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Abstract 

The entry of information technology into our homes and workplaces has changed our 

way of life. Technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence are 

increasingly being used by companies today as means to create new smart services. 

Digital transformation is happening here and now across many industries. A digital 

transformation involves a major change in the company and its business model with the 

aim of creating value. Due to the extensive nature of the digital transformation, there are 

good incentives to thoroughly investigate existing barriers before a change work can 

begin. Many studies have been conducted aimed at examining barriers to digital 

development in, for example, the production industry, but few studies have been 

conducted aimed at examining barriers within the service sector. This study aims to 

investigate the barriers that can hamper a digital transformation of an insurance 

company. In order to answer this research question, a case study was conducted with five 

semi-structured interviews with informants at an insurance company. The results show 

that several different barriers exist, most of which can be linked to technical, 

environmental, organizational and cultural barriers.  
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1. Inledning 

Intåget av informationsteknik (IT) i hemmet och arbetet har förändrat vårt sätt att leva, det 

finns idag smarta lösningar för allt mellan att värma upp bilen till att svara på mail var vi 

än befinner oss. Vi är idag helt beroende av dessa nya tekniker för att göra enklare 

vardagssysslor och yrkesmässiga arbetsuppgifter. Det finns inget som tyder på att denna 

utveckling kommer att sakta ner inom någon nära framtid. Enligt Moores lag fördubblas 

datorkraft var 18:e månad (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Då utvecklingen av teknik sker 

exponentiellt kan vi snarare förvänta oss att utvecklingen kommer att gå än snabbare, som 

Brynjolfsson och McAfee (2015) beskrev detta så rör vi oss nu mot den andra sidan av 

schackbrädet och bara fantasin kommer att sätta gränserna för morgondagens teknik.  

För många företag idag är förändring det enda som är konstant, vilket också medföra 

nya och förändrade arbetssätt (Jørgensen et al., 2009). Trots att det är vanligt att företag 

pratar om att utveckla sin verksamhet med digital teknik finns det fortfarande oklarheter 

om vad digitalisering egentligen är. På en grundläggande nivå syftar digitisering (eng. 

digitize) till att enbart göra analoga ting digitala, genom att koda analogadata till ettor och 

nollor kan vi lagra, bearbeta och även dela material som tidigare begränsats av dess fysiska 

form. Digitisering skapar sällan nytt värde i samband med transformation, något som 

digitaliseringen gör. Digitalisering förändrar allt från hur vi människor kommunicerar till 

hur vi lever, så väl som hur vi arbetar idag. Under de senaste åren har digital transformation 

blivit en allt viktigare utmaning för företag inom många olika branscher. Den snabba 

teknologiska utvecklingen som sker ställer nya krav på företag samtidigt som nya 

möjligheter skapas. Begreppet digital transformation relaterar till mer omfattande 

förändringar som genomsyrar stora delar av en organisation. Således kan en digital 

transformation innefatta flera olika digitaliseringsprojekt samtidigt som den fundamentalt 

förändrar ett företags strategiska affärserbjudande (Bloomberg, 2018). 

Den snabba utvecklingen som sker i samhället förväntas också påverka arbetsplatser 

och människans roll i arbetet. Processer som tidigare utförts av människor kan ersättas av 

autonoma system. Stiftelsen för Strategisk utveckling har gjort prognosen att 53% av alla 

anställda i Sverige kan komma att ersättas av robotar innan år 2034. Denna utveckling 

kommer i sin tur att bidra till att människan tillåts fokusera på mer sociala eller empatiska 

arbetsuppgifter medan robotar sköter det monotona (Fölster, 2014). En bransch som 

kommer att påverkas av den tekniska utvecklingen i hög grad är försäkringsbranschen. 

Traditionellt har denna bransch varit helt beroende av mänsklig kompetens för att sätta 

premier och göra riskbedömningar utifrån kundens behov. Idag kan allt fler av dessa 

processer automatiseras och utföras av smarta system med hjälp av artificiell intelligens 

(AI) som kan göra en uträkning baserat på en stor mängd variabler för att bestämma hur 

premien ska sättas. Det har redan skapats nya affärsmöjligheter till följd av nya teknologier 

som Internet of Things (IoT), vilket låter kunder koppla upp bland annat fordon eller 

hushållsapparater till internet. Detta skapar nya möjligheter för aktörer inom 

försäkringsbranschen att börja arbeta med till exempel User Based Insurance (UBI) som 

låter kunder betala trafikförsäkring baserat på deras faktiska körbeteende. Smarta 

hemassistenter kommer även kunna hjälpa till att skydda kundernas hem genom 
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autonoma system som kan upptäcka allt från vattenskador till brand i ett tidigt skede 

(Saarikko et al. 2017). 

Hedvig1 och Lemonade2 är två heldigitaliserade aktörer som tar över allt större delar av 

försäkringsmarknaden, dessa aktörer erbjuder hemförsäkringar med hjälp av smarta 

tekniska lösningar. Hedvig och Lemonade är exempel på hur företag i 

försäkringsbranschen kan komma att arbeta i framtiden för att fortsatt vara 

konkurrenskraftiga. Försäkringsbolag som inte hinner med i den teknologiska 

utvecklingen riskerar att tappa sin marknadsandel till konkurrenter som utvecklar sina 

tjänster med smarta system. Många etablerade försäkringsbolag har en lång historia och 

tradition av att arbeta tillsammans med och nära kunden. Trots att mycket forskning har 

behandlat hur framtiden inom försäkringsbranschen kan komma att se ut så finns lite 

skrivet om hur traditionella försäkringsbolag kan transformera sin verksamhet digitalt och 

vilka barriärer som kan försvåra användandet av smart teknik (Balasubramanian et al., 

2018). Vidare har studier genomförts inom produktionsindustrin ämnade att belysa vilka 

barriärer som kan hämma vidare utveckling av verksamheten (Agrawal et al., 2019; Sim & 

Rogers, 2009; Vogelsang et al.,2019), något som inte har skett på samma sätt inom 

försäkringsbranschen.  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om föreliggande barriärer inom 

tjänstesektorn som kan begränsa möjligheten till utveckling i ett samhälle som präglas av 

snabb teknologisk utveckling. Mot denna bakgrund har följande frågeställning utformats: 

 

• Vilka barriärer kan försvåra en digital transformation av ett försäkringsbolag? 

 

För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet med studien har vi genomfört en 

kvalitativ fallstudie på ett försäkringsbolag, där vi intervjuat personer i ledande roller som 

har möjlighet att påverka utvecklingsarbetet inom organisationen. För att analysera empiri 

har Vogelsang et al. (2019) ramverk för barriärer tillämpats. Denna studie bidrar även med 

kunskap om huruvida Vogelsang et al. (2019) barriärramverk ämnat för 

produktionsindustrin är applicerbart på tjänstesektorn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.hedvig.com/se 
2 https://www.lemonade.com 
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2. Relaterad forskning   

I detta kapitel kommer relaterad litteratur att presenteras utifrån fyra rubriker. Digital 

transformation kommer att presenteras utifrån olika perspektiv för att klargöra vad det 

innefattar. Vi kommer även att redogöra hur försäkringsbranschen ser ut idag och vilka 

teknologier som finns tillgängliga, kopplat till IoT och AI. 

 

2.1 Digital transformation 

Idag kan man se att fenomenet digital transformation innefattar flera olika 

utvecklingsmöjligheter inom en organisation, till exempel kan det handla om specifika 

program som utvecklas, processer eller organisationens affärsmodell. Forskare har 

förklarat fenomenet på olika sätt. Vial (2019, s.118) definierar digital transformation på 

följande sätt: “a process that aims to improve an entity by triggering significant changes 

to its properties through combinations of information, computing, communication, and 

connectivity technologies”. 

Enligt denna definition är digital transformation ett medvetet försök att skapa 

förändring på en enhet med hjälp av en kombination av information, datorisering, 

kommunikation och uppkopplad teknik.  Berghaus och Back (2016, s.3) beskriver i sin tur 

fenomenet: “Digital transformation encompasses both process digitization with a focus 

on efficiency, and digital innovation with a focus on enhancing existing physical products 

with digital capabilities”. 

De menar att det handlar om att fokusera på redan fysiskt befintliga produkter med 

hjälp av digital kapacitet. En annan förklaring av fenomenet ger Haffke et al. (2016, s.2) 

som anser att digital transformation möjliggör för företag att på ett nytt sätt integrera och 

engagera sig med kunder: “Digital transformation encompasses the digitization of sales 

and communication channels, which provide novel ways to interact and engage with 

customers, and the digitization of a firm’s offerings (products and services), which replace 

or augment physical offerings. Digital transformation also describes the triggering of 

tactical or strategic business moves by data-driven insights and the launch of digital 

business models that allow new ways to capture value”. 

 Skog (2019, s.30) beskriver fenomenet på följande sätt: “Digital transformation is seen 

here as primarily driven by digital product, service and business model innovation, which 

involves more direct and qualitative changes to what an organization does and how it 

does it”. 

Det vill säga att digital transformation som fenomen drivs av produkt-, tjänst- och 

affärsmodells innovationer, vilket innefattar direkta och kvalitativa förändringar på vad ett 

företag gör och även hur de gör det.  

Alla fyra definitioner behandlar någon typ av förändring på ett företag med hjälp av 

digitala medel. Berghaus och Back (2016) samt Vial (2019) beskriver att digital 

transformation som ett mindre omfattande förändringsarbete där hela verksamheten inte 

berörs, Haffke et al. (2016) och Skog (2019) anser dock att det är något som involverar hela 

verksamheten och är en mer omfattande process. Skillnaden mellan Haffke et al. (2016) 

och Skogs (2019) definitioner syns framförallt i att förstnämnda har ett tydligt fokus riktat 

mot kundinteraktion, värdeskapande och affärsmodell medan Skog (2019) förhåller sig 

mer till ett organisationsförändringplan. Vi har valt att ansluta oss till definitionen av Skog 
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(2019) eftersom den bäst lämpar sig för vår studies ändamål då vi ämnar undersöka just 

barriärer kopplat till organisationsförändring och de underliggande faktorerna som kan 

förhindra ytterligare utveckling.  

Kane et al. (2015) hävdar att digital transformation inte sker genom ökad digitalisering, 

utan snarare att strategi är den starkaste drivkraften. Enligt Berman (2012) bör företag 

fokusera på två huvudsakliga aktiviteter för att lyckas med en digital transformation av 

verksamheten, nämligen att omforma värdeerbjudandet till kunder samt att öka 

kundinteraktion och kundsamarbeten med hjälp av digital teknik. För företag handlar 

digital transformation ofta om att skapa värde genom utveckling eller framtagning av nya 

produkter eller tjänster. Delvis drivs denna utveckling ytterligare av samhällets snabba 

digitala utveckling då det ställs allt högre krav på företag att utvecklas för att klara av 

konkurrens. Samtidigt är inte ökade satsningar på att transformera verksamheten alltid 

rätt väg att gå. Företag pratar ofta om hur stora möjligheterna är kopplat till digital 

transformation, men i realiteten finns det ingen garanti för att företaget ska tjäna på 

investeringarna i digital transformation (Andriole, 2017). Om verksamheten fungerar som 

tänkt kan försök till digital transformation istället skada verksamhetens affärsmodell eller 

helt enkelt förkastas som ett dyrt och fruktlöst projekt. Digital transformation är en 

utmaning för företag menar Soleymanian et al. (2019). Genom att börja arbeta med ny, 

smart teknik kan ett företag behöva se över och anpassa sin befintliga affärsmodell. Men 

det är även viktigt att beakta andra viktiga faktorer som tex. företagskultur, då en icke 

tillåtande förändringskultur kan hämma utveckling. 

