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Sammanfattning 

Titel: Försäkringsbranschen – ett nödvändigt ont? 

Författare: Adam Carlman, Katja Ericson och Niklas Larsson 

Handledare: Olle Duhlin 

Kurs: Marknadsföring, vårterminen 2010, Linnéuniversitetet 

Nyckelord: Försäkringsbranschen, mervärde, lojalitet, integrerad marknadskommunikation 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge förslag till en företagsbransch, i vårt fall 

försäkringsbranschen, som befinner sig på en marknad där få aktörer dominerar. Vi vill ge 

försäkringsbolag en ökad förståelse och förslag för hur de bättre kan skapa och kommunicera 

mervärden som ger förutsättningar för lojala kunder. 

Metod: Uppsatsen är kvalitativ, har en induktiv ansats och är en multipel fallstudie. Den är 

hermeneutiskt lagd då den ämnar skapa en förståelse över försäkringsbranschen för att sedan 

med denna förståelse utveckla förslag. Eftersom vi har genomfört en multipel fallstudie har vi 

ämnat söka likheter och mönster i empirin för att sedan kunna dra generaliseringar. Detta har 

sedan gett oss förutsättningar att ge förslag till hur försäkringsbolag bör agera. 

Empiri: Empirin består till största delen av primär data, då vi har intervjuat fem 

försäkringsbolag, Folksam, Länsförsäkringar, Swedbank, Trygg-Hansa och 

Ölandsförsäkringsbolag. Vi har även genomfört intervjuer med 30 personer som representerar 

försäkringskunder, detta för att få deras perspektiv och få bättre förståelse för hur branschen 

fungerar och för att sedan kunna ge trovärdiga och relevanta slutsatser. 

Teori: Med utgångspunkt i empirin har vi sökt relevant teori som ger oss de verktyg vi 

behöver för att besvara vår problemformulering. De teorier som vi presenterar är framförallt 

värdehöjande-, kvalitets och lojalitetsteorier samt integrerad marknadskommunikation. 

Slutsatser: De slutsatser vi har kommit fram till är att det är viktigt för försäkringsbolag att 

fokusera på rätt mervärden i kommunikationen med kunden. Vidare bör försäkringsbolag 

förbättra och förenkla sin information och således sätta kunden i fokus genom en anpassad 

kommunikation. För att illustrera de viktigaste aspekterna som vi anser att försäkringsbolag 

bör sträva efter för att skapa lojala kunder har vi illustrerat i en modell, vilken presenteras i 

kapitel 6. 

  



 

 

 

Abstract 

This paper examines how companies in a transparent industry work to satisfy the customer in 

an extended way, to offer value added products that in the end enables the customer to be 

loyal to the company. We have studied the insurance industry in Sweden and have focused on 

five different insurance companies. Four of them, Folksam, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa 

and Dina Försäkringar, where we have focused on Ölands Försäkringar which is part of the 

Dina Försäkringar group, are some of the largest insurance companies in Sweden. The fourth 

company is Swedbank which is a bank that has started to offer insurances.  

Our results demonstrate that it is important for the company to see the customer not only in a 

profitability aspect; the company has to find out what the customer gets in return. In that case 

the possibility for the customer to change company decreases and the chance that the 

customer becomes loyal increases. Therefore we have built a model that illustrates how we 

think the relationship should look like between the company, the staff and the customer. The 

key solution, according to us due to our results, is for the company to show loyalty towards 

the customer as to the staff.  

 

Keywords: added value, loyalty, integrated marketing communication  

  



 

 

 

Förord 

Denna uppsats har givit oss en ökad kunskap och förståelse för komplexiteten som råder i en 

bransch som präglas av transparens, kunder med bristande intresse och priskrig. Vi skulle 

vilja tacka våra respondenter som med engagemang och intresse har svarat på våra frågor och 

möjliggjort vårt arbete. Dessa är Lena Eckerbom, Malin Martinsson, Maria Krafft och Anna 

Sjöblom, Anders Karlsson, Lars D Danielsson samt Lars Strandberg. 

Vi vill också tacka våra nära och kära som har hjälpt och stöttat oss under dessa tio intensiva 

veckor. Sist, men inte minst, vill även vi tacka vår handledare Olle Duhlin som har hjälpt oss 

med kloka kommentarer och intresse under vår arbetsprocess. 

Nu önskar vi Er en trevlig läsning! 

Kalmar, vårterminen 2010  

 

Adam Carlman Katja Ericson Niklas Larsson 
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1. Inledningskapitel 

Inledningskapitlet ämnar sätta in läsaren i försäkringsbranschen. Läsaren får en förklaring 

för hur försäkringsbranschen ser ut idag, att den är nödvändig för hela samhället. Vidare går 

bakgrunden över till en problematisering av försäkringsbranschen, att försäkringsbranschen 

präglas bland annat av en ointresserad kundgrupp, som sedan mynnar ut till uppsatsens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsningar samt en 

ordlista. 

1.1 Bakgrund 

Har du någon gång läst ett försäkringsavtal? Vet du exakt vad din hemförsäkring täcker? 

Förmodligen inte… Försäkringar ska vara ett ekonomiskt skydd när oväntade och oönskade 

händelser inträffar och är därför till stor nytta för många parter i samhället. Trots detta är 

intresset för försäkringar nästan obefintligt. Försäkringsförbundet förklarar att 

försäkringsbolag arbetar med att beräkna hur stor risken är att en person skall drabbas av en 

skada, denna risk ligger sedan som grund för den premie försäkringstagaren skall betala för 

sin försäkring. Försäkringsbolag utjämnar alltså risker mellan försäkringstagare och bidrar 

därmed till en sorts ekonomisk samt social trygghet i samhället. Denna riskutjämning innebär 

också att både företag och privatpersoner vågar satsa på projekt som annars skulle upplevas 

för riskabla, vilket gör att försäkringsverksamheten också stimulerar privata investeringar 

såväl som privat företagsamhet. Försäkringsbolagen kan, genom kunskap och erfarenhet, även 

syssla med skadeförebyggande arbete, för att just förebygga och minimera risken att skador 

inträffar, detta gör även att priserna blir lägre eftersom riskerna minskar. Svenska 

försäkringsbolag satsar också stora summor på bland annat medicinsk och teknisk forskning, 

men även åtgärder för att undvika skador och förluster framförallt vid inbrott, trafik-, brand- 

och vattenskador vidtas (www.forsakringsforbundet.se). Dock ska det påpekas att 

försäkringsbolag samtidigt företag som bedriver vinstdrivande verksamheter precis som andra 

företag, och ju mer skadeförebyggande åtgärder ett försäkringsbolag gör för sina kunder, 

desto mindre kostnadsutlägg för skaderegleringar. Vidare presenterar Försäkringsförbundet att 

försäkringsbranschen utgör en betydande del i dag, då det i Sverige finns drygt 4,5 miljoner 

hem, 580 000 fritidshus och 278 000 båtar försäkrade. De flesta anställda har också en 

tjänstepensionsförsäkring och en stor andel av befolkningen har också privata 

pensionsförsäkringar (www.forsakringsforbundet.se). 

Försäkringar är således något som påverkar alla människor, och därmed påverkar 

försäkringsbranschen också flera av samhällets alla beståndsdelar på ett eller annat sätt. Enligt 

boken Privat sakförsäkring, skriven av Etsare et al (2007), finns i Sverige nästan 400 

försäkringsbolag, där de största bolagen såsom Folksam, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa, 

befinner sig i en situation som kan liknas vid ett oligopol, likt situationen för bensin- och 

elbolag. Därför har dessa bolag stor inverkan på försäkringsmarknaden. Siffror från 

Försäkringsförbundet visar att försäkringsbolagen tillsammans förvaltar närmre 2 400 

miljarder kronor för försäkringstagarnas räkning (www.forsakringsforbundet.se). 

Förvaltningen innebär att försäkringsbolagen förvaltar de premier de får in av 

försäkringstagarna i allt från fastigheter till börsen. Försäkringsbranschen är följaktligen stor 

http://www.forsakringsforbundet.se/
http://www.forsakringsforbundet.se/
http://www.forsakringsforbundet.se/
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och ett viktigt inslag i samhället. Trots att försäkringar är ett viktigt och nödvändigt inslag i 

både människors liv och samhället som helhet, tycks försäkringar upplevas som ett 

nödvändigt ont och engagemanget är generellt sett litet, ibland nästan obefintligt. 

1.1 Problemdiskussion 
Försäkringsbolag delar in olika försäkringsprodukter i liv-, pensions- och sakförsäkringar där 

exempel på sakförsäkringar är hem-, villahem-, motorfordons-, båt- och 

fritidshusförsäkringar. I vissa fall omnämns även sakförsäkringar som skadeförsäkringar. 

Dessa försäkringar är, precis som Löf (2006) skriver, varje medborgares egen uppgift att 

ansvara för och avgöra vad den anser behöva. Trots detta verkar kunder lägga väldigt lite tid 

på sitt val av försäkringsbolag. Dessutom förknippas försäkringsbolag ofta med 

myndighetsliknande institutioner snarare än vinstdrivande företag. Många människor vet 

heller inte mycket om exempelvis sina hemförsäkringar och därmed heller inte vad de 

innehåller. I synnerhet bland ungdomar tycks intresset vara nästan obefintligt. Enligt artikeln 

”Var femte ungdom saknar försäkringsskydd” (www.e24.se) är unga dåliga på att försäkra 

sig. Bara var femte person mellan 16 och 24 har tecknat en hemförsäkring, enligt siffror från 

Domstolsverket. Enligt Erik Lif på försäkringssajten Insplanet, handlar detta om en 

kombination av okunskap kring vad en hemförsäkring egentligen ersätter samt att unga ofta 

har en lägre inkomst. Många är exempelvis inte medvetna om att staten faktiskt inte står för 

sjukvård utomlands, vilket ingår i hemförsäkringens reseskydd (www.e24.se). En allmän 

inställning verkar även vara, förutom att det är ett nödvändigt ont, att försäkringsvillkoren är 

tråkiga, obegripliga och därför inte något som det ägnas mycket tid åt (Etsare et al, 2007). En 

vanlig uppfattning bland människor är också att försäkringar inte gäller, täcker och ersätter 

när en skada väl har inträffat. Kunder upplever att de betalar för något de inte vill ska inträffa, 

och som kanske heller aldrig inträffar, men när det väl inträffar något tycks förväntningarna 

vara att ersättningen är låg eller uteblir. Alla dessa negativa inställningar, samt det låga 

engagemanget, har gjort att priset för en försäkring tenderar att bli en av de absolut viktigaste 

och mest avgörande faktorerna när kunder ska välja försäkringsbolag, vilket har lett till ett 

sorts priskrig i branschen. Anledningen till alla dessa negativa uppfattningar kan diskuteras, 

men Etsare et al (2007) anser att försäkringsbolag i stor utsträckning själva bidragit till detta 

genom att exempelvis formulera svårbegripliga försäkringsvillkor, vilket gör det svårt för 

människor att förstå vad försäkringarna verkligen täcker och ersätter. Denna inställning verkar 

vara unik för försäkringsbranschen, vilket i sig är mycket intressant. Vi ställer oss frågan hur 

medvetna försäkringsbolagen själva är om detta, samt hur påverkar detta dem i bedrivandet av 

sina verksamheter? 

Även om försäkringsbranschen präglas av en oligopol-liknande struktur, har en ökad 

konkurrens uppstått under senare tid. Enligt Etsare et al (2007) kan en ny trend skönjas vilken 

handlar om att vissa försäkringsbolag antingen startat bankverksamhet eller samarbete med 

banker, eftersom finansiella tjänster och försäkringstjänster är nära besläktade. Genom detta 

utökade tjänsteerbjudande kan försäkringsbolag erbjuda sina kunder en finansiell 

helhetslösning och ett slags mervärde utöver kärntjänsten försäkring (Etsare et al, 2007). Att 

både ha försäkringar och privatekonomi hos samma företag innebär även att kunder ofta 

premieras genom rabatter. Denna utveckling medför idag en ny sorts konkurrenssituation på 

http://www.e24.se/
http://www.e24.se/
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marknaden, eftersom kunder låses in genom att ha både sin privatekonomi och försäkring 

samlat hos ett och samma företag. Ytterligare en konkurrensaspekt som Etsare et al (2007) 

nämner är att många försäkringsbolag idag endast bedriver sin verksamhet via telefon och 

Internet. Detta gör dem mer kostnadseffektiva och de bidrar därför starkt till den 

priskonkurrens som råder i branschen, samtidigt har det också påverkat de försäkringsbolag 

som fortfarande har fysisk verksamhet i form av kundkontor eftersom dessa i högre grad blivit 

tvungna att förstärka sin verksamhet på Internet (Etsare et al, 2007). Vidare präglas 

sakförsäkringsbranschen av en svår och transparent konkurrens eftersom sakförsäkrings-

produkter som erbjuds av de olika försäkringsbolagen är mycket lättkopierade. Detta har 

medfört att försäkringsbolagen tenderar att ha priset, det vill säga premien, som främsta 

konkurrensmedel. Att det råder hård konkurrens mellan tjänsteföretag är dock inget nytt 

fenomen. Grönroos (2008) skriver att det bland annat handlar om att priskonkurrens och 

marknadskommunikation i dessa sammanhang får för stor betydelse. Dessutom, hävdar han 

att företags kärnprodukter inte garanterar någon bestående konkurrenskraft. Istället handlar 

det om att utveckla kärnprodukten med värdehöjande beståndsdelar, att ge ett mervärde kring 

kärntjänsten, och på så sätt öka det egna företagets konkurrenskraft. De företag som inte inser 

detta, riskerar att få problem med konkurrensen. I vilken utsträckning försöker 

försäkringsbolagen använda andra metoder, förutom priset, för att skapa konkurrensfördelar? 

Kunderna å sin sida, som enligt Grönroos (2008) idag besitter allt mer kunskap och 

information, har också blivit mer sofistikerade och därmed alltmer krävande samt fått ett ökat 

behov av värde, vilket ytterligare ökar den hårda konkurrensen. Själva kärnlösningen som 

företagen erbjuder blir alltså inte längre nyckeln till framgång, den tas snarare för givet av 

kunderna. Det är istället de tjänster runtomkring kärntjänsten som företag konkurrerar med 

(Grönroos, 2008). Försäkringsbranschen är å andra sidan präglad av en kundkrets som till 

största delen är ointresserad och inte alls besitter stor kunskap om försäkringsprodukterna. 

