
Mycket farligt då cheferna inte ser detta och vi inte mäts på det. I det 
längsta ska mail undvikas. Här är åter kravet på 
tvåvägskommunikationen mycket viktigt. 
Har du några andra idéer på vidareutveckling av systemen? 
Automatiserad arkivering av inkommande material, varför inte ett 
mediabibliotek som kan acceptera både videofilmer, bilder mm. Kunna 
spara ner delar eller hela samtal till skadan. Ännu mer integration av 
telefoniapplikationen i skadorna. 
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Bilaga B: Enkätundersökning 
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Bilaga C: Processbeskrivningar 
 

  

Figur 3: Process vid glasskada. 
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Figur 4: Process vid byggnadsskada. 
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Figur 5: Process vid inbrottsskada. 
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Figur 6: Process vid arbetsorder skickas till fuktutredningsföretaget. 
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Figur 7: Process när försäkringstagaren tar ut fuktutredningsföretaget. 
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Bilaga D: Kontaktmejl 
Hej Test,  

Er skadeanmälan har fått skadenummer AS25023124  

En av de entreprenörer vi samarbetar med kommer att kontakta er inom kort. Entre-
prenören kommer att ta reda på vad som hänt och hur omfattande skadan är. Därefter 
planerar och vidtar entreprenören lämpliga åtgärder för reparation i samråd med er 
handläggare på försäkringsbolaget.  

Era egna kostnader i denna skada är självrisk, eventuella åldersavdrag och undantag 
enligt gällande försäkringsvillkor samt de kostnader som är förenade med eventuellt 
tilläggsarbete som ni själva direkt har beställt av entreprenören. Om ni är momsredo-
visningsskyldig är också moms på reparationsarbetet en egenkostnad.  

Skada på egendom och/eller arbete som annan leverantör/entreprenör lämnat gällande 
garanti för ersätts inte av försäkringen. I dessa fall ska istället garantin användas mot 
denna leverantör. Enligt lagen om rätt till skattelättnad för hushållsnära tjänster, dit 
numer även tjänster för vissa byggnadsarbeten räknas, kan man få upp till 50 % 
skattereduktion för arbetskostnad. Den ersättning du får genom din försäkring kan du 
enligt denna lag inte utnyttja för skattereduktion.  

Den entreprenör som kommer att hjälpa er är:  

BYGG I STOCKHOLM AB 
Snickaregatan 16 
138 34 Stockholm 
E-mail: tony.boberg@byggisthlm.se 
Telefon: 0732-56 74 92 

Vi finns här för dig. Finns funderingar kring försäkringen eller hur skaderegleringen 
kommer att gå till är ni alltid välkomna att kontakta oss på telefon 08-43 55 78  

Vi vill också passa på att informera er om att kunden alltid är beställare av reparation-
en även om den utförs av en entreprenör som försäkringsbolaget anvisar. Detta ger en 
extra trygghet eftersom ni då skyddas av de regler och garantier som återges i 
Konsumenttjänst-, Avtals- och Konsumentköplagen.  

Med vänlig hälsning, 

Försäkringsbolaget  

Du kan inte svara på denna e-post. Den är autogenererad av systemet och svar kan 
inte mottas av försäkringsbolaget. Kontakta vänligast försäkringsbolaget direkt om du 
har frågor rörande ärendet 
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