2.2 Internet of Things 

Under de senaste åren har det skett en explosionsartad ökning av produkter som kan 

kopplas upp mot internet och förmedla data mellan hemelektronik, applikationer och även 

producentföretag. Värmesystem kan idag anslutas till en mobilapplikation som gör det 

möjligt att hålla koll på värmen i sommarstugan på distans. IoT kan hjälpa 

producentföretag att se diagnostik på sina produkter ute hos kunder för att till exempel 

kunna schemalägga service på produkten. 

En bidragande faktor till att denna teknik gör stora framsteg är möjligheterna till de 

trådlösa uppkopplingar som finns idag (Atzori et al. 2010). Den tekniska utrustningen som 

datorer och sensorer har de senaste åren också blivit mindre och mer energieffektiva 

(Saarikko et al. 2017). Denna utveckling brukar populärt förklaras med Moores lag som 

innebär att datorkraft fördubblas var 18:e månad (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Trådlösa 

nätverk underlättar för infrastrukturen i hemmet, förr var man beroende av fast anslutning 

med kabel, något som begränsade möjligheter till digital utveckling. IoT har möjliggjort att 

alla människor kan koppla upp sin hemelektronik och även fordon till nätet, vilket skapar 

nya affärsmöjligheter för företag.   

Saarikko et al. (2017) menar att det kommer behövas nya typer av kärnkompetenser som 

möjliggöra denna utveckling inom företag och inte minst inom försäkringsbranschen. 

Saarikko et al. (2017) nämner tre viktiga kompetenser för organisationer som vill arbeta 

med IoT. En viktig kompetens är att kunna utveckla önskvärda produkter som är utrustade 

med sensorer som kan konvertera verkliga värden till data. Nästa kompetens som Saarikko 

et al. (2017) nämner är upprätthållandet av koppling mellan produkt och 

produktutvecklaren, till exempel skickar John Deere’s jordbrukstraktorer data regelbundet 
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tillbaka till fabriken för att bidra med ökad förståelse över hur deras produkter används till 

utvecklingsavdelningen (Marr, 2016). Den tredje kompetensen som Saarikko et al. (2017) 

anser är viktig är att bearbeta och analyserar data i syfte att vidareutveckla produkten, detta 

för att skapa en tjänst till en produkt och på så sätt skapa ett mervärde. 

2.3 Artificiell intelligens  

Den moderna historien om artificiell intelligens kan spåras till då Isaac Asimov år 1942 

publicerar den korta berättelsen Runaround som kom att inspirera många forskare inom 

robotik och datavetenskap, däribland forskaren Marvin Minsky. Minsky blev sedermera 

den som myntade begreppet artificiell intelligens tillsammans med kollegan John 

McCarthy (Haenlein & Kaplan 2019; Buchanan, 2005). Tidig AI var framgångsrik för att 

den arbetade utifrån en top-down struktur med if-then satser. På så vis har programmet 

alltid en handlingsplan baserad på den input som erhålls. Det mest kända exemplet på 

detta är IBM´s Deep Blue schackdator som arbetade utifrån ett sådant schema kombinerad 

med statistik för att vinna över Gary Kasparov, då regerande världsmästaren i schack. Trots 

all denna framgång för maskiner menar Haenlein och Kaplan (2019) att inget av dessa 

system besitter riktigt AI. Systemet är beroende av input i en specifik form, exempelvis så 

var Deep Blue kapabel att slå världsmästaren i schack men den kan inte se skillnad på en 

människa och en muffins. 

Kaplan och Haenlein (2019) förklarar att AI är ett system som har en förmåga att tolka 

och lära sig av externa data, använda sig av den kunskapen för att klara av utmaningar samt 

att uppnå mål på ett flexibelt sätt. Idag har många privatpersoner tillgång till olika varianter 

av AI i hemmet i form av smarta hemassistenter som Google home, Siri och Bixby i våra 

smarta mobiltelefoner. Även inom organisationer används olika typer av analytisk AI, till 

exempel för att upptäcka bedrägeri inom finansvärlden. Haenlein och Kaplan (2019) tror 

att AI kommer att spela en stor roll i hur företag väljer att integrera med externa 

intressenter som exempelvis kunder. Den stora frågan är hur det kommer att påverka dessa 

företag och vilka beslut som kommer att tas av AI och människor. Haenlein och Kaplan 

(2019) menar att människor kommer att vara fokuserade på känslan i sitt arbete, som att 

kommunicera med andra människor för att kunna förstå arbetsuppgiften medan AI:s roll 

kommer att fokusera på bearbetning och analys.  

Ett vanligt missförstånd är att AI alltid syftar till en fysisk, självkörande och social robot 

som kommer ersätta människans arbeten på ett mänskligt sätt. I realiteten finns det flera 

olika typer av AI och smarta system där de flesta är helt stationära och datorbaserade. 

Sociala robotar i form av chattrobotar finns redan idag på vissa företags hemsidor, andra 

företag använder sig av AI-algoritmer för att beräkna stora mängder variabler och utveckla 

systemen med hjälp av tidigare fall. Än så länge förekommer inte allt för många fall av 

fysiska robotar bland oss (Duffy, 2003). 

2.4 Verksamheter i förändring - Försäkringsbranschen 

I det här avsnittet av tidigare forskning kommer vi att fokusera på hur 

försäkringsbranschen har förändrats och kommer att fortsätta förändras i och med 

framväxande digitala tekniker som möjliggör nya arbetssätt. Grundtanken med 

försäkringar är att en försäkringstagare betalar en premie baserat på en kalkylerad risk för 
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att gardera sig mot ett eventuellt olycksfall. Om väl en olycka sker betalar 

försäkringstagaren först en självrisk för att sedan erhålla en utbetalning av 

försäkringsbolaget (Lewis, 2017). Vanliga typer av försäkringar är egendomsförsäkringar 

som omfattar materiella egendomar och personförsäkringar som riktar sig mot 

sjukdomsfall eller livförsäkringar. Traditionellt sett har risken kalkylerats av en så kallad 

underwriter som sammanställer data från en mängd olika parametrar för att bestämma hur 

stor risken är för ett visst utfall och för att kunna bestämma premien (Wikipedia, 2020).  

I takt med att försäkringsbranschen digitaliseras i högre grad förändras arbetsuppgifter, 

till exempel så arbetade skadereglerarna tidigare analogt med hjälp av pärmar. När en kund 

anmält skada fick skaderegleraren söka information i ett fysiskt arkivsystem för att på så 

sätt kunna ersätta kunden. Idag arbetar skadereglerarna med hjälp av datoriserade system 

som underlättar hanteringen av kundärenden och informationen är samlad på ett ställe.  

Trots nya möjligheter till följd av smart teknik som Big data och IoT anser Lewis (2017) 

att denna bransch har mindre utvecklade tjänster än de andra finansrelaterade sektorerna. 

I USA präglas försäkringsbranschen av låg kundnöjdhet, något som teknik kan hjälpa till 

att förändra, anser Lewis (2017). I takt med att fler aktörer kommer in på marknaden med 

nya digitala tjänster tas också delar av kundbasen över från de traditionella 

försäkringsbolagen (Stoeckli, 2018). Smarta tjänster som Hedvig och Lemonade låter 

användare teckna hemförsäkringar smidigt på internet där premiesättning räknas ut av en 

autonom algoritm. Samtidigt sker det idag en ökning av producentansvar i samhället, 

framförallt kopplat till nyproducerade bostäder och fordon som även tar upp andelar av 

kundunderlaget inom försäkringsbranschen. I en snabbt förändrande värld kan vi då ställa 

oss frågan: Kommer det att finnas plats för klassiska försäkringstjänster i framtiden? Bland 

andra branscher som också mött stora förändringar till följd av teknologisk utveckling 

hittar vi taxibranschen vid intåget av Uber. Uber förändrade taxibranschen fundamentalt 

genom att låta icke professionella förare ta körningar beställda via deras App, ett koncept 

så lyckat att de nu genomför 14 miljoner resor varje dag. Enligt McFall och Moor (2018) 

står nu försäkringsbranschen inför en liknande utmaning.  

Med hjälp av billigare och effektivare sensorer kan vi idag samla in stora mängder data 

om hur en bilförare beter sig i trafiken: Det kan handla om olika parametrar som 

snitthastighet, snabba inbromsningar och hastighetsökningar eller till och med hastighet i 

kurvor som kan sammanställas för att skapa en profil över hur riskbenägen en förare är 

(Soleymanian et al.,2019). Det moderna försäkringsbolaget kan använda denna data som 

underlag för att besluta vilken premie som skall sättas på en trafikförsäkring. Detta 

fenomen kallas för Usage Based Insurance och finns redan på marknaden. Detta är en 

skillnad gentemot den traditionella försäkringsmodellen där förarprofilen skapas baserat 

på bland annat ålder, kön, körhistorik och val av fordon. I en traditionell försäkringsmodell 

finns inte heller någon möjlighet för försäkringstagaren att själv påverka sin premie. 

Genom att erbjuda en trafikförsäkring baserat på UBI kan försäkringstagarens premie 

baseras på det faktiska körbeteendet och individen får själv möjlighet att påverka 

prissättningen genom att anpassa sin egen körning (Soleymanian et al.,2019). 

Ett annat framtidsscenario är att försäkringsbranschen kommer att gå mer från en 

reaktiv roll som agerar efter att en skada har skett till en proaktiv och förebyggande roll, till 

exempel kan en enkel sensor registrera halten av fukt i en källare och varna för en potentiell 

fuktskada innan den sker. Sensorer används idag i en viss utsträckning både i fordon och i 
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bostäder, vilket genererar värdefulla data för försäkringsbolag som vill arbeta proaktivt (Ng 

& Wakenshaw, 2017). Denna data kan även användas direkt i realtid, till exempel kan 

dagens moderna fordon känna av avstånd till framförvarande fordon och vidtar åtgärder 

för att hålla ett säkert avstånd (Balasubramanian et al., 2018).  

Smarta system baserade på algoritmer eller AI kommer att skapa möjligheter för 

försäkringsbolag att automatisera vissa processer, till exempel riskbedömningen som 

underwriters gör idag. Smarta system kommer att kunna samla in och analysera data 

genom att läsa av och förstå olika riskvariabler. Dessa algoritmiska system är extremt 

effektiva och kan sammanställa ett beslut på ett ögonblick (Diakopoulos, 2016).  

Balasubramanian et al. (2018) anser att underwriterns roll kommer att förändras 

dramatiskt i framtiden. Behovet av rollen kommer att minskas substantiellt och de som 

arbetar kvar kommer att vara beroende av teknik i en allt högre grad. Detta ger i sin tur 

upphov till nya tjänster som utmanar grundtanken med försäkringsbolagens affärsidé, att 

alla ska skyddas av omfattande försäkringar. Till exempel har det allra flesta idag en 

hemförsäkring, fordonsförsäkring och sjukförsäkring.  