Därför blir Grönroos (2008) resonemang, om att kunders ökande informationssökande och 

kompetens leder till större intresse, mycket intressant eftersom det inte tycks vara så i 

försäkringsbranschen.  

”Inget försäkringsbolag lever helt upp till sina kunders förväntningar”
1
 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter och analyserar hur kunder i Sverige bedömer varor och 

tjänster, genom regelbundna mätningar av kundnöjdhet och kvalitetsutveckling i näringslivet. 

Sedan 1989 har de stora sakförsäkringsbolagen mätts i årliga kundstudier och det är många 

aspekter av kundrelationen till försäkringsbolagen som mäts och analyseras av SKI. Med 

hjälp av en statistisk modell möjliggörs analyser av orsakerna till kundernas bedömning och 

samtidigt hur lojala kunderna är till sina försäkringsbolag. Faktorer som mäts är bland annat 

image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. Bland de huvudresultat 

som SKI redovisade, i rapporten från 2009, framkommer bland annat att svenska folket under 

detta år var mer nöjda med sina sakförsäkringsbolag än med året innan. Högre betyg ges 

också till skadereglering, men samtidigt är försäkringsbolagen enligt studien överlag dåliga på 

                                                
1
 http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=170 
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att hantera klagomål från kunden. Vidare har SKI kommit fram till att sakförsäkringsbolag 

inte fullständigt lever upp till kundernas förväntningar (www.kvalitetsindex.se). Efter att ha 

undersökt försäkringsbolag, bland annat via deras hemsidor, har vi sett att de arbetar med 

mervärde. Dessutom, anser vi, är mervärde idag ofta förekommande i homogena branscher för 

att kunna attrahera kunder. SKI:s studier redovisar dock inget om hur försäkringsbolagen kan 

arbeta med mervärden eller unika fördelar till sina kunder. Därmed kan heller ingen kunskap 

hämtas om hur dessa mervärden kan hjälpa försäkringsbolagen att skapa långvariga 

kundrelationer eller kundlojalitet. Vi anser att detta är något som saknas och vi är nyfikna på 

hur försäkringsbolag arbetar för att skapa mervärden, som eventuellt påverkar kunden på ett 

plan som gör den lojal. Kundlojalitet är i sin tur ett ofta förekommande begrepp som har varit 

självklart för många företag att eftersträva. 

Enligt Grönroos (2008) är det viktigt att i undersökningar och liknande skilja på de kunder 

som endast är nöjda från de som är mycket nöjda. Han menar att endast de kunder som är 

mycket nöjda har en högre benägenhet att göra förnyade inköp och möjligheten att dessa talar 

väl om företaget bli högre. För att en kund däremot ska bli mycket nöjd krävs det av företaget 

att överträffa bra service och skapa en hållbar tillit hos kunden. Han menar dock att detta är en 

enorm utmaning för företaget att åstadkomma, men med lyckat resultat överväger detta 

ansträngningarna. Företaget gör alltså sina kunder mycket nöjda och därmed ökar chansen att 

kunderna blir lojala. Gummesson (2008) skriver att det är viktigt för företag att de förstår att 

det handlar om en ömsesidig lycka beträffande lojalitet. Om företaget behandlar kunden på 

bästa sätt ökar möjligheten för kunden att bli lojal (Gummesson, 2008). Enligt författarna 

krävs det alltså krafttag av företag för att kunna få sina kunder att bli lojala. Om fallet däremot 

är så att företag inte helt uppnår kundernas förväntningar, såsom SKI beskriver fallet för 

försäkringsbranschen, tycks det således vara att försäkringsbolag har långt kvar i sitt arbete 

med att skapa lojala kunder. 

Zeithaml et al (2006) skriver att den traditionella synen på marknadskommunikation har 

förändrats. Den har blivit interaktiv och idag får kunden information och budskap av företaget 

på en mängd olika sätt – allt från tidningsannonser och TV-reklam till Internet och 

servicelandskap. Vad än ett företag gör kommuniceras detta till kunden, skriver Grönroos 

(2008), och denna kommunikation kan uppfattas såväl positiv som negativ. Likt Zeithaml et al 

(2006) presenterar även han begreppet interaktiv och integrerad kommunikation och 

definierar detta som företagets verklighet som speglar sig mot kunderna. Det är viktigt att 

kommunikationen till kunden verkligen är det som företaget står för, i syfte att undvika 

missförstånd. Därför måste företag ta hänsyn till den totala kommunikationseffekt som 

uppkommer i och med alla kommunikationshändelser (Grönroos, 2008). 

I artikeln ”Krisdrabbade sakbolag tvingas höja premierna” (www.di.se) skrivs det att ända 

sedan 1994 har skadekostnaderna för försäkringsbolagen ökat och under 2000-talet har det 

talats om att dessa kostnader har ätit upp vinsterna från tidigare lönsamma hem- och 

fritidshusförsäkringar. Detta har lett till att bolagen varit tvungna att höja sina premier för att 

kunna täcka just dessa skadekostnader. Vidare presenteras det i artikeln att kunderna, enligt 

Kjell Wirén ansvarig för sakförsäkringar på Folksam, dessutom har blivit väldigt lättrörliga 

och priskänsliga. Detta på grund av bland annat att kunderna idag skaffar sig information via 

http://www.kvalitetsindex.se/
http://www.di.se/
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Internet och jämför premier, i artikeln beskrivs till och med kunderna som otrogna. Wirén får 

även medhåll av vice VD för Försäkringsförbundet, Anders Beskow, som påpekar att 

konkurrensen på sakförsäkringsmarknaden är stor, trots att aktörerna är relativt få. Även 

bolagens försäkringsvillkor skiljer sig åt alltmer idag, och ”trenden mot allt fler slimmade 

produkter är tydlig”
2
, säger Beskow och påpekar att det är viktigt att kunderna inte endast 

fokuserar på premierna när de väljer försäkringsbolag. På grund av de ökade 

skadekostnaderna har också produktutvecklingen stagnerat, som på denna marknad i princip 

avstannat och handlar istället om diverse tillägg i villkoren som skiljer bolagen åt. 

(www.di.se). Att produkterna har blivit mer slimmade, i själva försäkringsvillkoren, betyder 

dock inte att produkterna i sig har förändrats.  

Vi hävdar således att försäkringar är en lågintresseprodukt och att kunder generellt i första 

hand styrs av låga priser på premien. Det förefaller rimligt att det finns ett utrymme för ökat 

mervärdesarbete för försäkringsbolagen. Däremot präglas försäkringsbranschen av, mestadels, 

ointresserade kunder som har ett svagt engagemang för ett visst försäkringsbolags mervärde. 

Detta är något som vi ställer oss frågande till och undrar varför inget mer kreativt och 

slagkraftig har gjorts marknadsföringsmässigt i denna bransch. Vi undrar även vilka 

mervärden som är viktiga för kunder. Därmed har vi kommit fram till följande 

problemformulering.  

1.2 Problemformulering 

 Vilka mervärden anser de dominerande sakförsäkringsbolagen att de erbjuder sina 

kunder och potentiella kunder? Vilka mervärden bör sakförsäkringsbolagen lyfta 

fram?  

 Hur lyfts dessa mervärden fram och kommuniceras till kunder och potentiella kunder? 

 Hur borde sakförsäkringsbolag arbeta för att skapa lojala kunder? 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ge nya perspektiv på kundlojalitetsbegreppet till en 

företagsbransch, i vårt fall försäkringsbranschen, som befinner sig på en marknad där få 

aktörer dominerar. Vi vill ge försäkringsbolag en ökad förståelse för vilka mervärden som är 

viktiga att fokusera på och kommunicera till kund. Vidare vill vi undersöka vilka faktorer som 

ligger till grund för skapandet av lojala kunder och långvariga relationer. Vi vill undersöka på 

vilket sätt värdeskapande, kommunikations- och lojalitetsteorier kan bidra till att hjälpa 

försäkringsbranschen. 

1.4 Definition av mervärde, kommunikation och lojalitet 

 Mervärde: Vår inledande definition på mervärde är att det är ett begrepp som 

innehåller de kring-, stöd- och värdehöjande tjänster eller varor som kompletterar 

kärntjänsten. För djupare diskussion hänvisar vi till teorikapitlet, 4.3. Vi ser det alltså 

som ett värde som överträffar kunders förväntningar, mervärde som möjliggör en 

kundrelation som kan utvecklas till lojalitet.  

                                                
2 http://di.se/Default.aspx?pid=155072__ArticlePageProvider 

http://www.di.se/
http://di.se/Default.aspx?pid=155072__ArticlePageProvider
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 Kommunikation: Vår definition på kommunikation är allt agerande från ett företag 

som inverkar på kunder eller eventuella kunder. För djupare förklaring, se 

teorikapitlet, 4.8. 

 Lojalitet: Vår definition på lojalitet är en ömsesidig relation mellan kund och företag. I 

teorikapitlet förs en djupare diskussion om lojalitet. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka de dominerande försäkringsbolagen, detta för att 

försäkringsbranschen präglas av att de dominerande försäkringsbolagen till största del avgör 

hur resterande försäkringsbolag agerar. Detta anser vi skapar nytta för de flesta 

försäkringsbolag, oavsett storlek, då de största försäkringsbolagen har makten att påverka hela 

försäkringsbranschen. Dessutom berör dessa försäkringsbolag fler kunder jämfört med de 

mindre. Vidare har vi avgränsat oss till Kalmar Läns försäkringsmarknad. 

1.6 Ordlista 
Följande ordlista är mestadels tagen från Moderna Försäkringars hemsida (www.moderna-

forsakringar.se), då vi ansåg att denna motsvarade branschens definitioner på ett bra och 

tydligt sätt. 

 Aktsamhetskrav: Talar om hur kunden ska handskas med sin egendom för att få ersättning. 

 Allrisk: Skydd för plötsliga oförutsedda händelser (finns oftast för byggnad och lösöre). 

 Annullera: Ett annat ord för säga upp eller avsluta en försäkring. 

 Ansvarsskydd: Om någon skulle kräva kunden på skadestånd. 

 Avtalsperiod/Försäkringsår: Den 12-månadersperiod då försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. 

 Egendomsskydd: Om något händer med kundens ägodelar. 

 Försäkringsbelopp: Det totala värdet av det som är försäkrat. 

 Försäkringsbrev: Skickas normalt till kunden en gång per år och anger vad som är försäkrat och vilken 

omfattning försäkringsskyddet har. 

 Försäkringstagaren: Den person som står för försäkringen. 

 Fullvärde: Innebär att försäkringsbolaget åtar sig att reparera/återuppbygga 

byggnaden till den standard som byggnaden hade före skadan (gäller oftast villahemförsäkringar). 

 Godkända lås: Vissa lås som försäkringsbolagen godkänner för hem, bil, båt etc. Normalt sett de som 

Svenska Stöldskyddsföreningen godkänner.  

 Lös egendom: Saker i ditt hem som det går att flytta på, t ex soffa, tavlor och böcker. 

 Lösöre: T ex möbler, kläder, husgeråd, personliga tillhörigheter, tavlor etc. 

 Premie: Den avgift som försäkringsbolaget tar i utbyte mot löfte om ersättning i vissa skadehändelser. 

Storleken beror på risken för skada. Ska täcka utgifter för skador och administration. 

 Reseskydd: Om något skulle hända kunden på resan. 

 Rättsskydd: Ekonomisk hjälp om kunden behöver anlita en advokat. 

 Självrisk: Vid varje skadetillfälle får kunden själv stå för den första delen av kostnaden – självrisken. 

Ofta kan kunden välja en högre självrisk, därmed blir premien lägre. 

 Självriskkonto: Ett konto där kunden samlar pengar för varje skadefritt år den har, summan kan sedan 

användas för att betala kommande självrisk. 

 Självriskreducering: Vissa tilläggsförsäkringar kan reducera eller eliminera försäkringstagarens 

självrisk. 

 Skadeanmälan: Kunden anmäler till sitt försäkringsbolag att en skada har inträffat. 

 Skadehantering: När skadeavdelningen hos försäkringsbolaget avgör om ersättning ska ges eller inte 

till kunden, enligt försäkringsbolagets försäkringsvillkor. 

 Skadereglering: När skadan åtgärdas. 

http://www.moderna-forsakringar.se/
http://www.moderna-forsakringar.se/
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 Tilläggsförsäkring: En försäkring som normalt inte ingår i en försäkrings grunderbjudande. 

 Underförsäkrad: Om det verkliga värdet på det som är försäkrat är högre än det försäkringsbelopp 

kunden angett är den underförsäkrad och riskerar därmed att bli utan ersättning. 

 Överfallsskydd: Ersättning vid misshandel. 

 Exempel på sakförsäkringar: 

o Hemförsäkring: innefattar normalt egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, reseskydd och 

allrisk för lösegendom. 

o Villahemförsäkring: Förutom hemförsäkring ingår här skydd för villabyggnaden.   

o Fritidshusförsäkring: Fritidshusförsäkring är en försäkring för byggnad och tomtmark. 

Innehåller bland annat egendomsskydd vid stöld, brand, skadegörelse och naturskador.  

o Reseförsäkring: Även om hemförsäkringen innefattar vanligtvis en reseförsäkring kan den 

kompletteras med en separat reseförsäkring, som täcker t ex. avbeställning m.m.   

o Motorfordonsförsäkring: Gäller för de flesta motordrivna fordon. Trafikförsäkringen den 

obligatoriska delen enligt lag, resterande delar som delkasko och vagnskadeförsäkring är 

frivilliga. 

 Villkor eller försäkringsvillkor: I försäkringsvillkoren står allt som reglerar försäkringstagares och 

försäkrades rättigheter och skyldigheter mot försäkringsbolaget. Av dessa utläses om en skada är 

ersättningsbar eller inte. 
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2. Metod 

Metodkapitlet ämnar presentera hur uppsatsen har genomförts. Inledningsvis beskrivs 

uppsatsens valda ansats som är kvalitativ och induktiv. Sedan följer en förklaring över de 

vetenskapliga perspektiv, forskningsdesign, datainsamling och avslutningsvis den 

forskningskvalitet som uppsatsen har. Under samtliga rubriker diskuterar, resonerar och 

presenterar vi våra val och tillvägagångssätt. 

2.1 Forskningsstrategi och forskningsansats 

Andersen (1998) skiljer mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod och förklarar den 

förstnämnda som djupt förstående- och helhetsskapande. Kvantitativ data, däremot, är 

information som har samlats in via undersökningar som sedan kan redovisas i siffror, tabeller, 

diagram och andra grafiska framställningar. Dessa anses ibland, enligt Andersen (1998), som 

mer objektiva och trovärdiga än undersökningar baserade på just kvalitativ data, vilket absolut 

inte alltid är fallet. I uppsatsen har vi använt en kvalitativ forskningsmetod, vilket vi motiverar 

med att vi vill skapa en djup förståelse genom att undersöka betydelsen i situationer, men 

framförallt betydelsen i språket. Denscombe (2009) förklarar bilder och språk som kvalitativ 

data som samlas in genom exempelvis intervjuer, observationer och dokument. Alvesson & 

Sköldberg (1994) skriver att en kvalitativ metod har utgångspunkt i studieobjektet, vilket i 

vårt fall är försäkringsbranschen. Olsson & Sörensen (2007) beskriver det huvudsakliga 

draget i en kvalitativ forskning, vilken är att forskaren framförallt vill karaktärisera och sedan 

söka olika mönster och sammanhang. Detta är något som vi har ämnat göra i uppsatsen. Hur 

detta har gått till är genom Bryman & Bells (2005) modell, som vi anser beskriver den 

kvalitativa forskningsmetoden på ett välstrukturerat sätt. Denna modell innehåller sex steg:  

1. Forskningsfråga  

2. Val av område och ämne 

3. Insamling av relevant data 

4. Tolkning av insamlad data 

5. Begrepps- och teoretiskt arbete 

a. Insamling av kompletterande data 

b. Slimma forskningsfrågan 

6. Presentation av analys och slutsats 

Denna modell presenterar väl hur vi har gått tillväga under den kvalitativa uppsatsprocessen. 

Det första steget är uppsatsens generella forskningsfråga. I det andra steget presenteras 

huvudområdet för uppsatsen, vilket tillsammans med forskningsfrågan presenteras i det första 

kapitlet och handlar om att undersöka försäkringsbranschen. Det tredje steget behandlar hur vi 

vidare har samlat in relevant data och kommer att presenteras under rubriken datainsamling. 

Där beskriver vi hur vi har gått tillväga för att samla in kvalitativa data samt vad som avgjort 

våra val av intervjuer. I det fjärde steget handlar det om hur vi som författare har tolkat den 

insamlade datan. Vi presenterar därmed vår empiriska data i kapitel tre, vilket sedan har 

avgjort vårt val av teori, som presenteras i det fjärde kapitlet. Avslutningsvis följer vi Bryman 
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& Bells (2005) sista steg i modellen som är själva resultatet av uppsatsen. I analyskapitlet 

analyseras empirin tillsammans med teorin som sedan mynnar ut till slutsatskapitlet. 

Uppsatsen har en induktiv forskningsansats, vilket enligt Grønmo (2004) betyder att vi har 

utgått ifrån empirin för att sedan utveckla de teorier som redan finns. Till skillnad från 

deduktion som utgår från teorier som sedan tillämpas på empirin, beskriver Andersen (1998) 

induktion som upptäckande, då den begränsar sin teori utifrån de empiriska ramarna. 

Induktion är ett tillvägagångssätt som utgår ifrån empirin för att kunna sluta sig till generell 

teoretisk kunskap. En induktiv ansats förekommer vanligtvis vid fallstudier, förklarar 

Andersen (1998), då upprepande studier av ett visst fall till slut kan leda till en ny teori, vilket 

är ett motiv till varför vi har valt detta angreppssätt. Vi har alltså samlat empirisk data, genom 

intervjuer med försäkringsbolag och människor som har försäkringar. Samtidigt som den 

empiriska data har insamlats har vi dragit paralleller till olika relevanta teorier. Jacobsen 

(2003) skriver att författarna inte ska ha förutfattade meningar eller förväntningar när empirin 

skapas, sedan bör empirin presenteras på ett korrekt sätt som återspeglar verkligheten så 

tydligt som möjligt. Detta anser vi har varit svårt att åstadkomma. Vi anser att det är 

komplicerat att bortse från förutfattade meningar och förväntningar, det är svårt att bortse från 

detta. För att lyckats åstadkomma detta har vi dock försökt att inte visa för respondenterna 

vad vi anser är bra eller dåliga svar, vi har försökt vara lojala mot respondenterna för att få 

dem att känna sig trygga i intervjusituationen. Detta för att få dem att öppna sig mer och ge 

oss så betydelsefull information som möjligt. Sedan har vi transkriberat intervjuerna och 

skickat dem till respondenterna för att försäkra oss om att vi inte har missuppfattat dem. På 

detta sätt har vi försökt att återskapa verkligheten i empirikapitlet. Vidare i teorikapitlet för vi 

en diskussion löpande i texten, för att motivera våra teoretiska val och visa relevans i valet, 

kopplat till empirin. 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 
Det vetenskapliga perspektiv som uppsatsen har är av hermeneutisk karaktär, vilket Bryman 

& Bell (2005) beskriver som tolkande, till skillnad från positivismen som är ett 

naturvetenskapligt angreppssätt. Hermeneutik grundar sig på att studera mänskliga beteenden 

och handlingar för att skapa en förståelse eller en förklaring. Det hermeneutiska 

förståelseperspektivet är socialt och humanistiskt förankrad och förståelsen skapas genom 

traditioner, tolkningar, symboler och helhetsbilder, enligt Andersen (1998). 

Problemformuleringar som har ett förklarande syfte, har ett kausalt samband, då de ämnar 

förklara hur ett visst fenomen har uppstått och presenterar sedan ett orsakssamband. En 

problemformulering som har ett syfte att skapa förståelse beskriver ofta hur ett flertal enheter 

beter sig på ett visst sätt. För att kunna skapa förståelse är en förklarande 

problemfrågeställning ofta nödvändig (Jacobsen, 2003). Därför har vi först och främst en 

förklarande problemformulering som ämnar förklarar vilka mervärden som används hos de 

valda försäkringsbolagen. Detta för att sedan skapa en förståelse för hur dessa mervärden 

kommuniceras och hur vi kan besvara vår fjärde fråga i vår problemformulering. 

Vidare liknar denna uppsats det Andersen (1998) benämner som en problemlösande eller 

normativ undersökning, då vi vår ambition har varit att slutligen kunna bidra med förslag till 

försäkringsbranschen. Andersen (1998) beskriver denna typ av metod som ett steg vidare då 
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den söker djupare insikt och för kunna hitta lösningar till ett problem. För att åstadkomma 

detta har vi valt att inledningsvis vara deskriptiva, för att beskriva hur saker och ting är och 

fungerar. Under studiens gång har vi även upptäckt ett flertal problematiska situationer i 

försäkringsbranschen, som vi sedan med hjälp av teorin försökt hitta förlag till andra synsätt 

som förhoppningsvis kan hjälpa försäkringsbranschen. 

2.3 Forskningsdesign 

Fallstudier utforskar ett fåtal organisationer med olika variabler, det är dock viktigt att 

avgränsningar görs, för att studien ska kunna bli resursmässigt genomförbar, men också för att 

författarna ska kunna använda sina kunskaper på ett rimligt sätt (Andersen, 1998). Fallstudier 

är något vi har haft som metod, då vi har undersökt ett antal organisationer med hjälp av 

följande variabler: mervärde, kommunikation och lojalitet. Andersen (1998) nämner att en 

fallstudie vanligtvis har en induktiv utgångspunkt och är av utforskande, vilket stämmer in på 

denna uppsats karaktär. Eftersom uppsatsen dessutom studerar flera än en organisation blir 

studien mer lik en multipel fallstudie. Andersen (1998) beskriver en multipel fallstudie som 

kritisk mot gällande modeller och teorier, och fallet bör vara unikt och behandla något som 

tidigare inte varit grundligt undersökt. Dessutom ska en multipel fallstudie vara avslöjande, 

förklarande och skapa förståelse, vilket vi anser stärker vår motivering till att vår uppsats är 

hermeneutisk. Yin (2009) tillägger att en multipel fallstudie, som består av olika 

datainsamlingsmetoder, ger goda förutsättningar för att samla in data som är rik och har 

bredare övertygelse, men detta beror på studiens problemformulering och de förutsättningar 

som finns för att använda olika metoder (Yin, 2009). I vårt fall har vi genomfört både djupa 

intervjuer med företag samt mindre djupa och mer strukturerade intervjuer med kunder, vilket 

motsvarar två olika metoder för datainsamling och har gett oss ett brett omfång av 

betydelsefull och relevant empiri, vilket kan presenteras närmare i kapitel 3. 

Enligt Andersen (1998) kan multipla fallstudier leda till generaliseringar, men det finns 

svårigheter i hur valid generaliseringen är. Först och främst bör fallstudien vara väl 

presenterad och framföra resultat som är typiska för just de studerade fallen. Vidare skriver 

han att fallstudier kan uppfattas som osäkra, men ju fler fall som undersöks desto bättre. Även 

Denscombe (2009) diskuterar huruvida en fallstudie kan leda till generaliseringar och anser 

det rimligt att vara kritisk mot detta. Däremot skriver han att även om en fallstudie 

representerar ett eller flera unika enskilda fall kan de ändå anses tillräckliga för 

generalisering, då de är exemplen av flera inom samma område. Vidare skriver han att för att 

kunna göra generaliseringar i en fallstudie bör viktiga kännetecknen kunna urskiljas 

genomgående mellan fallen. Dessutom ska författarna kunna bevisa att dessa kännetecken går 

att jämföra. I uppsatsen har vi intervjuat och undersökt 5 försäkringsbolag, där fyra av dem är 

några av de största i Sverige. Hos dessa försäkringsbolag har vi sedan kunnat urskilja likheter 

som vi har kommit fram till via flertalet diskussioner, reflektioner. Sedan har vi kunnat dra 

paralleller som visat ett mönster, se analyskapitlet, vilket har gjort oss tillräckligt säkra för att 

kunna göra generaliseringar. Dessa generaliseringar har möjliggjorts genom att vi har fått 

likartade svar och förklaringar från både försäkringsbolagen och kundintervjuerna. Genom 

dessa likheter har vi sedan kunnat ana att det finns möjligheter för oss att göra en 

generalisering. 
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2.4 Datainsamling 
Andersen (1998) skriver att valet av vilket perspektiv uppsatsen ska utgå ifrån avgör vilken 

typ av data som ska samlas in. Detta perspektiv leder till den datainsamlingsteknik som ska 

göras, vilket i sin tur avgör vilken typ av data som forskarna faktiskt får fram. Han föreslår tre 

olika kriterier som är viktiga att skilja på, vilka sedan avgör vilken sorts insamlingsmetod som 

kan användas, dessa är kvantitativa/kvalitativa, sekundära/primära och stimulidata/icke 

stimulidata (Andersen, 1998). Som vi har förklarat ovan tillhör denna uppsats det kvalitativa 

kriteriet, vilket leder till att den stimulidata som kan samlas in är bland annat i form av 

informella eller mer formella intervjuer. Detta är primärdata då den ska samlas in, 

personligen, av forskaren. Sedan kan forskaren även samla in sekundärdata, vilket i detta fall 

handlar om att forskaren använder sig av data som andra forskare har samlat in (Andersen, 

1998). Vi har genomfört en datainsamling som består till största delen utav primärdata, vilket 

sedan har, vid behov, kompletterats med sekundär data såsom artiklar om 

försäkringsbranschen och resultat från SKI som presenteras i inledningskapitlet. Vidare har vi 

använt oss av sekundär data såsom information från försäkringsbolagens hemsidor för att 

kunna utforma en introduktion till dessa i empirikapitlet. 

2.4.1 Val av organisationer och intervjupersoner 

När vi valde de försäkringsbolag som vi ville undersöka utgick vi ifrån de dominerande 

försäkringsbolagen i sakförsäkringsbranschen, det föll på Folksam, If, Länsförsäkringar och 

Trygg-Hansa. Sedan inriktade vi oss på den loka marknaden i Kalmar Län, vilket gjorde att vi 

inriktade oss på Ölands försäkringsbolag, som är medlem i Dina Försäkringar-gruppen samt 

en nykomling på marknaden, nämligen Swedbank. Dessvärre uteblev vår tilltänkta 

undersökning av If. Detta på grund av att vi inte kunde komma i kontakt med dem förrän 

uppsatsarbetet redan var i sitt slutskede. Därav beslutade vi oss för att utelämna If och istället 

fokusera på det empiriska material vi redan hade samlat in. Beträffande Swedbank är de en 

bank som på senare år börjat sälja försäkringar, vilket vi ansåg som ett intressant komplement.  

Vi kom tidigt fram till att den information som vi behöver för kunna besvara vår 

problemformulering befinner sig på marknads- och kommunikationsavdelningen hos 

försäkringsbolagen. Vi utformade intervjuerna efter våra ämnen mervärde, kommunikation 

och lojalitet. Därefter tog vi kontakt med våra valda försäkringsbolag, som i sin tur hänvisade 

oss till de personer som ansågs bäst lämpade för vår uppsats. 

 Folksam: Folksam har en besöksadress för kunder i Kalmar, men inte några, för vår 

uppsats, relevanta personer att intervjua. Därmed blev vi hänvisade till Anna Sjöberg 

som ansvarig för kontakt med studenter och är placerad i kontoret för Region Syd 

Helsingborg. När vi förklarade för Sjöberg om vårt uppsatsämne hänvisade hon oss till 

Maria Krafft, då hon ansåg att Krafft är en relevant person för oss att intervjua. Hon 

presenterade Maria Krafft som ansvarig för Folksams mervärdesavdelning, vidare 

hänvisade hon oss till Lena Strand, då hon är ansvarig för kommunikations-

avdelningen. Kraffts titel är funktionschef för trafik och miljö vilket kan tillsynes 

verka irrelevant för oss, men eftersom Folksams mervärde är just deras arbete med 

trafik och miljö resulterade denna kontakt som användbar för oss. Däremot fick vi 



Metod 

12 

 

inte, efter upprepade försök, kontakt med Strand men vi har dock intervjuat Sjöberg 

som förklarade väl hur kommunikationen går till på lokal nivå, i Region Syd.  