Nya tjänster såsom mikroförsäkringar omfattar försäkringar som endast avser att täcka 

en begränsad tid och skyddar bara mot vissa typer av olycksfall. Mikroförsäkringar har 

främst förekommit i utvecklingsländer men har under senare tid hittat sin plats även i 

västvärlden. Automatiserade underwriterprocesser låter försäkringstagare microförsäkra 

sin lånade bil, Airbnb-lägenhet eller sig själv till exempel under ett två dagars festivalbesök. 

I takt med att olika typer av delningsekonomier blir allt mer populära kan också behovet 

av denna typ av försäkringstjänster öka. Samtidigt skapar ny teknik som IoT möjligheten 

för försäkringsbolag att arbeta mer proaktivt än de gjort tidigare. Sensorer i hemmet kan 

kopplas upp mot internet för att upptäcka fuktskador eller elektriska fel innan de orsakar 

ytterligare skada. Information kan även samlas in från försäkringstagarnas bilar för att 

kunna basera premiesättning på reala data, UBI och kan motivera förare till att vara mindre 

riskbenägna och köra säkrare.  
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3. Ramverk - barriärer 

I denna studie kommer vi att använda oss av ett ramverk för att kunna identifiera vilka 

barriärer som ett försäkringsbolag står inför för att kunna transformera sin verksamhet. Vi 

har under arbetets gång hittat forskning som beskriver hur försäkringsbranschen kan se ut 

i framtiden men vi hittar inga studier som förklarar hur man har tagit sig dit. Kurti och 

Haftor (2015) har skapat en barriär-modell utifrån olika artiklar som alla behandlar olika 

utmaningar. Dessa utmaningar riktar in sig på hinder och möjliggörande faktorer kopplat 

till verksamhetsutveckling och affärsmodellsförändring. Ett liknande tillvägagångssätt 

hade varit genomförbart att använda som ramverk även i vår studie, dock anser vi att andra 

varianter är bättre lämpade för studiens syfte. Ett annat alternativ som vi undersökte var 

att söka relevant litteratur som belyser enskilda barriärer och att dessa sammanställs i en 

egenkonstruerad modell som utformas efter studiens gång beroende vilken data som 

erhålls. Även om detta tillvägagångssätt tilltalade oss anser vi att det finns en styrka i att 

använda ett ramverk som redan prövats inom någon kontext. Vogelsang et al. (2019) har 

studerat tillverkningsindustrin och utformat ett barriärramverk utifrån en egen studie. 

Detta ramverk innehåller fem olika kategorier som alla är relevanta att undersöka för vår 

studie. Då många företag i samhället kämpar med att driva sin digitala utveckling framåt 

blir en förståelse för vilka barriärer företaget förfogar över viktig för att kunna omvandla 

företaget på ett framgångsrikt sätt (Vogelsang et al.,2019). Ytterligare skapar detta ett 

intresse att undersöka huruvida ett ramverk ursprungligen utformat för 

produktionsindustrin är applicerbart även på tjänstesektorn.  

 

Barriärer Nyckelbegrepp 

Kompetens Utbildning, erfarenhet, arbetskraft, karriärer, 

jobbtillväxt och HR 

Tekniska Ömsesidiga beroenden, säkerhet, kompatibilitet, 

trygghet och gränssnitt 

Individuella Acceptans, adaptionsförmåga, transparens, rädsla 

och arbetslöshet 

Organisatoriska och 

kulturella 

Organisation, strategi, förändringsmotstånd, 

tröghet, kultur, misstag, risk och investeringar 

Miljö Regelverk och externa samhällsfaktorer  

Tabell 1. Ramverk för barriärer (Vogelsang et al, 2019) 
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3.1 Kompetensbarriärer 

Denna kategori syftar till att belysa vilka barriärer som går att finna kopplat till olika typer 

av kompetenskrav. Den kan röra sig om anställdas individuella kompetens och 

organisatorisk kompetens. Avsaknad av relevant utbildning hos personalen kan utgöra ett 

hinder då relevanta kunskaper kan saknas för att lyckas genomföra den önskade digitala 

transformationen (Vogelsang et al.,2019). Detta steg är beroende av flera olika 

kompetenser på olika nivåer inom företaget, dels krävs en viss innovativ kunskap för att 

fånga idéer som i förlängningen kan leda till en digital transformation. Sedan kommer det 

att behövas kompetenser på ett ledningsplan för att strukturera satsningen och se till att 

relevanta resurser tillsätts projektet. Slutligen kommer det att behövas kompetenser till att 

programmera och utforma det nya systemet som tillkommer organisationen. Många av 

dessa kompetenser kan erhållas från olika utbildningar, men en annan viktig faktor är 

erfarenhet hos de anställda, både individuell och kollektiv. From (2017) anser att det idag 

ställs andra krav på arbetsplatser än tidigare samt att arbetsuppgifter och kommunikation 

har förflyttats till digitala plattformar. Detta skapar ett organisatoriskt behov av en ny 

pedagogisk digital kompetens. Genom att kolla på den trend som presenterades ovan under 

tidigare forskning med ytterligare tekniska framsteg kommer denna typ av kompetenser 

bara bli allt viktigare (Balasubramanian et al., 2018). Således kommer 

kompetensförsörjning med rätt arbetskraft att vara en viktig barriär att överkomma för 

digital transformation. Vogelsang et al. (2019) påpekar att möjligheten till personlig 

utveckling och chansen att göra karriär är en drivande faktor till att anställda väljer att 

stanna inom organisationen. Vi anser att detta är viktigt att beakta då bristande 

kompetensförsörjning kan skapa barriärer om företag kontinuerligt måste utbilda ny 

personal på grund av att kompetent personal lämnar för andra företag. Utöver detta 

kommer en digital transformation att skapa nya yrkeskategorier som i sin tur har olika 

kompetenskrav, således kommer kravet på nya kompetenser att öka i samma takt som 

utvecklingen sker. I tabellen förekommer även Human Resources (HR) som ett 

nyckelbegrepp och en faktor för kompetensförsörjning. Vogelsang et al. (2019) ger exempel 

på att en HR- ansvarig på företag kan samarbeta tillsammans med universitet för att 

specificera vilka typer av kompetenser man är i behov av. 

3.2 Tekniska barriärer 

Barriärer kan även uppstå kopplat till den befintliga tekniken. Inom företag finns oftast 

flera olika befintliga system som används för olika ändamål i den dagliga driften. Inom 

försäkringsbranschen kan det återfinnas olika system för att hantera olika skador som 

trafik, hem- eller personförsäkringar. Utöver detta kan det förekomma kund- och 

personalhanterings-system men även hemsida och mobil applikation. Tillsammans utgör 

dessa delar ett nätverk av system som samverkar för att verksamheten ska kunna leverera 

värde. Dessa system måste ofta kunna kommunicera med varandra och samma sak gäller 

vid implementering av nya system. Kompatibilitet riskerar att skapa en barriär om inte det 

nya systemet designas för att fungera med befintliga system, något som inte alltid är helt 

enkelt. Äldre system som designades innan den stora digitaliseringsvågen kan sakna den 

gemensamma standard som krävs för att enheter ska kunna samspela (Vogelsang et al., 

2019). Andra viktiga krav som ställs på systemet och som kan utgöra barriärer är de krav 
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som ställs på säkerhet, både på organisatorisknivå och på personnivå. Försäkringsbolag 

förvaltar över stora mängder uppgifter om privatpersoner och deras egendomar. Därför är 

det viktigt att kundernas säkerhet kan garanteras, inte minst från intrång på internet. De 

omfattande förändringarna som en digital transformation medför kräver ett holistiskt 

perspektiv över samtliga delar av verksamheten, därför blir det viktigt att noggrant 

undersöka alla delsystem som utgör ett företags struktur. 

Smarta teknologier som AI och IoT kan lätt uppfattas som en stor tröskel att börja arbeta 

med, trots den övermäktiga utmaningen anser flera att det är dit utvecklingen är på väg 

(Balasubramanian et al., 2018; Lewis, 2017; Soleymanian et al., 2019). Tekniska barriärer 

och kompetensbarriärer är delvis avhängiga av varandra, detta då kompetens är viktig för 

att utveckla ny teknik. Därför kommer vi att under denna kategori att undersöka vad som 

kan hindra företag från att lyckas med digital transformation och låta kompetenskrav syfta 

till att undersöka huruvida bristande kompetens skapar barriärer relaterade till 

utvecklingen av den nya tekniken. 

Inom försäkringsbolaget används system ofta av olika arbetskategorier, till exempel 

underwriters, skadereglerare och chefer. Dessa personer har olika krav på systemet och 

därför behöver systemet anpassas för att uppfylla allas behov. Hemsidor kommer även att 

behöva anpassas så att det blir användarvänligt både för kund och för personal. Förstår 

inte kunden hur hemsidan fungerar kan det till exempel bidra till att komplexa 

arbetsuppgifter inte sker automatiskt utan läggs på anställda i form av supportsamtal.  

3.3 Individuella barriärer 

Förändring kan även motsättas på individplan, olika faktorer som till exempel de anställdas 

inställning till olika tekniker eller generell acceptans till förändring kan påverka utkomsten 

av en digital transformation. Det finns ingen garanti för att ett system kommer att vara 

framgångsrikt bara för att det är en förbättring gentemot det systemet som ersattes, i 

slutändan kommer användarna som arbetar med systemet avgör graden av användbarhet. 

Då varje individ förfogar över en unik relation och förväntan på systemet kommer det också 

att medföra svårigheter för implementering av system som används av flera individer och 

även ibland över flera bolag (Orlikowski & Gash, 1994). Detta påverkas även av individens 

acceptans till förändring och/eller nya systemen, men även individens adaptionsförmåga. 

Utöver viljan att förändras krävs också den individuella tekniska kompetensen för att 

genomföra arbetsuppgifter på nya, ibland mer avancerade plattformar. I och med 

digitalisering förändras vissa processer från analoga till digitala och när utvecklingen går 

vidare kan det också medföra att andra kompetenser kommer att krävas för att utföra nya 

och gamla uppgifter. Detta kan komma att utgöra en barriär då anställda kan motsätta sig 

en förändring om de anser att deras egen kompetens är otillräcklig och således inte klarar 

av omställningen till det nya arbetssättet. 

Ytterligare kan en känsla av bristande kompetens skapa andra barriärer till vidare 

teknisk utveckling. Rädsla bland anställda att smarta system och automatiserade processer 

kommer att ersätta deras yrkesroll kan skapa motstånd till en digital transformation 

(Vogelsang et al., 2019). Denna trend med tidigare mänskliga arbetsuppgifter som 

automatiseras syns tydligt även i samhället. Enligt Fölster (2014) kan hela 53% av alla jobb 

i Sverige ersättas av digital teknik redan innan år 2034, även om nya arbeten kommer att 

uppstå i och med samhällets utveckling. En viktig faktor för att motverka att företagets egna 
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anställda motsätter sig ny teknik är att ledningen är noggrann med transparens, genom att 

vara tydlig gällande hur teknik ska hjälpa företaget och vilken roll arbetaren ska ha inom 

företaget även efter att delar av verksamhetens automatiserats.  

En annan barriär relaterat till transparens är den som finns ut mot kunderna. När allt 

fler processer automatiseras och utförs av system snarare än människor riskerar även 

kunder att tappa den mänskliga kontakten till företaget. Processer som kunder tidigare 

genomfört med anställda kan nu genomföras helt utan mänsklig interaktion av en 

självlärande algoritm. Detta skapar ett helt nytt behov av transparens inom företaget ut 

mot kunden, frågor gällande vilka variabler som värderas av systemet och hur behandlas 

kundens data blir viktiga för att skapa tillit (Ananny & Crawford, 2018). Denna typ av 

barriär kan uppenbara sig efter att transformationen av företaget genomförts och den nya 

produkten ska lanseras ut mot kunden.  

Threads, TAM och dark side är begrepp som vi har valt att plocka bort från ramverket 

för att det inte har funnits någon relevant beskrivning av vad detta innebär eller hur det 

ska appliceras inom ramverket och då dessa inte bidrar till studiens syfte att undersöka 

barriärer inom försäkringsbranschen. 

3.4 Organisatoriska och kulturella barriärer 

Barriärer kan även uppstå utifrån organisationens struktur och kultur. Denna kategori kan 

teoretiskt innefatta de flesta av de barriärer som kan uppstå vid digital transformation eller 

förändringsarbete. En av de största faktorerna som avgör ett företags förmåga till 

utveckling är företagets strategi. Ett företags digitala strategi är deras handlingsplan för 

hur företaget ska utvecklas och hur teknik ska stödja företaget i dess dagliga verksamhet, 

framförallt hur IT kan användas för att fånga och skapa värde (Bharadwaj et al., 2013). En 

gedigen strategi kan hjälpa företaget att uppnå nya nivåer medan en dåligt formulerad och 

orealistisk strategi kan hålla företaget tillbaka och således bilda en barriär. Enligt Kane et 

al., (2015) är strategi den stora drivande faktorn för utveckling snarare än teknologi.  

Vidare kan företagets struktur vara en bidragande faktor som kan skapa eller motverka 

barriärer. Mindre företag kan ofta låta information flöda fritt mellan olika delar av 

företaget, på så vis kan nya idéer om teknik och hur den kan användas delas och testas 

effektivt. På större företag råder det ofta en hierarkisk struktur både inom det lokala 

kontoret men också mellan kontoret och eventuella moder/dotterbolag. Denna typ av 

struktur kan försvåra för idéer att spridas från de lägre hierarkiska nivåerna i företaget och 

även bilda andra barriärer om olika bolag inom koncernen har andra behov än sina 

syskonbolag (Selander & Jarvenpaa, 2016).  

Även företagets kultur spelar in på vilken typ av barriärer som kan uppstå, framförallt 

den rådande innovationskulturen. En tillåtande kultur kan vara mer öppen för att testa nya 

tekniker eller system, även om det är ett risktagande. Undviker ett företag att starta projekt 

för rädslan att misslyckas innebär det även att de riskerar att missa de lyckade projekten 

(Karimi & Walter 2015). Även kulturen som präglar personalen kan påverka möjligheten 

till utveckling. Fungerar verksamheten idag önskvärt kan det vara svårt att få med hela 

företaget i en förändringsprocess. Ofta finns det en inställning bland anställda att 

arbetssättet som finns idag fungerar, varpå ingen förändring är nödvändig (Vogelsang et 

al.,2019). Denna typ av förändringsmotstånd kan skapa barriärer för fortsatt utveckling.  
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3.5 Miljöbarriärer 

Miljörelaterade barriärer kan innefatta vilka regler som branschen måste förhålla sig till 

samt samhällsfaktorer som påverkar. Vogelsang et al. (2019) nämner att organisationer bör 

komma överens om vilka standarder som ska finnas för att kunna utbyta information. Det 

kan innebära hur personalen kommunicerar mellan varandra men också hur man 

kommunicerar med kunder på ett likvärdigt sätt. Det kan finnas regelverk som personalen 

måste anpassa sig efter, regler som finns inom företaget om hur en arbetsuppgift ska lösas 

samt lagar som exempelvis General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är en lag 

som trädde i kraft under 2018 och stiftades för att bland annat ställa hårdare krav på 

hantering av personuppgifter samt att skydda individer på internet. Lagen gäller för alla 

branscher och organisationer som på något sätt sparar samt hanterar känslig information 

om sina kunder eller anställda. Det ställer därför högre krav på företagets processer och 

rutiner för att hanteringen ska utföras på ett säkert sätt (Sveriges Riksdag, 2018). Externa 

krav på processer och rutiner för företag kan bidra till förändringar på arbetsplatsen. Det 

kan exempelvis innebära att företaget måste se över sina arbetsroller och komplettera med 

kompetent personal som är kunniga på att hantera data. Om det är en organisation som 

inte har arbetat på ett sådant sätt sen tidigare kan det bidra med att arbetet kan gå 

långsammare än vad man är van vid, därför blir detta en relevant barriär att undersöka.  

Då samhället hela tiden förändras ställs det krav på att försäkringsbranschen hela tiden 

är flexibel och försöker anpassa sin verksamhet efter samhällets infrastruktur. Många 

individer har idag ett smart hem vilket skapar nya möjligheter till hur en hemförsäkring 

kan utformas, vilket ställer krav på försäkringsleverantören att tillfredsställa kundernas 

önskemål. En annan miljörelaterad faktor som kan hindra möjligheterna till denna 

utveckling är graden av teknisk utveckling på kundernas sida. Saknar kunderna moderna 

hem och fordon skapar det i sig en barriär för försäkringsbolag att arbeta med UBI och 

förebyggande IoT-lösningar.  

Externa samhällsfaktorer är viktiga att beakta för att fortsatt vara konkurrenskraftigt 

som företag och organisation. Ett av vår tids mest kända exempel på ett företag som inte 

hinner med samhällets teknologiska utveckling är det om Kodak vid intåget av 

digitalkameran. Samtidigt som konkurrenter utvecklar nästa generations digitalkameror 

togs andra marknadsandelar upp av den växande smarta mobiltelefonmarknaden, vilket 

helt eliminerade behovet av Kodaks produkt (Lucas & Goh, 2009). 
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4. Metod 

Då studien är ämnad att undersöka vilka barriärer som kan försvåra en digital 

transformation av ett försäkringsbolag lämpar det sig att utföra en fallstudie med 

semistrukturerade intervjuer. Fördelen med semistrukturerade intervjuer för 

empiriinsamling är att den låter oss lokalisera och undersöka de uppfattningar som våra 

informanter förfogar över (Bryman, 2011). Vidare anser vi att semistrukturerade intervjuer 

är det självklara valet för oss eftersom det låter oss anpassa utgångsfrågorna från intervju 

till intervju allteftersom vi bildar en djupare förståelse och organisationen i stort. Genom 

att använda en beprövad metod ger vi forskningsstudien trovärdighet samt ett strukturerat 

tillvägagångssätt.  

4.1 Fallstudie-Försäkringsbolaget 

Försäkringsbranschen står inför en förändring då det har tillkommit nya aktörer som slår 

sig in på marknaden med ny smart teknik som IoT och AI. Dessa aktörer tar en allt större 

andel av kundunderlaget och det är osäkert hur det kommer att påverka befintliga 

försäkringsbolag i framtiden. Utifrån studiens syfte kontaktade vi ett rikstäckande 

försäkringsbolag för att kunna besvara vår frågeställning.  

Försäkringsbolaget säljer bland annat skade-, person-, hem-, djur- och trafikförsäkring. 

De har funnits på marknaden under många år och har stor kompetens inom området. Trots 

att de är etablerade på marknaden så saknar de lika smarta lösningar som bolag som 

exempelvis Hedvig och Lemonade. Försäkringsbolaget blir därför intressant för oss att 

studera för att utröna vilka barriärer som finns för att de ska kunna ta nästa steg i sin 

digitala transformation.  

Försäkringsbolaget erbjuder idag möjligheten att teckna en del försäkringar på 

hemsidan, men majoriteten av kunderna väljer att ringa in för att teckna sina försäkringar. 

Företaget har kontor över hela Sverige och har en gemensam organisationsstruktur, bland 

annat ett dotterbolag som ansvarar för teknisk utveckling.  

De semistrukturerade intervjuerna har genomförts på ett av organisationens kontor för 

att kunna förstå informanternas gemensamma upplevelser kring digital transformation.  

4.2 Datainsamling 

Initialt planerade vi att besöka verksamheten för att skapa en grundläggande förståelse för 

företaget och hur de arbetar, men till följd av rådande omständigheter kopplade till Covid-

19 med riktlinjer om restriktioner på sammankomster tvingades vi att tänka om. I samråd 

med vår kontaktperson valdes därför fem individer ut med olika roller och kompetenser för 

att bidra med relevant information för studien. Samtliga informanter kommer från samma 

företag där de innehar en ledande roll inom försäkringsbolaget, dessa personer tog vi 

kontakt med via mail för att boka in tid för intervju. Bryman (2011) liknar detta med ett 

målinriktat urval.  

Efter att vi planerat in intervjuer med informanterna kom regeringen med striktare 

direktiv om att undvika social interaktion om möjligt. Därför beslutade vi att genomföra 

intervjuerna på distans och informanterna valde därför telefonintervju. Under rådande 

omständigheter var detta ett bra sätt att skapa kontakt med kunniga individer och öka 

chanserna för användbara data. Bryman (2011) anser att telefonintervjuer kan vara 
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fördelaktigt i jämförelse med direkta intervjuer, då de kan ske mer effektivt utan fysisk 

transportsträcka samt bokning av lokal. Informanterna får möjligheten att befinna sig i en 

trygg miljö samt genomföra intervjun när det bäst lämpar dem. Telefonintervju kan även 

underlätta för samtal om känsliga ämnen, under en fysisk intervju riskerar informanten att 

känna sig övervakad (Bryman, 2011). Bryman (2011) nämner även att det kan vara en 

nackdel att använda sig av telefonintervju för att man bland annat missar informantens 

kroppsspråk vid svar på frågor 

Då vi ämnar undersöka vilka barriärer som kan försvåra en digital transformation av ett 

försäkringsbolag har vi valt att använda en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2011) skriver att intervju är den mest använda metoden i kvalitativ 

forskning och att flexibiliteten i denna metod gör att den är så attraktiv. Denna metod 

används för att skapa förståelse för intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. I 

stor utsträckning är det möjligt för forskarna att anpassa sin guide efter samtalets gång. 

Det kan ställas följdfrågor på svar som informanterna nämner och som kan vara 

intressanta för studien. I en kvalitativ intervju är det också möjligt att intervjua samma 

informant flera gånger om forskarna upplever att man vill komplettera till sin studie.  