 

 Länsförsäkringar: Vi kom i kontakt med Länsförsäkringar i Kalmar Län genom att 

besöka deras kundkontor, där vi blev hänvisade till att intervjua marknadschefen, 

vilket vi ansåg lämpligt. Tack vare företagets visade öppenhet och tillgänglighet för 

oss, fick vi möjligheten att även intervjua VD:n Lars B. Danielsson, vilket vi såg som 

en möjlighet och komplement till Karlssons intervju.  

 

 Swedbank: För att få en bild av en bank som erbjuder försäkringar valde vi att 

kontakta Swedbank i Kalmar. Vi besökte Swedbanks kontor i Kalmar och blev 

hänvisade till Lars Strandberg som är marknadschef för både bank- och 

försäkringssidan på Swedbank i Kalmar Län.  

 

 Trygg-Hansa: Beträffande Trygg-Hansa kontaktade vi dem via kundservice på 

telefon och presenterade vårt uppsatsämne, vilket ledde till att vi blev hänvisade till 

Lena Eckerbom som är projektledare på marknadsföringsavdelningen på Trygg-

Hansas huvudkontor i Stockholm, och verkar direkt under marknadsföringschefen.  

 

 Ölands Försäkringsbolag: Detta försäkringsbolag kom vi i kontakt med genom att 

besöka deras kundkontor i Kalmar. Där bokade vi intervju med Malin Martinsson, 

som är marknadsansvarig på Ölands Försäkringsbolag (Dina Försäkringar). 

 

Nedan följer en modell (se figur 1) som presenterar respondenterna och visar vilka vi 

genomförde intervju på plats med eller hade en telefonintervju med. 
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Försäkringsbolag  Intervjuperson  Titel  Stad  Typ av intervju  

Folksam  Maria Krafft  Funktionschef trafik & 

miljö 

Stockholm På plats 

 Anna Sjöberg Skol- och 

utbildningsansvarig 

Helsingborg Telefonintervju 

Länsförsäkringar  Lars B Danielsson 

Anders Karlsson  

VD 

Marknadschef  

Kalmar 

Kalmar  

På plats 

På plats 

Swedbank  Lars Strandberg  Marknadschef  Kalmar  På plats  

Trygg-Hansa  Lena Eckerbom  Projektledare på 

marknadsföringsavdelning  

Stockholm  På plats  

Ölands 

Försäkringsbolag  

Malin Martinsson  Marknadsansvarig  Kalmar  På plats  

Figur 1: Intervjutabell 

Inför varje enskild intervju informerade vi respondenterna om de ämnen vi skulle komma att 

beröra. Intervjuerna spelades sedan in på bandspelare, samt antecknades för hand. Vidare 

påpekade vi för våra respondenter att vi önskade att de skulle svara så öppna som möjligt, och 

betonade att ju djupare intervjun blev, desto mer nytta skulle förhoppningsvis också dem få av 

resultatet av uppsatsen.  

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer är något som Yin (2009) beskriver som en av de viktigaste informationskällorna 

som en studie innehåller. Han poängterar dock att även om en forskare ämnar utföra en 

konsistent form av intervjuförfrågningar riskerar de bli ostrukturerade. Däremot skriver 

Grønmo (2004) att om fokus ligger på att ta fram kvalitativa data är intervjuer, framförallt 

informella intervjuer, med respondenterna att föredra. Dessa informella intervjuer genomförs 

av forskare själva med respondenterna, i form av samtal som utförs på ett anpassbart sätt. 

Även om vissa ämnen ingår i alla samtalen, ska intervjuerna dessutom ske på ett flexibelt sätt, 

vilket bland annat innebär för forskaren att vara anpassningsbar efter de olika 

intervjusituationerna. Grønmo (2004) påpekar att beroende på vilken slags information 

respondenten bidrar med och hur kommunikationen mellan parterna fungerar, kommer 

intervjun att utvecklas i en viss riktning. Detta innebär att nya frågor utformas utefter tolkning 

av svaren i tidigare frågor. Vid informella intervjuer sker insamling och analys av data 

parallellt och Grønmo (2004) skriver att intervjuaren hela tiden bör vara beredda på att 
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upptäcka oförutsedda förhållanden samt förbättra intervjuns uppläggning. Detta gör denna 

intervjuform till en mycket krävande roll för forskaren och den går därför heller inte att 

planläggas på något detaljerat sätt (Grønmo, 2004). Vi hade som ambition att genomföra 

informella intervjuer med försäkringsbolagen, men de tenderade att ibland bli semiinformella 

intervjuer, vilket Denscombe (2009) förklarar att det är lätt hänt. Han anser att informella 

intervjuer och semiinformella intervjuer har en tendens att gå in i varandra. Det som är viktigt 

med informella intervjuer är att låta den intervjuade att tala till punkt och få utrymme att 

utveckla sina svar på ett opåverkat sätt. Detta var något som vi ibland stred mot eftersom vi 

inte ville att intervjun skulle sväva iväg utan hålla sig till de ämnen som intervjuerna syftade 

till att handla om.  

Grønmo (2004) skriver att innan själva intervjuandet sätter igång måste forskaren avgöra hur 

stor grad av öppenhet som skall finnas gentemot respondenten. Även om vi inte kan, som 

Grønmo (2004) uttrycker det, dölja att studien genomförs, kan vi emellertid välja att ge 

mycket eller lite information om avsikten med studien. Han påpekar vidare att som 

utgångspunkt bör det existera största möjliga öppenhet (Grønmo, 2004). Av detta skäl valde 

vi att i förhand informera försäkringsbolagen om syftet med denna studie, samt ge 

respondenterna en överblick över de ämnen vi ämnade diskutera, vilka var mervärde, 

kommunikation och lojalitet. Beträffande mervärde förklarade vi för respondenterna att vi 

menar alla sorters produkter, varor som tjänster, som kunden erbjuds utöver kärnprodukten 

försäkring. Angående kommunikation förklarade vi att vi menar all sorts kontakt som ett 

företag har med kunden eller potentiella kunder, beträffande produkt såväl som varumärke. 

Ämnet lojalitet, däremot, ställde vi som en ytterst öppen fråga utan att förklara vår definition, 

detta för att vi ville påverka svaret så lite som möjligt. 

På grund av att flertalet av de enheter som valts ut för studien inte gick att besöka fysiskt i 

Kalmar län, valde vi att via telefon kontakta dem. Vi försökte, som också Grønmo (2004) 

påpekar vikten av, att utforma informationen till försäkringsbolagen om studien på ett sådant 

sätt att de blev motiverade att delta, att de uppfattade den som viktig och att de skulle känna 

sitt eget deltagande som intressant och nyttigt. På grund av problemställningen i uppsatsen 

och dess aktuella karaktär fick vi motta ett stort och engagerat intresse av flertalet av de 

försäkringsbolag som kontaktades. Vidare skriver Grønmo (2004) att det är viktigt att en god 

kommunikationssituation etableras för att datainsamlingen skall bli god. Bland annat, skriver 

han, är valet av tid och plats viktig. Intervjun bör äga rum på ett ställe där respondenten trivs 

och vid en tidpunkt när de inte har för bråttom (Grønmo, 2004). Eftersom nästan samtliga 

intervjuer i studien har gjorts i respondenternas arbetsmiljö ställer vi oss frågan huruvida detta 

har påverkat svaren? Är det så att de hade varit mer öppna, ärliga och vågat svara mer i en 

annan mer avslappnad miljö, där de kunnat kliva ur sin arbetsuniform? Detta är svårt att svara 

på, men är ändå en viktig fråga och detta faktum har vi tagit i beaktande i själva analysen. 

Vidare påpekar Grønmo (2004) att forskaren bör vara öppen för initiativ från respondenten, 

men samtidigt styra intervjun så att den handlar om de ämnen som är relevanta. Vi har 

medvetet varit öppna för att respondenterna fritt skall få vara drivande i intervjuerna, men, 

som vi har beskrivit ovan, då vi märkt ett visst frångående från ämnet har vi försökt att 

försiktigt styra tillbaka respondenten mot de ämnen som är relevanta. Vi har även fokuserat på 
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att, vilket Grønmo (2004) även här förtydligar, under intervjuerna vara öppna och flexibla. Vi 

har tolkat svar, ställt följdfrågor för att respondenterna ska ha kunnat fördjupa och 

konkretisera sina svar. Vi har försökt att vara öppna för nya ämnen utan att sväva iväg och 

samtidigt styra samtalen i viss mån. 

I företagsintervjuer har ljudupptagning varit en förutsättning för dataregistreringen. Samtliga 

respondenter har godkänt detta, men huruvida det har påverkat respondenterna bekvämlighet 

är svårt att säga. Känslan har varit att de flesta snabbt vant sig. För att komplettera denna 

ljudupptagning har också anteckningar gjorts löpande under intervjuerna. Grønmo (2004) 

skriver att det är krävande att notera det som sägs av både forskaren själv och respondenten, 

samtidigt som vi ska lyssna på respondenten, tolka svaren, formulera nya frågor och styra 

intervjuns utveckling (Grønmo, 2004). Därav skrev en av oss anteckningar medan två andra 

var uppmärksamma mot respondenten och lyssnade uppmärksamt, utan att föra anteckningar. 

Det har framförallt varit viktigt med dessa anteckningar för att kunna anteckna sådant som 

inte kommit med på ljudbandet, såsom kroppsspråk, intryck, erfarenheter, bedömningar och 

tolkningar som har hjälpt oss i efterkommande analys. 

Grønmo (2004) skriver att eftersom informella intervjuer bygger på ett slags samspel mellan 

två parter, finns det också typiska problem som kan uppstå under denna datainsamling. Dessa 

problem kan orsakas av endera parterna eller av samspelet mellan dem. Kommunikationen 

mellan forskaren och respondenten kan fungera dåligt, vilket gör att informationsutbytet blir 

begränsat. Forskaren kan framstå eller uppträda på ett visst sätt som antingen stimulerar eller 

provocerar respondenten (Grønmo, 2004). Yin (2009) beskriver även problematiken kring 

viljan som forskare att ställa varför-frågor, att dessa kan anses som kritiska och bidra till att 

respondenten intar en försvarsställning (Yin, 2009). Eftersom vi visste på förhand att vi ville 

ställa varför-följdfrågor, informerade vi om detta i inledningen till intervjuerna och förklarade 

att vi inte ville uppfattas som negativa, utan att vi hade en ambition att verkligen komma in på 

djupet under intervjun, vilket förhoppningsvis skulle gynna respondenterna i gengäld. 

Det är viktigt att upptäcka liknande problem under intervjun. Grønmo (2004) anser att både 

exempelvis minne och förställning kan avslöjas och motverkas genom tolkning av olika svar 

och hur de stämmer med varandra, och genom att forskaren ställer olika uppföljningsfrågor 

där respondenten får konkretisera och fördjupa sina svar. Vidare skriver Grønmo (2004) att 

oavsett hur stor vikt forskaren lägger vid att undvika dessa problem är det viktigt att ta 

ställning till hur det slutliga datamaterialet ändå kan ha påverkats av olika felkällor. Dessa 

bedömningar, menar han, måste göras under analysen av datamaterialet och tolkningen av 

analysresultaten. 

2.4.3 Telefonintervju 

Eftersom Anna Sjöberg befinner sig i Helsingborg, och vi befinner oss i Kalmar, valde vi att 

utföra intervjun med henne per telefon. Detta var ett resurseffektivitetsval av oss, det vore en 

annan sak om flera av våra respondenter befann sig Helsingborg, då vi förmodligen skulle 

haft större skäl att besöka Helsingborg. Dessutom hade vi en till intervju bokad med Maria 

Krafft på Folksam i Stockholm, vilket ledde till att vi använde hennes intervju mer i empirin 

och kompletterade med Sjöbergs intervju. 
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Jacobsen (2003) beskriver nackdelarna med att utföra telefonintervjuer, då det är lättare för 

respondenterna att ljuga eller undgå att svara. Dessutom kan inte intervjuarna observera hur 

respondenten beter sig och tar därför miste om en hel del intressanta data (Jacobsen, 2003). 

Detta är något vi har haft i åtanke under telefonintervjuerna och vi har märkt när respondenten 

exempelvis har känt sig obekväm eller haft svårt att svara på vissa frågor, då långa pauser, 

upprepningar och stakande har förekommit. Däremot skriver Denscombe (2009) att 

telefonintervjuer fortfarande ger utrymme för personlig kontakt mellan intervjuare och 

respondent. Jacobson (2003) förklarar att telefonintervjuer endast bör användas vid 

begränsade resurser och ska förekomma så lite som möjligt. 

2.4.4 Kundintervjuer 

Som nämnt ovan har vi, utöver företagsintervjuerna, utfört kvalitativa kundintervjuer för att 

möta den sidan av försäkringsbranschen. Dessa intervjuer har varit av mer strukturerad 

karaktär, vilket Olsson & Sörensen (2007) förklarar som att den är formulerad på det sättet att 

frågorna är lika för alla intervjuade. Kvale (1997) skriver att kvalitativa intervjuer som är 

strukturerade innehåller standardfrågor och våra kundintervjufrågor har varit öppna och lika 

för alla respondenter, antalet respondenter föll på 30 stycken, vilket var antalet då vi 

uppnådde empirisk mättnad eftersom vi upptäckte att svaren blev likartade. De variabler vi 

utgick ifrån i urvalet av respondenter var att åldern skulle vara mellan 20- och 65 år, med ett 

syfte att de flesta skulle vara så ”normala” som möjligt, det vill säga inte ha några specifika 

arbetserfarenheter från försäkringsbranschen eller liknande. Detta för att respondenterna 

skulle kunna representera den vanliga uppfattningen om försäkringsbranschens kunder. 