Vi utformade en intervjuguide utifrån barriärramverket för att kunna identifiera olika 

typer av barriärer inom försäkringsbolaget. Intervjuguidens struktur består av tre 

huvudteman med tillhörande följdfrågor. Första temat handlade om informanten och dess 

roll, arbetsuppgifter och erfarenhet. Detta för att vi som författare ska få en bild av 

informanterna samt att det är ett lättsamt sätt att påbörja en intervju. Tema två fokuserade 

på arbetsplatsen, struktur, kultur och hur de arbetar inom företaget. Tema tre inriktade sig 

mot strategi, utveckling på företaget och hur framtida IT-lösningar som IoT och AI kan 

komma att användas inom branschen. Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga till 

informanten om det var något denne önskade att tillägga (se bilaga 1). Detta för att skapa 

en grundläggande struktur att förhålla oss till och samtidigt lämna öppet för följdfrågor. 

Inför intervjun fick informanterna inte ta del av frågorna i intervjuguiden, utan de blev 

endast informerade om studiens syfte detta var för att undvika att informanterna 

diskuterade svaren mellan varandra innan tiden för intervjun.  

Samtliga fem telefonintervjuer genomfördes enskilt. Fyra av fem intervjuer spelades in 

med hjälp av inspelningsapplikation på telefon och dator, detta för att säkerställa att ingen 

data gick förlorad till följd av tekniska problem. Genom inspelning av materialet tilläts 

författarna att fokusera på dynamiken i samtalet. Till exempel hur informanten uttrycker 

sig, vilket tonfall och pausmönster som används (Bryman, 2011).  Eftersom en informant 

önskade att samtalet inte skulle spelas in så togs istället anteckningar som substitut. Under 

denna intervju tog en författare rollen som intervjuledare och andra författaren fokuserade 

på att ta anteckningar. Bryman (2011) skriver att inspelningen inte bör stängas av förrän 

intervjun är avrundad och avslutad.  

Detta då informanten kan vara mer avslappnad, öppna sig och ge mer intressant 

information som kan vara värdefull för studien. Båda författarna deltog under samtliga 

intervjuer, detta eftersom det gav oss möjligheten att fånga fler insikter under intervjuns 

gång och på så vis ställa fler givande följdfrågor (Bryman, 2011). Samtliga intervjuer varade 

mellan 30–50 minuter (se tabell 1). Tabellen nedan visar de informanter som har 

intervjuats, med ungefärlig tid på företaget, titel samt hur länge telefonintervjun 

pågick. Samtliga informanter är avidentifierade. 
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Respondenter Tid på företaget Arbetsroll Samtalslängd (min) 

Kim Mer än 1 år Chef 47:28 

Maria Mer än 10 år Chef 36:25 

Robyn Mer än 15 år Ledande position 34:36 

Andrea Mer än 15 år Chef 30:07 

Alex Mer än 20 år Chef 39:02 

Tabell 2. Informanter från Försäkringsbolaget  

4.2.1 Forskningsetik 

Innan intervjuerna ägde rum informerades samtliga informanter om att studien utgår ifrån 

de forskningsetiska principernas fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Denna information delades till var och en 

av informanterna via mail som förklarade studiens syfte samt vilken roll de har i studien. 

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbryta sitt deltagande. Om 

respondenterna väljer att avsluta sitt medverkande i studien kommer allt material att tas 

bort och kommer inte att redovisas i resultatet. Respondenterna kommer heller inte att 

uppmanas mot sin vilja att fortsätta studien under några omständigheter. Materialet 

kommer att transkriberas samt fingeras och på så vis kan respondenternas anonymitet 

upprätthållas i resultatet. Ingen information kommer att användas i andra ändamål än 

studien i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3 Dataanalys 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades det inspelade materialet för att 

sedan skrivas ut i fysisk form. Att transkribera en muntlig intervju innebär en 

transformation, det vill säga att ändra en form till en annan (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att tal- och skriftspråket har olika retoriska former glöms ofta bort när en 

forskningsintervju transkriberas. Kvale och Brinkmann (2014) nämner att en 

intervjuutskrift kan upplevas som torftig då den blir tagen ur sitt sammanhang. 

Utskrifterna skapar en trovärdighet och som kan stärka en vidare analys. Fördelarna med 

transkribering är att det ger forskarna möjlighet att kunna gå tillbaka och se vad 

informanterna sagt. Det skapar även möjligheten att återge citat i textform, vilket 

förhindrar att forskarna låter sina egna värderingar eller förutfattade meningar färga 

resultatet (Bryman, 2011). Eftersom detta är en väldigt tidskrävande process så valde vi att 

utesluta vissa utfyllnadsord som; mmhm, ord som var svåra att tolka samt uttryck som inte 

tillförde något till studien.  

Datamaterialet skrevs ut i pappersform så att vi kunde läsa, anteckna och färgkoda 

tillsammans. Utifrån barriärramverket fick varje kategori en färg. Kodningen började med 

att båda författarna gick igenom en intervju, mening för mening som ett inledande 

testförsök (se tabell 1). Detta för att skapa konsensus om hur ramverket skulle appliceras 

på materialet. Efter det inledande testförsöket fortsatte vi att tillsammans gå igenom det 

kompletta materialet på ett likvärdigt sätt. De fall där vi resonerade på olika sätt uppstod 
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givande diskussioner som mynnade ut i en rättvis bedömning av matrealet. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) är kategorisering och kodning den vanligaste formen av dataanalys.  

Under dataanalysen identifierades uttryck som vi listat som nyckelbegrepp (se tabell 1). 

För att en förekomst skulle klassas som legitim krävdes det att båda författarna var överens, 

om delade åsikter uppstod löstes detta genom diskussion. Kodningen var en process som 

tog tid men det bidrog också till att författarna lärde känna materialet och det förenklade 

sedan vidare analys. Kodningen underlättade även hanteringen och skapade en tydlighet 

av datamaterialet. Utifrån datamaterialet kodades totalt 160 textsegment som delades upp 

i fem olika kategorier utifrån Vogelsang et al. (2019) barriärramverk (se tabell 3).  

4.4 Metoddiskussion  

Under studien ville vi genomföra semistrukturerade intervjuer på informanternas 

arbetsplats. Dels för att informanterna skulle känna sig trygga, dels att vi som författare 

skulle få en bild över arbetsplatsen. Exempelvis hur sitter de anställda och jobbar, hur ser 

deras system ut och om det finns någon speciell jargong. Detta kan utgöra en ytterligare 

källa för empiri. Under rådande omständigheter med sammankomstbegränsningar valde 

vi att genomföra intervjuerna på distans med hjälp av telefon. Bryman (2011) nämner att 

det kan vara en nackdel att använda sig av telefonintervju för att man bland annat missar 

informantens kroppsspråk vid svar på frågor. Den kvalitativa metodens ostrukturerade 

natur kombinerat med avsaknaden av möjlighet till att avläsa kroppsspråk kan ytterligare 

påverka vår subjektivitet senare under analys, där mänskliga beteenden som till exempel 

ironi kan missuppfattas för åsikter i en transkriberad text (Bryman, 2011). Vi upplever att 

telefonintervjuer överlag har fungerat bra för vår studie. De informanter som vi har haft 

kontakt med har varit väldigt samarbetsvilliga och har velat lösa situationen efter bästa 

förmåga. En fördel med telefonintervjuer är att de är en enormt smidig process. 

Informanterna är kontaktbara via deras mobiltelefon helt oberoende av var de befinner sig, 

vilket har varit helt avgörande för att genomföra studien under rådande omständigheter 

med sammankomstbegränsningar och stängda kontor. Det som har fungerat mindre bra är 

att vi endast har informanternas utlåtanden och det vi kunnat läsa oss till på företagets 

hemsida att förhålla oss till när vi ska skapa vår förståelse för försäkringsbolaget. Vi har 

även upplevt att det har varit lättare för informanterna att avbryta intervjun i och med att 

den sker över telefon, än om intervjun skett ansikte mot ansikte (Bryman, 2011).  Under 

majoriteten av alla intervjuer förekom det situationer när informanten bad oss att 

förtydliga en eller flera frågor, vilket kan ha medfört att vi påverkat informanterna i deras 

svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför blev det än viktigare för oss att förhålla oss kritiska 

till de svar som informanterna gav på de frågor som behövde specificeras eller ges exempel 

på. Som alltid med kvalitativ forskning där intervju har valts som metod bör inte resultatet 

tas vare sig som definitiv sanning eller osanning.  

Kritik har även lyfts mot intervjuer som kvalitativ undersökning då det kan vara svårt 

att veta när studien är mättat på information (Bryman, 2011). Vi upplever att vår studie 

uppnått mättnad just från informanter inom ledande roller då resultaten började upprepa 

sig i en hög grad redan tidigt under studien. I takt med studiens gång upplevde vi att det 

även hade varit av intresse att intervjua personer som inte besitter en ledande roll inom 

företaget. Detta eftersom det hade kunnat ge oss perspektiv från en annan vinkel. På ett 

sätt bidrog informanter från ledande roller till att vi fick ta del av en hög grad av kompetens, 
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men med en så pass homogen grupp tappar vi perspektivet från andra delar av företagets 

som också skulle kunna generera användbara data. Som alltid är kvalitativ metod svår att 

mäta eftersom den är baserad på individers upplevelser och erfarenheter. Därför blir denna 

studie inte reproducerbar även om den skulle genomföras på samma studieobjekt igen. En 

ny studie på samma objekt fast med informanter verksamma inom andra delar av företaget 

skulle kunna generera helt andra resultat. 

Totalt deltog fem informanter i studien vilket vi anser har varit passande för studiens 

omfattning och syfte.  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Med hjälp av 

Vogelsang et al. (2019) barriärramverk har ett antal nyckelbegrepp kodats och 

kategoriserats (se tabell 3). Nedan kommer citat att presenteras kopplat till varje enskild 

barriär, för att gestalta vilken typ av textsegment som resulterar i en förekomst samt 

identifiera vilka typer av barriärer som kan försvåra en digital transformation. Resultat och 

analys kommer senare att utgöra en grund för diskussion.  

 

Barriärer Nyckelbegrepp Antal 
förekomster 

Kompetens Utbildning, erfarenhet, arbetskraft, karriärer, 
jobbtillväxt och HR 

27st 

Tekniska Ömsesidiga beroenden, säkerhet, 
kompatibilitet, trygghet och gränssnitt 

28st 

Individuella Acceptans, adaptionsförmåga, transparens, 
rädsla och arbetslöshet 

24st 

Organisatoriska och 
kulturella 

Organisation, strategi, förändringsmotstånd, 
tröghet, kultur, misstag, risk och 
investeringar. 

44st 

Miljö Regelverk och externa samhällsfaktorer 37st 

  
Totalt: 160 

Tabell 3. Ramverk för barriärer och antal förekomster (Vogelsang et al., 2019)  

5.1 Kompetensbarriärer 

Denna kategori innefattar nyckelbegrepp som har näst minst förekomster i materialet. De 

indikationer till barriärer vi uppmärksammat kopplas främst till projektrealisering som i 

sin tur kan kopplas till utbildning och erfarenhet.  

Försäkringsbranschen står idag inför stora förändringar. Många företag hittar nya 

lösningar för att effektivisera komplexa försäkringsärenden vilket skapar en konkurrens 

som inte funnits tidigare. Informanterna nämnde att nya aktörer bryter sig in på 

marknaden nischade mot mindre marknadssegment där smarta automatiserade lösningar 

som Hedvig tar en allt större del av kundunderlaget. Hedvig är en algoritmstyrd 

hemförsäkring tjänst som automatiskt baserar försäkringspremie på input från 

försäkringstagare. Det är ett nytt sätt att skapa värde för försäkringstagaren. Kunden går 

in på hemsidan och klickar i sitt personnummer så att Hedvig kan se var man bor 

någonstans, hur stor bostaden är och hur gammal man är. Det är en smidig lösning för 

kunden och det går väldigt snabbt. Dessa nya aktörer på marknaden ställer krav på de 

traditionella försäkringsbolagen att förändra sig, vilket också skapar ett behov av nya typer 

av kompetenser för att kunna bemöta kundernas önskemål. Robyn förklarar att det som 

Hedvig gör idag är svårt att genomföra för ett traditionellt företag. 
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“Vi ser vad Hedvig gör i dagsläget, även fast vi har möjligheterna har vi inte 

lika smarta lösningar [...] Går man in och granskar varje del så ser vi att alla 

delar finns, men vi klarar bara inte av att få ihop det till en enkel och smart 

lösning” - Robyn 

 

Även fast möjligheterna finns inom organisationen verkar det som att kompetensen till att 

kunna utveckla likvärdig lösning inte finns. Det kan vara svårt att hitta lösningar som kan 

passa in i det traditionella tillvägagångssättet, vilket också kan utgöra en barriär för vidare 

förändring. I nuläget påpekar informanterna att det behöver finnas individer som besitter 

kunskap för att driva den här typen av förändring med smarta lösningar. Människan har 

länge varit den viktigaste resursen i försäkringsbranschen. Allt fler skiftar nu från att 

människan utför arbetet med ett system som stöd till att systemet utför arbetsuppgifterna 

autonomt medan människan utför de mer sociala arbetsuppgifterna. Informanter har lätt 

att se de negativa delarna av på digital transformation med AI-lösningar. Tanken på att AI 

ska ta över den mänskliga kontakten känns svår och det är idag en så pass stor del av 

arbetet. Kim uttryckte sig såhär: 

 

“Även om det finns jättefina AI robotar som tittar en i ögonen också, [...] när 

det allvarliga olyckorna sker och man verkligen behöver förståelse, någon 

som sätter sig in och visar empati. Det tror jag att AI är ganska långt ifrån 

att klara av…” - Kim 

 

Att en AI-robot ska ta över den mänskliga kontakten inom ett traditionellt försäkringsbolag 

känns idag väldigt långt borta. Det faktumet att informanterna väljer att lyfta mänskliga 

kontakten som en barriär för vidare utveckling med hjälp av AI tyder på att den relevanta 

bakomliggande kunskapen om tekniker är bristfällig. Det kan bero på att man 

organisatoriskt inte förser de anställda med relevant utbildning om smart teknik i 

försäkringsbolaget och vilka möjligheter det kan medföra. Bristande kompetens kan få 

följder i form av andra barriärer såsom acceptans och förändringsmotstånd. Fokus bör 

därför ligga på att automatisera enklare rutinärenden för att låta personalen fokusera på 

den mänskliga kontakten där den behövs. Vi ser att kometensbarriärer kan försvåra en 

digital transformation inom ett försäkringsbolag och att utbildning samt erfarenhet är två 

bidragande faktorer.  

5.2 Tekniska barriärer 

Under kategorin teknik hittar vi nyckelbegreppen ömsesidiga beroenden, säkerhet, 

kompatibilitet, trygghet och gränssnitt. De vanligaste förekomsterna under denna kategori 

var gränssnitt och kompabilitet. De förekomster som kodades till nyckelbegreppet 

gränssnitt syftade till de fallen där informanterna påpekade att kunder inte förstod hur 

ärenden kunde lösas på företagets digitala plattformar. Då många tjänster automatiseras 

och idag utförs av kunden anser vi att ett gränssnitt som inte är intuitiv nog kan bilda en 

barriär för arbetsskiften mot en mer automatiserad process. För att kunder ska få full 

möjlighet att genomföra rutinärenden digitalt utan behov av stöd från anställda på 
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försäkringsbolaget ställs det höga krav på att tekniken är utformad med användbarhet i 

fokus.  

 

“Allt fler av våra trafikförsäkringar tecknas idag direkt på nätet och det är det 

är inte i många år man har kunnat göra det. För den skullen är det inte så att 

färre kunder ringer in, tvärtom ringer fler in idag. [...] Min känsla är att kunder 

vill prata om försäkring, man vill veta vad försäkringen täcker och vad man ska 

fylla i. Jag tror att man vill ha den mänskliga kontakten för dem.” – Maria 

 

Citatet ovan beskriver hur en ökad automatiserad process snarare har medfört att kunder 

ringer oftare än de gjorde innan. Detta är en tydlig indikator på att gränssnittets 

utformning är bristfälligt då relevant information saknas för att kunden ska känna sig 

informerad nog för att teckna försäkringar helt på egen hand. Vi kan dock inte utesluta att 

kunder även värderar den mänskliga kontakten med företaget högt, men från denna punkt 

utgår vi från att möjligheten att genomföra rutinärenden självständigt bör finnas som ett 

alternativ. 

En annan vanligt förekommande barriär identifierades kopplat till kompabilitet. 

Anmärkningsvärt för denna kategori är att flera av informanterna hänvisar till samma 

system när de belyser problem med kompabilitet.  

 

“Vi sitter och reglerar skador i ett gammalt system från 60-talet. Vi har en 

lång resa att komma ifatt och det är oftast så i den här branschen och i så här 

stora organisationer. Vi har ett bagage och en historik, därför är det inte bara 

att byta system. [...] Det går inte att koppla på vad som helst, det är väldigt 

omständligt. Visst kan det påverka vår möjlighet till utveckling. Sen känner 

man väl att man måste göra vissa förflyttningar först innan man kan titta på 

nästa.” - Andrea 

 

Bristande kompatibilitet kan bilda barriärer eftersom nya system kan behöva 

kommunicera med de existerande systemen för att extrahera, lagra eller hantera data. Vid 

implementation av nya system kan det därför vara nödvändigt att se över eller till och med 

byta ut andra existerande system, vilket i sin tur gör förändringen än mer omfattande. 

Denna förekomst av system som inte är kompatibla med andra system utgör idag en tydlig 

barriär för att transformera verksamheten.  
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5.3 Individuella barriärer 

Inom individuella barriärer såg vi minst antal förekomster inom ramverkets kategorier. 

Det kan bero på att vi endast har intervjuat ledande personer inom företaget och att dessa 

personer har en stor kunskap individuellt, men det kan även bero på att informanterna 

väljer att inte uttrycka sina individuella barriärer. Det skulle även kunna falla på att vi 

författare inte ställt rätt följdfrågor för att fånga relevanta upplevelser. De nyckelbegrepp 

som vi kunde utläsa från materialet var acceptans, adaptionsförmåga, transparens och 

rädsla. Informanterna upplevde inte några hinder med att deras arbetsroll skulle förändras 

om de började jobba med algoritmiska lösningar. Idag arbetar de mer med en ledande roll 

mot anställda och kunder och skulle man börja arbeta med AI-lösningar skulle det bidra 

till att de istället jobbar mer med att coacha kunder och anställda. Förändrade arbetsroller 

medför att nya krav kommer att ställas på de anställda till förändringsbenägenhet. Andrea 

uttrycker att det kommer att bli en överraskning om hur det kommer att se ut i framtiden. 

 

“Jag kan inte säga att den eller den yrkesgruppen kommer att ersättas, jag 

måste erkänna att det får bli en överraskning för oss.” - Andrea 

 

En överraskning kan antingen vara positiv i den bemärkelsen att det leder till det bättre 

eller så blir det att företaget påverkas negativt och kundkontakten skadas. Det är svårt att 

säga om digital transformation skulle leda till det ena eller det andra, utan det handlar 

snarare om hur personalen förhåller sig och accepterar förändringen som sker i och med 

digital transformation. Citatet tyder på att informanterna inte präglas av rädsla för 

förändring utan det är en fråga för organisationen. 

Under kapitel två nämner vi mikro-försäkring som ett relativt nytt begrepp som 

förekommer, dels utomland men även i Sverige. Under intervjun så var det delad kunskap 

om detta fenomen. Maria påpekar att det kan bero på att utvecklingen sker via ett 

dotterbolag, alltså att ansvaret för ny teknologi inte ligger på individnivå utan att man 

snarare förlitar sig på dotterbolagets kompetens. 

 

“Nej, inte mig veterligen, det ska i sådana fall vara någon strateg på vårt 

dotterbolag som ansvarar för, men inte vad jag känner till lokalt.” - Maria 

 

Detta i sin tur kan utgöra en barriär inom organisationen där bristande transparens mellan 

dotterbolag och lokala bolag förhindrar idéspridning från att ske. Enligt Joy’s lag arbetar 

de smartaste individerna någon annanstans och därför skulle de vara i det 

utvecklingsansvariga dotterbolags intresse att öppet diskutera eventuella 

utvecklingsmöjligheter med de lokala bolagen. Om ledande personer är negativt inställda 

till ny teknologi kan det hämma utvecklingen inom organisationen och innovationer 

riskerar att gå förlorade. En mer öppen innovationsprocess med en hög grad av transparens 

ökar möjligheten för samtliga delar av organisationen att medverka i utvecklingsarbete och 

varje individ blir till en potentiell källa för nästa innovation.   
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5.4 Organisatoriska och kulturella barriärer 

Organisatoriska och kulturella barriärer är de vanligaste förekommande av alla de 

barriärer som vi identifierat i studien. Den stora majoriteten av alla förekomster här kan 

kopplas till organisationens struktur men även dess strategi för teknologisk utveckling. 

Organisationens struktur med ett större antal lokala företag med ett gemensamt 

dotterbolag som ansvarar för utvecklingsfrågor kan ses både som organisationens största 

styrka och svaghet. Styrka eftersom det möjliggör för uppfångning av innovationer från alla 

olika lokala bolag, svaghet eftersom innovationer riskerar att gå förlorade om ett lokalt 

bolag inte får medhåll av de andra lokala bolagen. Således skapas en barriär för de enskilda 

lokala bolagen till att transformera sin verksamhet digitalt på eget initiativ då samtliga 

bolag måste förhålla sig till det gemensamma dotterbolaget. Robyn anser att det finns 

möjlighet till att börja arbeta med nya teknologier men att företagsformen riskerar att sätta 

stopp för det. 

 

“Det finns stora möjligheter att jobba med nya teknologier sen har vi en 

företagsform som tyvärr är lite komplicerad [...] vårt speciella 

ägarförhållande gör att det är svårt att nå ut med nya teknologier.” - Robyn 

 

Utöver de komplicerade ägarförhållandena riskerar det även att uppstå en annan barriär 

till följd av den rådande strukturen. Informanterna uttalade att de inte visste av någon 

tydlig strategi för hur utvecklingsarbetet ska gå till inom företaget. Det finns uppmaningar 

som beskriver att personalen ska fånga upp vad kundernas önskemål och sedan 

vidarebefordra detta till det utvecklingsansvariga dotterbolaget.  