Syftet med kundintervjun var att få förståelse för hur kunder idag ser på försäkringsbolag och 

försäkringsbranschen, vi har försökt att få respondenter som är i olika skeenden i livet för att 

få en spridning i svaren. Samtliga respondenter i kundintervjun är anonyma, och vi använder 

Olsson & Sörensens (2007) definition på anonymitet, vilket innebär att respondenterna är 

oidentifierade. Vi nämner inte deras namn, utan bara deras ålder och civiltillstånd. 

Vid analysen av svaren försökte vi gruppera ihop så många likheter som möjligt som 

representerade till majoriteten av respondenternas svar. Detta för att kunna presentera en 

information som är till användning för oss i analysen, för våra valda försäkringsbolag samt 

försäkringsbranschen i allmänhet. 

2.5 Forskningskvalitet 
Grønmo (2004) betonar vikten vid kvalitativa studier att använda sig av en metod som är så 

trovärdig som möjligt och att författarna är medvetna om de problem som kan uppstå under 

arbetets gång. Validitet är ett begrepp som behandlar den insamlade datans giltighet, en 

giltighet som är i utgångspunkt ur studiens problemformulering. Det är svårt att avgöra om en 

studie är helt valid, men Grønmo (2004) skriver att ju högre validiteten är och 

överensstämmer med de intentioner forskare har, desto bättre. Vidare beskriver Andersen 

(1998) vikten i att argumentera för sina tolkningar och resonemang, men samtidigt vara 

mottaglig för kritik och synpunkter från omgivningen. En studie ska alltså vara giltig men 

även relevant, vilket handlar om att de begrepp som är tagna ur empirin är väsentliga i relation 

till problemfrågeställningen (Andersen, 1998). Vi har utgått ifrån de tre ämnen som är 
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presenterade i problemfrågeställningen, mervärde, kommunikation och lojalitet. Empirin 

diskuteras utifrån dessa begrepp och vi har hämtat empirin genom primärkällor från 

försäkringsbolagen för att skapa en validitet som är så giltig som möjligt. För att försäkra oss 

om att vi inte har misstolkat innehållet i intervjun har vi erbjudit samtliga intervjupersoner att 

läsa igenom transkriberingen och återkomma med eventuella synpunkter. 

Beträffande validitet skriver Jacobsen (2003) om att trovärdigheten sammanförs med hur 

forskaren lyckas att ständigt föra en kritisk granskning över den data som används under 

studiens genomförande. Därför är det viktigt att forskaren explicit förklarar hur hela studien 

har gått till väga för att få läsaren insatt i genomförandet och på så vis skapa trovärdighet. 

Forskaren ska alltså vara öppen och tydlig under studiens process. Detta är något vi har ämnat 

vara för att få läsaren att förstå hur vi har gått till väga för att samla in empirin och teorin, 

vilka tankegångar vi har haft under arbetets gång samt framföra de anledningar som har fört 

oss till vår slutsats. Detta ser vi som egen vinning då detta möjliggör att vi som forskare 

uppfattas som trovärdiga. Vi hänvisar till teorikapitlets egna kommentarer som vi för, detta 

för att visa på hur teorin har valts utefter teorin och varför vi har valt just dessa teorier. I 

empirikapitlet har vi försökt att vara lojala mot våra respondenter samtidigt som vi har ställt 

oss kritiska till olika utsagor och reflekterat över hur situationen för intervjun har avgjort 

svaren. I analysen har vi försökt på bästa sätt att föra en diskussion som går från att 

sammankoppla empiri med teori för att sedan gå ett steg längre för att få en förståelse för 

varför sammankopplingen har blivit sådan. För att lättare förstå vad vi menar hänvisar vi till 

dessa kapitel: empiri, teori och analys. 

Vidare har vi ämnat skapa en validitet som också är relevant då vi anser har kommit i kontakt 

med rätt personer. Samtliga intervjupersoner som vi har pratat med har antingen arbetat på 

marknadsavdelningen, kommunikationsavdelningen, eller på en annan position som kräver 

full kunskap om organisationens mervärden och/eller kommunikationsstrategi. 

Lojalitetsbegreppet har däremot ställts som en ytterst öppen fråga, eftersom vi anser den att 

uppfattas som självklar, men vår intention har varit att undersöka hur försäkringsbolag ser på 

lojalitetsbegreppet. 
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3. Empiri  

I detta kapitel presenteras den empiriska data vi har samlat in. Den består till största del utav 

intervjumaterialet från försäkringsbolagen och de 30 standardiserade intervjuerna. 

Inledningsvis kommer Folksam, Länsförsäkringar och Swedbank som sedan följs av Trygg-

Hansa och Ölands Försäkringar. Avslutningsvis presenteras en modell där vi har grupperat 

in resultatet av de 30 standardiserade intervjuerna. 

3.1 Folksam 

3.1.1 Introduktion 

Folksam grundades 1908 och har idag cirka 3 800 medarbetare. Folksam-gruppen (Folksam) 

består av ett antal ömsesidiga försäkringsbolag vilka samverkar för att nå stordriftsfördelar 

inom områdena distribution, administration och kapitalförvaltning till nytta för kunderna. 

Folksam omfattar moderbolagen Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) och 

Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) med dotterbolag samt KPA AB, och 

Förenade Liv. Folksam Sak är alltså moderföretag i en koncern som förutom moderföretaget 

omfattar de helägda försäkringsföretagen Svenska Konsumentförsäkringar AB och Tre 

Kronor Försäkring AB (www.folksam.se). 

Folksam är ett alltså ett kundägt försäkringsbolag vilket Maria Krafft, funktionschef för trafik 

och miljö och mervärdesansvarig, ser som en styrka. Hon förklarar att denna ägarstruktur 

inger trygghet, då de förvaltar kundernas pengar på ett bra sätt, vilket Krafft talar om senare i 

intervjun. Folksam är uppdelat i fem regioner som själva avgör hur de ska jobba med 

exempelvis mervärdeskommunikationen, men de är centralt styrda och det är huvudkontoret 

som sitter på de starka resurserna. Folksams historia sträcker sig alltså ungefär 100 år tillbaka 

och företaget startades på grund av att man upptäckte att familjer inte hade någon säkerhet om 

deras hus brann ner och därför skapade Folksam en billig brandförsäkring, framförallt för dem 

som hade väldigt lite pengar. I begynnelsen var Folksam ett kooperativt företag, men man har 

behållit sina värderingar som en röd tråd genom hela historien, menar Krafft. På Folksams 

hemsida går angående detta att läsa ”Allt vi gör, i ord och handling, styrs av våra värderingar: 

trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism” (www.folksam.se). 

1.1.1 Mervärde 

Ett samhällsengagerat mervärde 

Folksam ställer också höga krav på hur pengar ska investeras, detta för att sätta krav och 

kriterier som följer mänskliga rättigheter, göra motstånd mot korruption, övergrepp och 

liknande. Varje år investeras cirka 230 miljoner på dessa aktiviteter för Folksams räkning. 

Dessutom investerar Folksam i aktier och värdepapper och förvaltar kundernas pengar, i olika 

företag. Detta är en maktmetod, förklarar Krafft, de ställer krav för att få de företag som de 

har aktier eller värdepapper i att verka på ett schysst sätt. Om Folksam märker att det inte går 

rätt till i ett utav dessa företag, startar man en dialog med det specifika företaget för att skapa 

en process som vänder det negativa agerandet. Det slutgiltiga steget, om Folksam inte lyckas 

att omvända företaget, är att sälja sitt ägarskap, vilket ses som ett misslyckande från Folksams 

sida. 

http://www.folksam.se/
http://www.folksam.se/
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Anna Sjöberg, skol- och utbildningsansvarig på Folksam Syd, definierar mervärde som något 

där kunden erbjuds något som överträffar det förväntade. Under hela Folksams historia har 

försäkringsbolaget arbetat med de områden som ligger nära försäkringens grundidé, nämligen 

att förebygga skador. Krafft säger att Folksam har försökt kombinera arbetet att erbjuda något 

utöver försäkringar tillsammans med kundnyttan. Under andra världskriget fick exempelvis de 

anställda på Folksam hjälp med mat, de skapade förutsättningar för de krigsdrabbade att gå i 

gåskola och de har även jobbat mycket med handikappade. ”Det är egentligen en dubbel roll, 

det finns de samhällsövergripande ambitionerna samtidigt som man närmar sig kunden” säger 

Krafft (M. Krafft, intervju, 3 Maj 2010). Under 1950- och 1960-talen arbetade Folksam med 

miljö och hälsa kopplat till arbetsplatsen och ju mer utvecklingen har gått framåt har Folksam 

hängt med. På 1970-talet började bolaget även att arbeta med bilreparationer och forskning 

kring trafikfrågor. 

Folksam erbjuder, enligt Sjöberg, tre sorters mervärden; trafikforskning, miljösatsning och att 

de är engagerade i bolagsstyrning. Krafft förklarar att Folksam har fokuserat på de mervärden 

som de är mest framgångsrika på. Sjöberg är också mervärdesrepresentant i region Syd, och 

försöker därför marknadsföra Folksam på ett bättre sätt i den regionen. Folksam har ägnat sig 

åt verksamheter som ett försäkringsbolag egentligen inte behöver ägna sig åt, men Krafft 

förklarar att det alltid har funnits ett engagemang i bolaget. Dessa mervärden, såsom 

undersökningar och forskning, är visserligen till för Folksams kunder, samtidigt som hela 

samhället drar nytta av det, inklusive konkurrenterna. Att konkurrenterna också får tillgång 

till detta bryr de sig inte mycket om, och Krafft förtydligar att Folksam hellre vill skapa saker 

och ting själva, snarare än att skylla på att omgivningen inte gör det. Dessutom, menar Krafft, 

att detta är det bästa sättet att påvisa att de är seriösa och menar allvar. 

Folksam investerar också i byggverkstäder och ser till att dessa med tillhörande anställda 

arbetar på ett miljövänligt sätt. De ställer också höga krav på hur pengar ska investeras, detta 

för att sätta krav och kriterier som följer mänskliga rättigheter, och göra motstånd mot 

korruption, övergrepp och liknande. Varje år investeras cirka 230 miljoner på dessa aktiviteter 

för Folksams räkning. Dessutom äger Folksam aktier och värdepapper, för att förvalta 

kundernas pengar, i olika företag. Detta är en maktmetod, förklarar Krafft, de ställer krav för 

att få de företag som de har aktier eller värdepapper i, att verka på ett schysst sätt. Om 

Folksam märker att det inte går rätt till i ett utav dessa företag, startar de en dialog med det 

specifika företaget för att skapa en process som vänder det negativa agerandet. Det slutgiltiga 

steget, om Folksam inte lyckas att omvända företaget, är att sälja sitt ägarskap, vilket ses som 

ett misslyckande från Folksams sida. 

Vad förväntar sig kunder till ett försäkringsbolag? 

Kunder förväntar sig inte så mycket av sitt försäkringsbolag idag, tror Sjöberg. Detta på grund 

av att försäkringsbranschen präglas av ett fördomsfullt rykte beträffande försäkringsbolags 

kundbemötande. Dessutom upplever Sjöberg att vissa personer jämför försäkringsbolaget med 

Försäkringskassan. Sjöberg betonar vikten i att bemöta en kund på ett trevligt och empatiskt 

sätt. Anledningen till varför försäkringsbranschen liknas vid en osynlig och 

myndighetsliknande verksamhet, tror Sjöberg beror på att försäkringsbranschen inte syns så 

mycket i samhället. 
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Mer konkreta mervärden som Folksam erbjuder, är om kunden samlar sina försäkringar får 

den rabatt på premien, likt de flesta andra försäkringsbolag. Sjöberg tror dock starkt på en 

utveckling som är mer individbaserad och anpassad efter människors olika händelser i livet 

och hon tror att i framtiden kommer det ställas krav på att individanpassa Folksams 

mervärden och produkter i högre grad. 

Uppmuntrar ökad konkurrens 

Folksam anser inte att de har någon konkurrent beträffande de mervärden som de arbetar med. 

Däremot önskar Krafft att det skulle finnas fler försäkringsbolag som arbetar med liknande 

mervärden, vilket skulle skapa bättre konkurrens kring arbete med miljö- och samhällsfrågor, 

vilket skulle gynna alla. Givetvis skulle det innebära ett hot för Folksam, säger Krafft, och 

uttrycker att det vore trist om något annat försäkringsbolag skulle hinna för dem i dessa 

frågor, och de skulle därmed missa chansen att förmedla och vara först med de resultat 

Folksam har kommit fram till. Samtidigt betonar Krafft det skulle leda till att Folksam skulle 

behöva anstränga sig ännu mer, vilket alltid är positivt. 

1.1.2 Kommunikation 

Folksams huvudkontor är de som har resurser och utför marknadsföringen i traditionell 

bemärkelse, såsom kampanjer, annonsering och TV-reklam. Sedan är det regionerna som 

avgör hur mycket av denna kommunikation de vill använda. Tidigare hade regionerna mer 

utrymme för hur de ville kommunicera sin reklam, men detta har förändrats den senaste tiden 

då Folksam vill använda sig av ett mer entydigt budskap och de har märkt att kunder blivit 

förvirrade av olika kommunikation mellan de olika regionerna. De åtaganden och 

investeringar Folksam gör och som nämnts ovan, marknadsförs i vissa situationer även genom 

mötet med kunden. 

Kommunicerar till en ointresserad kundkrets 

Om en kund äger en bil som enligt Folksam klassas som trafiksäker, kontaktar de kunden och 

sänker dennes premie för bilförsäkringen, men Krafft medger att många av deras kunder inte 

vet om detta. Självklart vill de erbjuda bra, prisvärda försäkringar med hederliga villkor, men 

som företag gör utöver att erbjuda bra försäkringsprodukter, vill de också att kunderna är 

medvetna om, säger Krafft. Dock är exempelvis miljöarbetet som de gör inte känt hos många 

kunder, de som känner till insatserna anser att det är jättebra, men hon tycker att de har 

misslyckats i att kommunicera ut dessa mervärden till kunderna på ett bra sätt. 

Ointresset för försäkringar tror Krafft beror på att människor tycker att det är trist och ett 

nödvändigt ont. Samtidigt menar hon att ett försäkringsbolag inte kan inta en glammig roll, då 

det faktiskt är en lågintresseprodukt som förmedlas och hon betonar istället vikten av att göra 

bra saker som ger ett värde för många människor, precis som Folksam gör, och inte bara se 

försäkringar som ett köp- och säljkoncept. Sjöberg däremot tycker att försäkringsbolag borde 

engagera sig tidigare i människors medvetande, exempelvis redan under skolgången. Detta för 

att informera människor hur viktigt det faktiskt är med försäkringar. Sjöberg försöker göra 

just detta i sitt arbete, genom att bland annat marknadsföra Folksam som en bra arbetsgivare, 

och på det sättet förändra bilden av försäkringsbolaget. Sjöberg tror starkt på en 

kommunikation till kunder via storytelling, istället för att presentera statistik och siffror. Detta 



Empiri 

21 

 

för att hon tror att människor lyssnar när de märker att budskapet kommer från hjärtat och 

verkar äkta. Sjöberg berättar att Folksam har en hel del historier som är värda att berätta och 

Sjöberg ser detta som ett roligare och mer intressant kommunikationsmedel som får större 

genomslagskraft. Efter mätningar som Folksam gjort har en trend upptäckts, att den yngre 

generationen uppskattar deras miljö- och samhällsengagemang mer än äldre personer. Krafft 

tror att unga generellt är mer intresserade av vad som görs utöver försäkringsarbetet att köpa 

och sälja produkter och tjänster. Vidare säger Krafft att ett försäkringsbolag idag är väldigt 

beroende av de klimatförändringar som samhället står inför, vilket ökar vikten av att vara 

engagerad och göra bra saker för detta ändamål. Hon menar att den unga generationen har ett 

nyare tankesätt och kräver mer av företag idag. 

Omstrukturering 

Krafft säger att Folksams kommunikationsstrategi går i trender. Ibland resoneras det kring att 

försäkringens produkter, pris och innehåll ska kommuniceras medan det ibland fokuseras mer 

på mervärden. Just nu befinner sig Folksam i arbetet att själva försäkringen ska 

kommuniceras till kunden, inte det som görs utöver försäkringsarbetet. Krafft uttrycker ändå 

en stark vilja att kommunikationen ska kommunicera de mervärden kan göra att kunden väljer 

Folksam som försäkringsbolag. Att tillsammans med flera försäkringstagare kan du göra 

skillnad. Att många försäkringstagare tillsammans kan göra skillnad är exempelvis något som 

är svårt att kommunicera ut, säger Krafft, för människor är inte mottagliga för detta än. 

På Folksam försöker de i dagsläget ta fram en ny kommunikationsplattform, men hur strategin 

ser ut vet Krafft inte än, då den är inte är helt utformad. Den marknadsföring som Folksam 

använt tidigare är bland annat slogans som Vi bygger motståndskraft, vilket syftade till att 

Folksam agerar för att skapa motståndskraft i samhället i positiv bemärkelse. Tyvärr krävde 

denna slogan att den marknadsfördes i stora mängder, för att folket skulle förstå den, vilket 

inte budgeten räckte till. Därför utvecklades en ny slogan, Det spelar roll, vilken handlade om 

att det faktiskt spelar roll om en person har sin försäkring hos Folksam, då de finansierar goda 

ting i samhället. Denna slogan används fortfarande internt inom Folksam. Marknadsföring har 

emellanåt inte prioriterats, eftersom Folksam istället valt att lägga pengar på forskning och sitt 

ägarskap i andra företag. Krafft förklarar att det också är en fråga om vad försäkringsbolaget 

vill använda försäkringstagarnas pengar till. Sedan försöker de förmedla deras undersöknings- 

och forskningsresultat via press releases, vilket kunden kan ta del av. Krafft betonar att 

anledningen till varför de genomför dessa undersökningar är för att de tror att kunder 

uppskattar det de gör, men hur detta sedan kommuniceras ut är olika. Sjöberg medger till sist 

att Folksam verkligen måste bli bättre på att kommunicera ut sina mervärden. 

Kommunikationsbehovet har förändrats 

Krafft berättar att kundkommunikation och möten med kunden via fysiska kontor har minskat 

kraftigt under de senaste åren på Folksam, och därför sker kundmöten till största del via 

Internet och telefon. Detta eftersom de har märkt en minskning i efterfrågan på fysiska 

kundkontor, samt att det är kostsamt att ha lokala kontor. Sjöberg ser inget negativt i detta och 

säger att de som jobbar i kundtjänst upplever det som självklart att ha kontakt med kunden 

endast via mejl och telefon. Trots detta medger Sjöberg att det ger en helt annan kontakt 

mellan företag och kund om det samtalar öga mot öga. Dessutom anser Sjöberg att de som har 
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lokala kontor inte har några konkurrensfördelar, eftersom vi går mot ett generationsskifte där 

allt mer kommunikation sker via andra vägar. 

Vid frågan huruvida Krafft ser på försäkringsbranschens byråkratiska och torra språk svarar 

hon att Folksam har gjort ett försök att beskriva villkoren på ett mer folkligt och mänskligt 

sätt. Hon säger dock att det är svårt att förändra det eftersom villkoren måste vara uppbyggda 

på detta sätt av juridiska själ. 

1.1.3 Lojalitet 

För Krafft handlar lojalitet om en ömsesidig lojalitet, att skapa helhetslösningar till kunder 

och måna om dem. ”Egentligen är det ju så att om du behöll de kunder du hade så skulle du 

inte behöva hålla på att söka nya kunder. För det som egentligen händer är att man sliter 

kunder ifrån varandra, man förlorar ett gäng kunder och det kommer in ett nytt gäng. 

Grundprincipen tycker jag är bra, att lojala kunder ska man måna om och ha en bra relation 

med.” (M. Krafft, intervju, 3 Maj 2010). Men Krafft anser samtidigt att det är lätt att hamna i 

ett beteende som ständigt strävar efter något nytt, istället för att fokusera på de befintliga 

kunderna, det är faktiskt dem som står för basen försäkringsbolaget. Sjöberg säger att 

Folksam givetvis eftersträvar lojala kunder, eftersom det tjänar pengar på det. Samtidigt 

påpekar hon att det är viktigt att få kunder att känna sig trygga, men att trygga kunder 

samtidigt har en tendens att bli lojala av ren lathet. 

1.2 Länsförsäkringar 

1.2.1 Introduktion 

Länsförsäkringar Kalmar Län (LF) är ett kundägt, så kallat ömsesidigt försäkringsbolag, med 

verksamhet i Kalmar Län och företaget har verkat i mer än 120 år på marknaden. Kunderna är 

alltså delägare och har därmed inflytande i bolaget genom fullmäktige, som består av valda 

representanter för försäkringstagarna. Att vara delägare innebär också att kunderna varje år får 

återbäring på den premie de betalat in, där storleken på återbäringen beror på hur bra det gått 

för företaget under året. Länsförsäkringar Kalmar ingår i Länsförsäkringsgruppen med 24 

lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolag. Dessa 24 bolag äger tillsammans 

Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank och 

djurförsäkringsbolaget Agria. Tillsammans är bolagsgruppen rikstäckande och störst på den 

svenska försäkringsmarknaden (www.lansforsakringar.se). 

1.2.2 Mervärde 

Återbäringen – ett viktigt mervärde för kunden 

Ur ett större perspektiv blir det faktum att LF är kundägt ett konkret mervärde för kunden 

eftersom LF betalar återbäring till sina kunder varje år, menar Anders Karlsson, 

marknadschef. LF har under de senaste 18 åren betalat cirka 600 miljoner kr i återbäring till 

sina kunder. En del av vinsten går alltså tillbaka till kunderna, och inte till aktieägare som i en 

del andra försäkringsbolag. Dock finns ett problem med detta enligt Karlsson. Han säger att 

det är svårt att få kunderna att förstå att de faktiskt drar nytta av den vinst som företaget gör, i 

form av återbäring, det är svårt att kommunicera detta till kunden, även om det alltid står i de 

http://www.lansforsakringar.se/
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försäkringsbrev kunderna mottar en gång om året. I normala fall är en återbäring cirka 5-15 

procent av den premie som kunden betalar. 

Karlsson berättar om hur just återbäringen för några år sedan verkligen blev ett viktigt 

mervärde för kunderna, vilket vissa pratar om än idag. Under slutet av 1990-talet, och år 2000 

hade börsen gått mycket bra LF tjänade nästan 300 miljoner kronor på finansförvaltning. Då 

kände man från företagets sida att det var dags att ge kunderna en ordentlig återbäring, 

eftersom det hade gått så bra och det faktiskt är kundernas pengar de förvaltar. I början var 

diskussionerna om företaget skulle lämna 25 procent återbäring, och de började till och med 

diskutera att ge 30 procent tillbaka. Men Karlsson berättar att han i bilen en dag på väg hem 

från jobbet, funderade på om det inte var möjligt att till och med ge kunderna 50 procent 

återbäring, för att verkligen ge ett mervärde och göra något unikt. Han bad därför 

ekonomichefen att räkna på 50 procent skulle innebära rent kostnadsmässigt. Från LF: s sida 

såg man det unika i chansen att ingen i branschen skulle göra något liknande, men också att 

det skulle dröja länge innan en liknande chans dök upp igen. Ganska snart bestämdes att de 

skulle ge kunderna 50 procent i återbäring, vilket kostade försäkringsbolaget nästan 

ytterligare 30 miljoner kronor. Samtliga kunder fick alltså halva premien tillbaka, vilket i 

många fall innebar mycket pengar. En villahemförsäkring kan exempelvis kosta 4000 kr per 

år, vilket alltså gav dessa kunder 2000 kr tillbaka. Karlsson berättar att, eftersom man 

bestämde att göra detta, måste det också komma allmänheten till känna, och man tog därför 

hjälp av en reklambyrå. Reklamen lydde “Grattis till dig som äger Länsförsäkringar, du får 

halva premien tillbaka”. Karlsson berättar att, det mervärde kunderna det året upplevde, än 

idag sitter kvar hos många. 

Ett annat viktigt mervärde, och en av huvudanledningarna till att kunder väljer LF, som VD 

Lars B Danielsson ser, är att LF är ett lokalt försäkringsbolag. Den lokala och nära 

kundkontakten som skapas genom de olika kontoren och närvaron runtom i länet, blir en unik 

trygghet för kunderna menar han. 

Vad kunden vill ha – konsten att överraska 

Medan Danielsson nämner närheten till kunden, prisvärda produkter med bra innehåll, ser 

Karlsson att skaderegleringen är den som är viktigast för de flesta kunder, förutom låga 

premier. Därmed är det mycket viktigt att skadeavdelningen levererar just det säljavdelningen 

säljer, det är ju det som är själva tjänsten och produkten, menar Karlsson. På LF är man 

mycket noga med att mäta kvaliteten på skaderegleringen och det finns statistik som visar vad 

kunderna tycker, vilken också undersöks noggrant. Hur har kunderna blivit bemötta av LF? 

Hur snabbt har skaderegleringen gått? Är kunden nöjd med regleringen? Kunderna rankar 

sedan skaderegleringen på en skala mellan ett och fem, och LF ligger, i genomsnitt på 4 säger 

Karlsson. Detta är något av det mest viktiga som LF gör, eftersom det är här företaget kan 

göra bort sig och råka illa ut, vilket också är en godsak för massmedia att sätta tänderna i, 

framförallt eftersom LF är så stora på marknaden. Danielsson menar att det är just vid 

olyckliga fall som massmedia rapporterar om försäkringsbolagens agerande i olika 

skaderegleringar, aldrig de flertalet lyckliga fall, vilket bland annat bidrar till den negativa 

inställning bland människor som nämns i inledningskapitlet. Därför är det viktigt för LF att ge 

god kvalitet på skaderegleringen, detta är här försäkringsbolaget kan överraska kunden och 
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verkligen ge ett mervärde, som Karlsson tidigare nämnt. Skadeavdelningen jobbar därför 

också mycket med hur de bemöter kunden vid en skada, vilket är en konst, menar Karlsson. 

Det handlar om att få kunden att förstå att försäkringsbolaget inte kan betala ersättning för allt 

som händer, men ändå ska kunden gilla LF. Därför är den policy som LF har att, vid 

tveksamma fall ska ärendet alltid övervägas till kundens fördel. Dessutom betalar man varje 

år ut ex gratia, vilket är när kunden får ersättning även om inte LF behöver betala ersättning 

enligt villkoren. Det kan vara på grund av att man tycker synd om kunden, man har varit 

otydlig mot kunden i försäljningen, villkoren är otydliga eller mycket ofördelaktiga för 

kunden och så vidare. För övrigt hävdar Karlsson att LF är mycket bra på att överraska och 

överträffa kundernas förväntningar, speciellt när större skador inträffat. Även om LF, enligt 

Karlsson, är duktiga på att överraska kunderna och göra dem mycket nöjda vid 

skaderegleringen, är det inte alltid andra kunder får reda på detta, eftersom det inte alltid 

kommuniceras ut mot marknaden. Karlsson tror också att det skulle vara effektivare 

marknadsföring att låta befintliga kunder vittna om hur nöjda de är med försäkringsbolaget, 

snarare än att LF själva talar om hur bra de är. 

1.2.3 Kommunikation 

Medvetenhet kring varumärket 

För att skapa och kommunicera mervärde och bidra till långsiktiga relationer med kunderna 

har LF producerat och skickat olika kundtidningar till både befintliga kunder, men också till 

alla hushåll i Kalmar län. Tidningarna ser ut som en proffsigt framtagen dagstidning av god 

kvalitet, och innehåller reportage om bland annat nöjda kunder som haft skador, reportage 

från olika events, information om skadeförebyggande åtgärder och så vidare. Karlsson menar 

att tidningen blir ett slags mervärde, som ger en extra dimension av varumärket. LF hittade 

dessutom en distributionsform, berättar Karlsson, som gjorde att tidningen levererades en 

lördag till alla invånare i länet. Detta innebar att de som inte prenumererade på någon tidning 

överhuvudtaget, istället fick en tidning från LF, vilket Karlsson tror kan stärka varumärket 

och människors medvetenhet kring det. 