Då ansvaret till utvecklingsarbete förskjuts till ett dotterbolag kan det också bidra till att 

en kultur bildas på lokala bolag som ställer sig återhållsam till utvecklingsinitiativ. Den 

strategiska processen är idag en väldigt långsam process. Några informanter nämnde att 

när man väl skickat ett förslag till förändring så måste det godkännas och tas vidare i en 

lång process innan idén realiseras. Nedan beskriver Kim att man behöver ta tag i detta och 

att det kan finnas nackdelar med strukturen. 

 

“Det finns en väldigt stor medvetenhet om att det här är något som vi behöver 

agera på, men vi är lite tillbakalutad i det i att vi litar på att det här hanteras 

av vårt dotterbolag.” - Kim 

 

Trots att det finns en förståelse för att försäkringsbranschen utvecklas i en snabbare takt 

än någonsin förut skapar denna struktur en situation där ansvaret ligger utanför det lokala 

bolaget. Detta kan skapa en barriär för potentiella innovationer att realiseras då anställda 

väljer att inte uttrycka sina idéer i tron om att dotterbolaget ska lösa det. Enligt 

informanterna kan idéer om potentiell utveckling komma både från medarbetare och 

kunder och därför skulle det kunna vara till organisationens fördel att en del av 

utvecklingsarbetet struktureras att ske på lokal nivå. Strukturen som råder idag skapar ett 

utvecklingssystem som präglas av tröghet. Vägen från idé till färdigt system är både lång 

och komplicerad, vilket är kännetecknande för stora organisationer där gedigna kontroller 

avgör vilka satsningar som är rimliga att genomföra. Trots att detta kan ses som ett 
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nödvändigt ont i innovationsarbetet så utgör detta ännu en barriär att överkomma för att 

genomföra en digital transformation.  

5.5 Miljöbarriärer 

Denna kategori var en av de mest förekommande kategorierna av de fem. Regelverk och 

externa samhällsfaktorer var det som förekom mest frekvent.  

Samtliga informanterna nämnde att de alltid måste förhålla sig till regler. Det kan vara 

ett internt regelverk, såsom hur arbetsuppgifter ska skötas, hur man ska kommunicera med 

varandra och med kund, men också regelverk som GDPR nämndes. Eftersom företaget är 

styrt av ett regelverk på många plan så kunde informanterna uppleva att arbetet kunde gå 

långsamt och att man var tvungen att kontrollera mer idag än vad man gjort tidigare. Kim 

berättar om ett exempel när ett regelverk satte stopp för en utveckling.  

 

“Tyvärr kom lagstiftningen om GDPR samtidigt som vi skickade en ansökan 

till Datainspektionen om UBI lösningar, vilket resulterade i att vi inte fick 

något tillstånd beviljat.” – Kim 

 

Företaget hade ett motiv till att utveckla sin premiesättning på trafikförsäkringar, vilket 

skulle öppna upp för ett nytt sätt att arbeta på och för att motverka skador. Till följd av att 

den nya lagen kom så bromsades detta upp och vad vi vet så har man inte skickat in någon 

ny ansökan. Det kan bero på att man var tvungen att först sätta sig in i det nya regelverket 

för att förstå hur man ska jobba med detta för att kunderna ska känna sig säker. Det bidrog 

också till att man kanske var tvungen att utbilda sin personal på hur man ska använda detta 

och därför har man kanske inte hunnit med att fokusera på sin utveckling av 

trafikförsäkringen.  

Försäkringsbranschen måste hela tiden se vad som sker i samhället. Det kan dels vara 

ny teknik som kunder använder, dels kan det vara hur fordon tillverkas samt smarta 

hushåll. Dessa externa samhällsfaktorer bidrar till att försäkringsbranschen aktivt måste 

jobba för att hitta helhetslösningar som passar kunden. Alex berättar att den nya 

generationen kan ställa helt andra krav på branschen i framtiden.  

 

“Marknaden kommer att ställa nya krav på att tjänster blir mer 

lättillgängliga. Den nya generationen är mer internet vänlig och vill lösa 

saker på egen hand digitalt.”- Alex 

 

Nya generationens sätt att leva på kan därför påverka hur försäkringsbranschen kommer 

att se ut i framtiden. Informanterna nämner att man behöver hitta lösningar som kan 

underlätta komplexa försäkringsärenden och att det ska vara enkelt för kunden att anmäla 

utan att de ska känna sig övervakade.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera vilka barriärer som vi har observerat 

i denna studie. Vi kommer även att gå in djupare på hur dessa barriärer kan förhindra en 

digital transformation. Vidare kommer vi att utvärdera barriärramverket och ge förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Digital transformation av försäkringsbranschen 

Vi har under studiens gång sett flera indikationer som tyder på att försäkringsbranschen 

kommer att förändras i stor omfattning de kommande åren (Balasubramanian et al., 2018; 

Lewis, 2017; Soleymanian et al., 2019). Nya aktörer slår sig in på marknaden med nya 

tjänster samtidigt som befintliga aktörer transformerar sina verksamheter och testar nya 

tekniker. IoT ger försäkringsbolag förmågan att skydda kunder från olycksfall med 

proaktiva åtgärder, något som fundamentalt förändrar hur vi ser på försäkringar. Att teknik 

kommer besitta en stor roll inom försäkringsbranschen i framtiden råder det inget tvivel 

om. Den stora frågan vi har stött på under studien är hur den mänskliga kontakten med 

kunden kommer att påverkas av ett arbetssätt präglat av en högre grad av automatisering. 

Vi tror inte att AI-robotar kommer att ta över människans roll i försäkringsbolaget utan 

kommer snarare att fokusera på att räkna ut premiesättning och bedöma risk. AI har redan 

en given roll inom produktionsindustrin men har än så länge inte gjort ett lika stort avtryck 

inom tjänstesektorn. Enligt Balasubramanian et al. (2018) kommer AI att ha en stor roll 

inom försäkringsbranschen inom en snar framtid. Smarta system kommer både utföra 

riskbedömningar, premiesättningar och även kalkylera skaderegleringen mer effektivt än 

vad människan gör idag. Detta kommer låta människan att fokusera på det mänskliga i en 

högre grad än de gör idag. Automatiserade system kommer att skapa möjlighet till att 

vidareutveckla redan befintliga tjänster och på så sätt skapa ett mervärde (Saarikko et 

al.,2017). Steget att gå från ett traditionellt försäkringsbolag där människan har en 

nyckelroll till att förskjuta stora delar av arbetet till autonoma system kommer att innebära 

en omfattande digital transformation, där kunskap om de existerande barriärer kommer 

att vara nyckeln till framgång.  

6.2 Identifierade barriärer i försäkringsbolaget 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vilka barriärer som kan försvåra en digital 

transformation av ett försäkringsbolag. Barriärer för utvecklingsarbete förekommer i alla 

branscher och i en mängd olika former. Trots att barriärer förekommer innebär det inte att 

förändring är ogenomförbar, snarare kommer förekomsten av barriärer att påverka och 

ibland försvåra den potentiella utvecklingen. 

Inom försäkringsbolaget läggs stort ansvar på individerna inom företaget, då ansvaret 

för ny teknik läggs på så kallade ambassadörer. Individen ansvarar då för hur den nya 

tekniken används och även för upplärning av sina kollegor. Detta ställer krav på att det 

finns individuell kompetens och att det finns tid utanför individens ordinarie 

arbetsuppgifter. De kompetensbarriärer som vi identifierat utifrån ramverket är främst 

kopplade till utbildning och erfarenhet. Vi upplever att företaget har bristande utbildning 
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när det kommer till AI´s tillämpningsområden. Då informanterna uttryckte oro över 

huruvida AI skulle kunna hantera den mänskliga kontakten, något som tyder på att det 

förekommer en osäkerhet om vad AI förväntas åstadkomma inom försäkringsbranschen. 

Inom försäkringsbolaget finns alla de kompetenser som är nödvändiga för att utforma en 

tjänst likt Hedvig, men kompetensen att slutföra projektet och färdigställa en lika smart 

tjänst saknas i nuläget. Traditionella försäkringsbolag har erfarenhet av organisationens 

klassiska tillvägagångssätt och tidigare tjänster. Därför blir det svårt att skapa nya tjänster 

som skiljer sig från organisationens familjära tjänster de erbjuder idag. Därför skulle vi 

också kunna argumentera för att det finns ett behov av nya kompetenser som kan utveckla 

nya tjänster utan att begränsa traditionella tillvägagångssätt.  

Under tekniska barriärer har vi identifierat gränssnitt som en tydlig barriär för kunden 

att lösa ärenden självständigt på internet. Försäkringsbolaget erbjuder idag möjligheten att 

teckna försäkringsärenden på hemsidan men de har upplevt att kunderna väljer att ringa 

in istället. Det kan bero på att hemsidans gränssnitt upplevs svårt och informationen är 

bristfällig. Istället för att genomföra ärendet själv som kund anser man att det är lättare att 

ringa och be om hjälp. Nyttan i att implementera en digital lösning om kunden ändå väljer 

att ringa in kan ifrågasättas, då detta skapar mer jobb för både kund och för anställda på 

försäkringsbolaget. Dock så vet inte vi om det bristande gränssnittet beror på kompetens 

hos gränssnittsdesignern, organisationens omfattande regelverk eller om 

organisationsstrukturen är det som hämmar denna utveckling. Även om vi inte kan 

definiera var problemet med gränssnittet grundar sig, så kan vi se att det i nuläget utgör en 

barriär för kunders möjlighet att teckna försäkringar självständigt. Som vi tidigare påpekat 

förekommer det element på försäkringsbolaget som präglas av kompabilitetsproblem. Idag 

ställs det krav på att system måste kunna kommunicera med varandra, något som även 

gäller under implementeringen av nya system. I takt med att försäkringsbolaget går mot 

mer avancerade lösningar och ökad användning av digitala tjänster kommer dessa 

föråldrade system att behöva ersättas eller anpassas. Till följd av branschens utveckling 

mot uppkopplade enheter och fordon kommer försäkringsbolagets system att behöva 

kunna kommunicera med andra system på ett sätt som det inte kan göra idag, vilket utgör 

en stor barriär för en digital transformation. 

Gällande individuella barriärer har acceptans, adaptionsförmåga och transparens varit 

mest framträdande. För att ett försäkringsbolag ska kunna genomföra en digital 

transformation krävs det att personalen känner sig delaktiga och accepterar förändringen. 

I ett förändringsarbete kan det tillkomma att företaget måste implementera nya system, 

vilket kan bidra till att hierarkin inom bolaget förändras. Anställdas förmåga till adaption 

blir viktiga för att klara av de nya arbetsuppgifterna och anställda som var kunniga inom 

de gamla systemen riskerar att inte besitta samma status i det nya arbetssättet.  

Under studien har vi även identifierat flera fall som indikerar på en rädsla att den 

tekniska utvecklingen ska resultera i förlust av arbetsuppgifter. Denna rädsla för att bli 

ersatt av ny smart teknik som exempelvis AI kan ytterligare bidra till att skapa ett 

förändringsmotstånd på ett organisatoriskt plan. Har företaget istället en kultur som pratar 

om möjligheterna med dessa hjälpmedel och hur det kan underlätta hanteringen av 

försäkringsärenden så skulle personalen istället känna sig trygga och mer öppna för denna 

typ av utveckling. 