Internet – framtiden för försäkringsbolag? 

Även om LF satsar mycket på den lokala förankringen och att vara tillgängliga med flera 

kontor runtom i länet, sker en mycket viktig del av bland annat kommunikationen med 

kunderna och försäljningen idag via Internet. Tillsammans har de 24 länsbolagen satsat 

mycket pengar på att utveckla hemsidan och för ett par år sedan vann de pris för bästa bank- 

och försäkringssajt (www.ottoboni.se). Internetsajten har utvecklats i snabb takt och mer och 

mer försäljning sker idag därifrån. Dock finns inga som helst planer på att lägga ner fysiska 

kontor på grund av detta, utan man har istället satsat på att öppna ytterligare kontor. De nya 

kontor som öppnats har snarare hjälpt till att öka försäljningen och LF minskar samtidigt i 

tappad försäljning menar Karlsson. Dessutom är just den lokala närvaron mycket viktig för 

LF, inte minst som ett mervärde för kunderna och det är detta hela affärsidén bygger på, 

precis som VD Danielsson nämner inledningsvis. Danielsson tror dessutom att 

generationsskiftet med Internetanvändningen och globaliseringen bland annat innebär att en 

moteffekt skapas, en effekt som innebär att människor återigen börjar efterfråga det lilla, det 

lokala och det som finns närmre. Karlsson skrattar och berättar att en del har svårt att förstå 

http://www.ottoboni.se/
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hur de kan öppna nya kontor och samtidigt vara konkurrenskraftiga, många undrar hur de ”får 

ihop den kalkylen?” (A. Karlsson, intervju, 5 maj 2010). Karlsson menar att det aldrig 

någonsin går ta fram en kalkyl som visar att det idag lönar sig att öppna ett kontor, hyra lokal 

och anställa folk eftersom det kostar flera miljoner om året, vilket aldrig kan tjänas in genom 

inkomster från nya kunder. Däremot hjälper kontoren till att minska antalet annulleringar, det 

vill säga kunder som säger upp sina försäkringar, vilket gör att de tjänar mer i slutändan. 

Danielsson tillägger att den lokala närvaron dessutom ger mycket goodwill för varumärket, 

eftersom de blir tillgängliga för kunderna på ett annat sätt, och detta hjälper till att skapa 

förutsättningar för att bygga och skapa långsiktiga och lojala kundrelationer. 

För lite kontakt med kunderna 

Karlsson tycker att det är synd att LF i genomsnitt kommunicerar med kunderna endast en 

gång om året, och det är när kunden får sitt försäkringsbrev och fakturan. Han jämför med 

kunders relationer till sina banker, och menar att kontakten där är mer kontinuerlig med 

kunder. Därför är en möjlighet att, genom konceptet ”Förmånskund” och LF Bank, kunna ha 

en närmare, eller bättre och mer kontinuerlig kontakt med sina kunder, vilket också var en av 

anledningarna till att LF startade bankverksamhet från början. Dessutom vill man också 

försöka göra kontakten med kunden trevligare, eller roligare, eftersom människor generellt 

har en negativ inställning till försäkringsbolagen, vilket också Karlsson påpekar. Att göra det 

mer intressant, och på så sätt skapa ett mervärde kan innebära att ge dessa förmånskunder give 

aways, göra events eller liknande. Problemet är att det är en massmarknad LF är verksamma 

på. De har försökt göra olika mervärden som exempelvis bjuda försäkringstagarna på en 

travkväll, vilket blev så populärt att man orsakade trafikkaos i Kalmar, och löpsedlarna löd 

dagen efter: ”Försäkringsbolag orsakar trafikkaos”. Travet fick till och med skjuta på själva 

starten av travet med en och en halv timme, eftersom inte ens hästarna kom fram i tid. 

Karlsson skrattar och säger att detta var mycket positiv PR för LF, och ett mervärde för 

kunderna. 

1.2.4 Lojalitet 

Bankkunder – lojala kunder 

Ett av de viktigaste mervärden som kunderna får genom att vara kunder hos LF är alltså, om 

de väljer att bli bankkunder genom, eller så kallade förmånskunder som tidigare nämnts. Att 

vara förmånskund innebär att om kunden samlar sin boendeförsäkring, sitt lönekonto och 

pensionssparande hos LF får den upp till 21 procent rabatt på sina försäkringar, vilket också 

innebär att kunderna kan spara pengar. När försäkringskunden även blivit bankkund ökar 

chansen till att de blir lojala kunder, menar Karlsson, eftersom människor sällan byter bank, 

och därmed förhoppningsvis heller inte försäkringsbolag. 

Att visa uppskattning till lojala kunder 

LF försöker, enligt Karlsson, att skapa mervärde och visa uppskattning till sina lojala kunder 

som varit med länge. Under några år har man skickat ut brev till de kunder som haft sin 

villahemförsäkring i LF i 20 år, där marknadschefen tackar för att kunderna varit med så 

länge, och erbjuder dem en gratis besiktning av sina hus. Dessutom får de en gratis brandfilt, 

diskmaskinsunderlägg och liknande saker. Detta handlar för LF om att visa uppskattning för 
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kundernas lojalitet. Detta görs till ungefär 2000 kunder om året, vilket har varit mycket 

uppskattat enligt Karlsson. 

Behålla befintliga kunder 

Eftersom LF i Kalmar Län har ungefär 60-65 procent av sakmarknaden i Kalmar län, med 

närmare 110 000 kunder, betyder detta att de övriga försäkringsbolagen ska konkurrera om 

resterande 35 procent av marknaden, vilket naturligt leder till ett “jättekrig” mot LF (A. 

Karlsson, intervju, 5 maj 2010). Därför är inte det viktigaste för LF i Kalmar Län att skaffa 

nya kunder, utan snarare att behålla de befintliga. Att ta in en ny kund är rena förlusten för LF 

under de tre till fyra första åren, beroende på vilken typ av försäkring det gäller. Det är 

mycket som ska göras i början, berättar Anders och exemplifierar besiktningar som ska 

genomföras, försäljnings- och administrationskostnader som uppstår och så vidare. Karlsson 

berättar att det kan ta upp till 9 år innan en exempelvis en villahemförsäkring blir lönsam, 5 år 

innan en bilförsäkring blir lönsam och så vidare. Därför måste LF bygga långsiktiga relationer 

med sina kunder, och dessutom få dem att bli lojala. Danielsson tror att detta uppnås genom 

bra produkter, bra pris, men framförallt en god skadehantering och reglering, som även 

Karlsson nämnt som det absolut viktigaste. 

När vi talar om Danielsson om den negativa inställning som finns till försäkringar, och hur 

detta kan påverka kundernas lojalitet till försäkringsbolagen, nämner han att han tror 

branschen måste anstränga sig mer vad gäller exempelvis svårlästa försäkringsvillkor och 

pedagogiken kring dem. Han säger att försäkringsbolagen kanske inte riktigt förstått att det 

faktiskt är viktigt att göra saker och ting mindre komplicerade för kunderna, att uttrycka sig så 

enkelt och tydligt som möjligt, och att det kommer bli viktigt att tänka på i framtiden. 

Vilka mervärden får en lojal kund? 

LF har gjort flera försök att skapa mervärden genom exempelvis events för kunderna. Dels 

har man en gång hyrt Astrid Lindgrens värld, där 6 000 kunder som hade barnförsäkringar hos 

LF i Kalmar Län bjöds in. En annan gång hyrdes Ölands Djurpark, varpå de kunder som hade 

sin villahemförsäkring hos LF i Kalmar Län bjöds in att gratis besöka djurparken under en hel 

dag. Dock regnade det just den dagen extremt mycket, vilket gjorde att många inte kom, 

vilket också visar på faran med sådana events, menar Karlsson. Karlsson påpekar återigen att 

eftersom LF i Kalmar Län har 110 000 kunder måste de också syssla med 

massmarknadsföring och de skulle knappt ha råd att bjuda alla på varmkorv om de så skulle 

vilja, säger Karlsson skämtsamt. Nyligen har LF också startat en förstahjälpen kurs för 

nyblivna föräldrar, vilket varit mycket uppskattat. Dock är återigen problemet att det endast 

får plats cirka 25 kunder på dessa kurser, de kan inte bjuda alla. Detta är ett stort problem, 

enligt Karlsson, vilket han gärna vill hitta en lösning på. 

1.3 Swedbank 

1.3.1 Introduktion 

Tre Kronor Försäkring AB är ett försäkringsbolag med kompetens inom 

sakförsäkringsområdet och bolaget är ett helägt dotterbolag till Folksam. Tre Kronor är det 

försäkringsbolag som är försäkringsgivare till de sakförsäkringar som säljs av Swedbank och 
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av vissa Sparbanker. Det är dock inte hos Tre Kronor kunden tecknar sin försäkring, utan det 

gör den hos sitt lokala bankkontor eller via sin telefonbank (www.3kronor.se). 

Folksam och Swedbank har alltså Tre Kronor som dotterbolag och de råder fri konkurrens 

mellan dessa, och Strandberg beskriver Swedbank mer som en försäljningskanal för Tre 

Kronor. Tack vare att Swedbank äger Tre Kronor tillsammans med Folksam har de kapacitet 

att täcka hela Sverige med sin försäkringstjänst. Anledningen till att Swedbank började med 

försäkringar var att de länge känt att det var något viktigt att erbjuda kunden, för att kunna 

skapa ett helkundsförhållande. Strandberg menar också att ytterligare en orsak var på grund 

av att försäkringsbolag, såsom Länsförsäkringar, började bedriva bankverksamhet. Då kände 

Swedbank att de, mer eller mindre, var tvungna att erbjuda försäkringsprodukter för att 

behålla sina bankkunder och hålla sig kvar på marknaden, dessutom skulle det visa sig vara 

ganska lönsamt. Försäkringsverksamheten var alltså ett konkurrensmässigt initiativ från 

Swedbank eftersom vissa konkurrenter började inta för stora marknadsandelar med sitt 

helkundserbjudande. 

Eftersom de försäkringserbjudanden Swedbank erbjuder är nya på marknaden, är också 

utbudet på försäkringar relativt litet. Basen består av hem-, villa-, och 

motorfordonsförsäkringar. Försäkringarna är standardiserade och innehåller ett enklare, och 

ett plusförsäkringspaket. Kunden får helt enkelt ställa sig frågan om den vill ha en billig eller 

en bra försäkring, menar Strandberg. 

De framtidsutsikter Strandberg har är goda, efterfrågan på försäkringarna ökar men han menar 

samtidigt att de kan utvecklas mycket mer. Nu är Swedbank inte stora på 

försäkringsmarknaden, eftersom de är i en uppbyggnadsfas, men Strandberg känner att de stör 

den övriga marknaden. Den största framtida konkurrenten Swedbank ser är Länsförsäkringar, 

eftersom ”de harmoniserar med stordel i vår kundbas” (L. Strandberg, intervju, 26 april 2010) 

och de erbjuder banktjänster samtidigt som Swedbank erbjuder försäkringar. Länsförsäkringar 

är inte en stor konkurrent just nu, men förmodligen är de betydligt större om 10 till 15 år, 

säger Strandberg. 

1.3.2 Mervärde 

Swedbank är inte är unika i sina försäkringsprodukter, utan Strandberg menar att det gäller att 

vara standardiserad vid införandet av en ny produkt på marknaden, och sedan nischa in sig 

och ställa sig frågan vad produkten ska erbjuda. Swedbank vill erbjuda en bra försäkring som 

gör att kunderna har det bra. De kunder som har plusförsäkringspaket får lite mer jämfört med 

de som har det enkla paketet och dessa kunder ska därför exempelvis få direkt assistens, hjälp 

och tillgång till hyrbil vid en bilpunktering. Det ska inte finnas några konstigheter i villkoren, 

säger Strandberg, allt ska ingå i pluspaketet. De kanske betalar 50 kronor mer i månaden, men 

då ska också upplevelsen vid en skada vara riktigt bra, förklarar han. 

De ord som Strandberg använder för att beskriva Swedbank är öppenhet, enkelhet och 

samhällsengagemang. Det sistnämnda speglar sig i Swedbanks initiativ med den forna 

sparbanksstiftelsen där de exempelvis delar ut uppsatsstipendium till Ekonomihögskolan i 

Kalmar. Detta för att ge förutsättningar till expandering i Kalmar län, som i sin tur 

förhoppningsvis ökar kundantalet hos Swedbank. Vidare för de en kontinuerligt en dialog och 

http://www.3kronor.se/
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utvecklar idéer med exempelvis kommunen och regionförbundet, samt deltar i 

samhällsdebatten och driver olika frågor. 

Beträffande försäkringsbranschens byråkratiska språk vid allmänna villkor, anser Strandberg 

att det inte är någon problematik kring. Han anser att det är viktigt att kunna stå för den 

försäkring som säljs och om det medför att juristerna kräver ett byråkratiskt språk är det inget 

att göra någonting åt. Huvudsaken är att det inte råder några missförstånd, även om det inte är 

många som läser försäkringens allmänna villkor. 

1.3.3 Kommunikation 

Swedbank kommunicerar sina försäkringar endast via kundmötet. De kunder som är mer 

ekonomiskt intensiva har en egen rådgivare som de träffar en gång per år, då det diskuteras 

placeringstips, pension, lån och liknande och då presenteras också försäkringsprodukterna. De 

gör ingen traditionell reklam, utan all kommunikation sker via det personliga mötet. 

Strandberg betonar dock att de inte har kommit dit än, de 50 anställda på Swedbank i Kalmar 

springer inte alla åt rätt håll beträffande försäkringsprodukterna, det tar lite tid. Det fysiska 

kundmötet, anser Strandberg också vara viktigt att behålla eftersom det kan leda till ett 

livslångt förhållande med kunden. 