 



 

26 
 

 

Strategi var det vanligaste förekommande nyckelbegreppet kopplat till kategorin 

organisatoriska och kulturella barriärer. Informanterna uppgav ett flertal gånger att de 

ansåg att det inte fanns någon tydlig strategi på företaget om hur utvecklingsarbetet skulle 

ske. Enligt Kane et al. (2015) är strategi den viktigaste faktorn för att lyckas med digital 

transformation. En organisation som har en gemensam strategi och ett tydligt mål har 

lättare att transformera verksamheten digitalt eftersom alla anställda är införstådda med 

var utvecklingen är på väg, något som även kan öka chansen att fånga upp idéer från 

samtliga delar av verksamheten. Om företagets strategi inte inkluderar hela verksamheten 

riskerar det att bilda barriärer då de anställda kan uppleva att de inte har någon inverkan 

på hur utvecklingen sker. Anställda kan även uppleva att det finns en viss tröghet inom 

verksamheten som bidrar till ökad passivitet. 

Det studerade försäkringsbolagets organisationsstruktur med regionala bolag och ett 

gemensamt dotterbolag klassas som deras största styrka och svaghet. Samtidigt som den 

rådande strukturen kan skapa barriärer för lokala kontor som vill pröva en ny teknik kan 

strukturen skapa möjligheter att ta del av kompetenser från olika delar av verksamheten, 

samtidigt som lokala bolag kan agera piloter för nya tjänster. Organisationens rigida 

struktur medför att förändringar både är svåra att genomföra och tar lång tid. Den höga 

graden av kontroll minimerar risken för att bolagen fortgår med icke lönsamma satsningar 

och kan samtidigt bidra till att försäkringsbolaget utvecklas inkrementellt snarare än 

radikalt. Att förändringar inte sker kan ofta grunda sig i att investeringen i nya system är 

kostsam, både i tid och ekonomisk bemärkelse. Utöver detta är det en risk att förändra 

något som har fungerat under många år. De anställda känner sig trygga i systemen och vet 

hur de fungerar medan nya system kan bidra till en viss osäkerhet. 

Trots att vi observerat flera miljörelaterade barriärer i form av regelverk och externa 

samhällsfaktorer anser vi inte att dessa är de barriärer som ett företag bör prioritera högst 

att motverka inför en digital transformation. Dessa externa faktorer kommer alltid att 

påverka huruvida en transformation lyckas eller inte, men då dessa faktorer står utanför 

företagets makt kommer de aldrig att kunna kringgå eller bortse från dem helt. Denna 

kategori är något företag måste förhålla sig till och anpassa sin verksamhet efter. 

Många av de barriärer som vi har identifierat under studiens gång är förekommer inom 

mer än en kategori, till exempel kan individens acceptans till ny teknik bidra till ett 

förändringsmotstånd på organisatorisk nivå. Även om en barriär kan gestaltas inom olika 

kategorier kommer det att krävas ett holistiskt perspektiv i arbetet att motverka de rådande 

barriärerna. 

Då denna studie är baserad på ett försäkringsbolag så är det inte sannolikt att resultaten 

är generaliserbara för hela försäkringsbranschen. Däremot kan denna studie vara ett första 

steg till att förstå hur försäkringsbranschen ser på digital transformation och vilka barriärer 

som förekommer inom verksamheter för vidare utveckling med smart teknik.  
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6.3 Barriärramverk för tjänstesektorn 

Vi har under studiens gång valt att arbeta med Vogelsangs et al. (2019) barriärramverk som 

är utformad utifrån produktionsindustrin. Ett bidrag i denna studie är att utreda huruvida 

denna modell är tillämpningsbar även på tjänstesektorn. Vi anser att barriärramverket har 

haft en bra spridning genom de fem kategorierna och har fungerat bra på en bransch som 

vi haft begränsad förkunskap om, vilket bidragit till större förståelse om vilka barriärer som 

kan förekomma.  

Dock har delar av ramverket visat sig helt irrelevanta för vår studie, något som kan bero 

på att vi endast har intervjuat informanter som varit högt uppsatta inom försäkringsbolaget 

och att vi endast har fokuserat på endast ett försäkringsbolag. Om studien hade omfattat 

fler kontor i Sverige så hade kanske andra delar av ramverket varit mer tongivande. Då 

Vogelsang et al. (2019) använt sig av ett antal nyckelbegrepp valde vi att göra detsamma, 

eftersom vi ville se om de barriärer som förekommer inom produktionsindustrin är samma 

som förekommer inom försäkringsbranschen. För att utveckla barriärramverket 

presenterar vi följande anpassade barriärramverk (se tabell 4).  

 

Barriärer Nyckelbegrepp 

Kompetens Utbildning, erfarenhet, arbetskraft, karriärer, 
jobbtillväxt, HR och individuell kompetens 

Tekniska Ömsesidiga beroenden, säkerhet, kompatibilitet, 
trygghet och gränssnitt 

Individuella Acceptans, adaptionsförmåga, transparens, rädsla 
och arbetslöshet 

Organisatoriska Organisation, strategi, tröghet, misstag, risk och 
investeringar 

Kulturella Ledningskultur, arbetsplatskultur, 
förändringsmotstånd och normer  

Miljö Regelverk och externa samhällsfaktorer  

Tabell 4. Förslag på barriärramverk för tjänstesektorn 

 

Under kategorin kompetensbarriärer har det varit svårt att identifiera barriärer utifrån 

endast ett organisatoriskt perspektiv. Vi tolkar att denna kategori enbart fokuserar på 

huruvida försäkringsbolaget besitter alla de kompetenser som behövs för att bedriva 

linjeverksamheten. Kunskap bör se lika ut över hela verksamheten och alla bör få ta del av 

samma utbildningsmaterial. Vi ser att inom försäkringsbolaget läggs stort ansvar på 

individernas kompetens och att dessa har en viktig roll i att organisationen utvecklas. Vi 

skulle vilja lägga till individuell kompetens som ett nyckelord i denna kategori för att kunna 

specificera barriärer ytterligare i framtida studier. Då ambassadörer spelar en viktig roll 

vid implementation av ny teknik blir deras kompetens viktig att beakta.  
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Organisatoriska- och kulturella barriärer är den kategorin som har haft flest förekomster 

under studien och vi upplever att det är en kategori som skulle kunna delas upp i två för att 

kunna särskilja barriärerna bättre. Vårt förslag är därför att dela upp dessa och fördela 

nyckelbegreppen dit vi anser att de passar in. 

Organisatoriska barriärer skulle fokusera på organisation, strategi, tröghet, misstag, 

risk och investeringar. På så vis kan vi låta de nyckelbegrepp som förekommer inom 

organisation syfta till den rådande strukturen på företaget som till exempel det aktuella 

arbetssättet, rutiner samt hur man ser på investeringar. För att på så sätt få en bättre 

förståelse över vilka barriärer som är kopplat till organisationen.  

Kulturella barriärer använder sig av nyckelbegrepp som ledningskultur, 

arbetsplatskultur, förändringsmotstånd och normer. Genom att frigöra kultur till en egen 

kategori kan vi skapa en bättre förståelse över företagets rådande kultur. Kultur kan se olika 

ut inom företaget och därför valde vi att lägga till nyckelbegrepp som ledningskultur och 

arbetskultur. Det kan till exempel vara att ledningen har en tillåtande förändringskultur 

men att personalen är återhållsam till förändring. Detta kan bidra till en barriär i ett 

förändringsarbete och därför blir det intressant att undersöka båda. Normer är även ett 

nyckelord som vi saknat i ramverket för att det ger perspektiv på vem som får komma med 

förslag till förändring och genomföra förändring. Skulle studien genomförts på flera kontor 

inom organisationen skulle det även vara av intresse att undersöka hur normer kring 

verksamhetsutveckling skiljer sig mellan olika kontor. Detta är en relevant barriär att 

studera då det kan hämma en potentiell utveckling.  
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7. Slutsats 

Under studiens gång har vi sett hur ny teknik kan skapa nya lösningar och tjänster med 

hjälp av IoT och AI. Dessa tjänster har möjligheten att fundamentalt förändra hur vi ser på 

försäkringar. Förmågan att arbeta proaktivt snarare än reaktivt kan komma att innebära 

ett paradigmskifte för försäkringsbranschen. Tjänster som Hedvig och Lemonade har 

slagit sig in i branschen i och med den tekniska utvecklingen med hjälp av smarta system 

och algoritmer, dessa tjänster kan ställa krav på att traditionella försäkringsbolag bör se 

över utvecklingen av den egna verksamheten.  

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för vilka barriärer som ett 

försäkringsbolag kan ställs inför vid digital transformation och vi har kommit fram till att 

organisatoriska och kulturella-, tekniska- och miljöbarriärer är de vanligaste 

förekommande.  

Vidare har vi utvärderat Vogelsang et al. (2019) barriärramverk och vi anser att det med 

fördel kan användas för att undersöka barriärer inom tjänstesektorn generellt och 

försäkringsbranschen specifikt.  Vi har även presenterat förbättringsförslag som kan bidra 

till en djupare förståelse för de barriärer ramverket identifierar. Då studiens omfattning 

bara sträcker sig till ett försäkringsbolag kan vi inte säkerställa att resultatet är 

generaliserbart för resterande delar av försäkringsbranschen, därför bör fler studier 

genomföras inom området. Då vi endast har informanter med en ledande roll så skulle det 

vara intressant att se hur anställda ser på digital transformation och vilka barriärer de 

upplever. Detta skulle kunna bidra till en bättre helhetssyn över hela försäkringsbolaget 

och bilda en bra grund för förändringsarbete för resterande organisation. 
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9. Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
1. Informantens bakgrund 
• Vilken roll har du i arbetet? 
• Vilka arbetsuppgifter har du? 
• Hur länge har du arbetat på företaget? 
• Vad har du arbetat med tidigare? 

 

2. Arbetsplats 
• Upplever du att ni på företaget är öppna för att testa ny teknologi? 
• Vad har du för erfarenheter av AI generellt? 
• Upplever du att AI har påverkat på din arbetsplats? 
• Vilka typer av AI har ni testat/inte testat? 

o Varför och varför inte? 
 

3. Strategi och utveckling 
• Har ni någon officiell strategi för IT användning? 
• Varifrån kommer idéen om smart teknologi samt AI användning ifrån? 

o Hur togs beslutet? Gemensamt beslut? Motstånd? Hur har de anställda tagit 
idéen? 

• Hur skulle AI assistera er på företaget i ett drömscenario? 
• Hur långt ifrån det scenariot är ni? 

o Vad beror det på? 
• Vad tror du är den största utmaningen för att börja använda AI? 
• Vilka kompetenser tror du kommer behövas för att vara konkurrenskraftiga när 

branschen förändras? 
• Hur tror du att AI kommer påverka ditt arbete? 

o Hur tror du att ditt arbete kommer att förändras? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga som inte berör intervjun? 
• Skulle det vara okej för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några 

frågor? 

 