1.3.4 Lojalitet 

Strandberg tror inte att kunder byter försäkringsbolag oftare än bank och detta tror han beror 

på vilka erfarenheter kunden har med skadereglering till exempel. De relationer som kunden 

har med försäkringsbolaget spelar också stor roll, så länge allting fungerar som det ska 

kommer kunden inte spendera tid på att byta försäkringsbolag, men om det väl händer en 

skada och kunden blir nöjd, byter den inte försäkringsbolag. Strandberg liknar 

försäkringsbranschen med elbranschen och säger att om kundbehandlingen har varit dålig, är 

chansen större att kunden byter, men om försäkringsbolaget däremot skapat en god relation 

till kunden kommer den förmodligen att bli lojal. 

Swedbank eftersträvar lojala kunder på grund av lönsamhetsaspekten, varför Strandberg också 

betonar att Swedbank är en affärsdrivande verksamhet. Att vara en lojal kund innebär för att 

kunden har alla sina affärer i just Swedbank. I gengäld för denna lojalitet erbjuder Swedbank 

rådgivning en gång per år, och ju längre kunden har varit hos Swedbank desto snabbare beslut 

kan ta vad gäller exempelvis utlåning av krediter. De kunder som tillhör massmarknaden får 

tillgång till mer spontan hjälp genom kontorsnätet, såsom kundtjänsten i receptionen, 

telefonbanken och Internet. Sen finns cirka 20 procent kunder som tillhör den sektor som är 

mer ekonomiskt intensiv, dessa får en namngiven rådgivare och en mer genomgående och 

tidskrävande rådgivning och har ett bestämt datum, förklarar Strandberg. Vid de tillfällen en 

kund blir missnöjd använder Swedbank en reklamationsmall för att försöka hålla kvar kunden, 

men detta varierar från kund till kund och Strandberg menar att det är viktigt att 

försäkringsrådgivaren anpassar sig till kundens behov. 

1.1 Trygg-Hansa 

1.1.1 Introduktion 

Trygg-Hansa (TH) är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en årspremievolym på 
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över tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. TH tillhandahåller sak- och 

personförsäkringar och består av en privatmarknadsdel, en företagsmarknadsdel och en 

skadedel. TH är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella 

försäkringskoncernen RSA. Codan-koncernen har ett antal varumärken som vänder sig till 

olika målgrupper där TH erbjuder försäkringar för både företag och privatpersoner i Sverige, 

och är marknadsledande inom barnförsäkringar (www.trygghansa.se). 

Försäljningsverksamheten i TH består av två callcenters eller kundservice organisationer, ett 

beläget i Malmö och det andra i Växjö, och all försäljning mot privatkunder sker i princip 

härifrån berättar Lena Eckerbom, projektledare för marknadsavdelning. TH har inga kontor 

som kunder kan besöka, utan verksamheten har förlagts till dessa callcenters men givetvis 

också Internet. Detta har varit en medveten strategi, och TH har arbetat mycket med att 

utveckla själva kundmötet genom dessa olika kanaler istället, vilket de också fått mycket 

beröm för, enligt Eckerbom. TH har idag cirka 1,9 miljoner kunder inom privat- och 

företagsförsäkring, varav en miljon svenska hushåll försäkrade. 

1.1.2 Mervärde 

Mötet med kunden 

TH har alltså arbetat hårt med att utveckla mötet med kunden och Eckerbom berättar att de 

har ett standardiserat arbetssätt i mötet med kunden. Något som därför är viktigt är att 

medarbetarna hela tiden utvecklas och blir bättre, och att de följer upp sina ärenden. Detta blir 

viktigt eftersom den personal som arbetar med kundmöten och försäljning har vissa mål som 

de skall uppnå, och dessutom är de ofta tävlingsmänniskor, säger Eckerbom. Men samtidigt 

ska de vara trevliga, få bra omdömen, vara nöjda, göra kunden nöjd och trivas, så det blir 

många parametrar att ta hänsyn till. Eckerbom ser inte avsaknaden av fysiska möten med 

kunder som ett problem för TH, och hon poängterar att det går att skapa trygghet och ett bra 

kundmöte via telefon också. Dessutom tror hon att en lågintresseprodukt som försäkringar 

inte kräver fysiska möten med kunden. Via Internet kan kunderna teckna försäkring, ta emot 

offerter, chatta och ställa frågor. Dock är det svårt att skicka mejl till TH, vilket är ett 

medvetet val eftersom de anser att det blir för ”många vändor på ett mejl” (L. Eckerbom, 

intervju, 21 april 2010). Eckerbom menar att det tar mycket längre tid att hantera mejl än att 

tala med kunden i telefon, så utifrån ett kostnads- och kundperspektiv har lösningen varit att 

tala med kunden i telefon istället. Dock påpekar hon att detta ofta diskuteras inom företaget, 

och hon kan tänka sig att möjligheten för kunden att kunna mejla TH kan komma tillbaka, 

eller att en ny variant skapas för samma typ av kontakt. 

Den fysiska möjligheten att möta sina kunder är däremot inte helt borttagen, eftersom TH har 

besiktningsmän som kommer ut till kunden när det inträffat en skada. Samtidigt beror det 

också på vad det är för typ av skada, stor eller liten. En stulen mobil kräver helt enkelt inte en 

besiktningsman som vid exempelvis en brand i huset. TH har en gång i tiden haft fysiska 

butiker där kunder kunde besöka dem, men dessa lades senare ner på grund av kostnadsskäl, 

berättar Eckerbom. Om en skada inträffat, och kunden drabbats av panik menar hon att 

kunden alltid kan ringa 112, och vet de inte vart de ska ringa kan kunden alltid nå TH på ett 

den jourtelefon som finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, och därifrån blir kunden hänvisad 

http://www.trygghansa.se/
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till vad den ska göra. Eckerbom tror inte heller att försäkringsbolaget alltid är den första 

kunden tänker på att ringa om det hänt något. 

Varumärket är inte bara en produkt 

Eckerbom upplever inte att sakförsäkringsbolagens produkter homogena, och hon menar att 

det även finns variationer på korv, kött och fisk. Detta tror Eckerbom dels beror på att 

kunderna är så ointresserade, försäkringar är helt enkelt en lågintresse produkt, men också att 

branschen i sig är så transparent, att det är lätt för försäkringsbolagen att kopiera varandras 

produkter. Om ett försäkringsbolag bestämmer sig för att göra ett tillägg i en försäkring, kan 

sedan andra enkelt följa efter. Ett varumärke kan och bör därför fyllas med något annat än 

själva produkterna, enligt Eckerbom, och hon hävdar att TH är högt rankade hos sina kunder 

vad gäller skador och hanteringen av dessa, tack vare bemötandet och att de ofta överträffar 

kundens förväntningar. Sådana saker gör, enligt Eckerbom, att ett varumärke lyfts till en 

annan dimension. 

Vilket mervärde får kunderna? 

Under många år har TH testat att ta fram olika typer av mervärden, vilket ofta varit mycket 

uppskattat av kunderna, men Eckerbom tillägger att kunderna snabbt glömmer dessa 

mervärden eftersom försäkringar ”är så tråkigt” (L. Eckerbom, intervju, 21 april 2010). För att 

vara med i den hårda konkurrensen, samt att många människor fortfarande har flera olika 

försäkringsbolag för sina försäkringar, har TH valt, precis som de flesta andra 

försäkringsbolag, att premiera de kunder som väljer att samla alla sina försäkringar hos dem 

genom en viss rabatt. Detta är ett självklart mervärde för dessa kunder, menar Eckerbom. 

Eckerbom berättar att en av TH:s huvudmålgrupper är barnfamiljer och de har haft stor 

framgång med sina barnförsäkringar, och därför har en hemsida som heter 

www.tryggabarn.nu utvecklats. Här samarbetar TH med experter, läkare, tandläkare och 

psykologer och ger relevant information om det som är aktuellt när kunder blivit föräldrar 

eller gravida. Eckerbom berättar att det finns mycket information de kan ge sina kunder för att 

hjälpa dem, vilket i sig blir ett viktigt mervärde för dessa kunder. Det kan handla om allt från 

tips och frågor kring tonåringar till viktiga saker att tänka på under graviditeten. TH försöker 

alltså vara till hjälp i kunders olika viktiga livssituationer. 

Större mervärden 

När vi talar med Eckerbom om de mervärden som hon anser att kunderna får genom att vara 

kunder hos just TH, talar hon mycket om större mervärden. Det handlar alltså om mervärden 

som varken är fysiska eller kommer kunden tillhanda på ett konkret plan, som exempelvis en 

rabatt eller en present. Hon tar bland annat upp TH:s arbete med Corporate Social 

Responsibilty (CSR), vilket handlar om socialt ansvarstagande.  Under 2008 tog de 

exempelvis fram ett koncept kallat Tuff, Sund och Synlig, där de mötte 300 barn och deras 

föräldrar med fokus på att informera om hälsa och trafiksäkerhet, via olika aktiviteter. TH var 

sedan en av de första att genomföra en volontärvecka, där 500 medarbetare, frivilligt på 

arbetstid, fick arbeta som volontärer för exempelvis Röda Korset. Sedan 1954 har också TH 

skänkt den röd-vita livbojen längs Sveriges kuster, vilken blivit en stark symbol för TH. 

Tillsammans med Astrid Lindgrens Barnsjukhus har TH också startat Barnolycksfallsfonden i 

http://www.tryggabarn.nu/
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Sverige, med målet att förebygga och minska antalet barnolycksfall. Något som är viktigt för 

TH är att medverka till förebyggande av skador och olyckor, därför har medarbetare varit ute i 

morgontrafik och informerat om hur effektiva reflexvästar är, och delat ut cirka 500 000 

reflexvästar gratis till dagisbarn runtom i landet. Varje år hittar polisen kunders cyklar som 

blivit stulna, och eftersom ersättning gått ut till kunderna blir cyklarna TH:s, vilka sedan 

skänks till Afrika. Dessutom har de också haft medarbetare som frivilligt varit ute och 

fokuserat på att ta bort mobbingen i de svenska skolorna (www.trygghansa.se). TH medverkar 

också i gravid- och barnmässor, och Eckerbom menar att mycket av detta handlar om att 

utbilda, både barn och vuxna, i skadeförebyggande åtgärder och informera kunderna om hur 

detta gynnar alla, och hon påtalar att detta är ett mervärde i sig. 

Vi ber Eckerbom nämna några ytterligare konkreta mervärden som TH arbetat med att ta fram 

och kommunicera till sina kunder. Bland annat har TH på sin hemsida utvecklat något, som de 

flesta företags hemsidor idag innehåller, något som kallas Mina sidor. Där kan kunden titta på 

alla sina försäkringar, följa ett skadeärende, ta emot information och erbjudanden och TH ser 

de kunder som loggar in som lojala kunder. Andra saker TH prövat för att skapa mervärden är 

att utveckla faktaböcker med råd och tips om exempelvis villor och barn, vilket har varit 

uppskattat, säger Eckerbom. Nu har TH dock valt att tillgängliggöra denna bok digitalt via 

Internet istället, mycket på grund av kostnaderna för att skicka dem till kunderna i bokform. 

1.1.3 Kommunikation 

Svårt att kommunicera 

Eckerbom talar vidare om hur svårt det har blivit, i det informationssamhälle vi lever i, att 

skapa mervärde för kunder och sedan kommunicera detta på ett sätt så att det verkligen 

kommer kunderna till godo. På grund av flera orsaker, bland annat människors inställning till 

försäkringar, blir det som TH försöker kommunicera till kunden, lätt förpassat till 

papperskorgen, menar hon. Dessutom är det svårt eftersom alla människor är olika, med olika 

behov. Istället framhåller Eckerbom vikten av att ha ett bra varumärke, att stå för bra saker 

och göra bra saker, och kanske kan detta bli ett slags mervärde, som exempelvis med CSR. 

Eckerbom tar i diskussionen upp skandalen i Skandia för några år sedan, och Röda Korset, 

som nyligen hamnat i blåsväder, och menar att det är mycket lätt att förstöra ett varumärke. 

En tråkig och svår bransch? 

Eckerbom håller inte med om att försäkringsbolagens villkor ofta är svårlästa och svårtolkade 

för kunderna, och påstår snarare att det handlar om en vanlig föreställning som ofta finns i 

kundernas huvuden. Försäkringsbolag är enligt lag tvingade att ge kunderna viss information, 

säger Eckerbom, och det måste följas. 

Det är svårt att säga om försäkringsbolagen och försäkringar går att göra mer intressanta för 

kunderna, anser Eckerbom. ”Kan man göra ström intressant? Kan man göra telefoniräkningar 

intressanta?”, undrar Eckerbom (L. Eckerbom, intervju, 21 april 2010). Försäkringar är något 

kunder endast betalar för, oavsett om de har det bästa försäkringsavtalet eller inte, dessutom 

byter kunder försäkringsbolag hela tiden menar hon. Dessutom är premien i de flesta fall 

mycket viktig för kunderna, om inte viktigast, och detta tror hon beror på att just priset ”är det 

man kan förstå” (L. Eckerbom, intervju, 21 april 2010).  Eckerbom tror att det skulle gå att 

http://www.trygghansa.se/
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lära kunderna mer om försäkringar för att öka kunskapen och därmed kvaliteten, genom 

exempelvis att erbjuda en försäkringsskola, vilket TH testat för en tid sedan, de kan också 

göra vissa utskick via mejl, broschyrer och så vidare, men problematiken ligger i att alla inte 

väljer att läsa eller ta del av detta ändå, de flesta bryr sig inte menar Eckerbom. 

Kostsamt 

TH har genom utskick till viktiga målgrupper, exempelvis en tidning till barnfamiljer, en 

annan till 55 plus, försökt ge dessa kunder något extra. Tidningarna har gjorts i syfte att 

kännas som kvalitetstidningar, med berättelser och reportage från kunders vardag, 

information, råd och tips om försäkringar och annat viktigt i människors liv. Tanken har inte 

varit att skrika ut varumärket TH, utan snarare att ge de lojala kunderna något mer, utöver det 

vanliga. Eckerbom säger också att intresset för dessa tidningar inte varit så stort från 

kundernas sida, dessutom var produktionerna stora och kostsamma, vilket gjorde att 

produktionen lades ned. Med försäkringsbreven och förnyelser av dessa bifogar TH ofta 

information om sina tilläggsförsäkringar, skadeförebyggande åtgärder och annan information 

som kan vara till nytta för kunden. Bland annat har det skickats information om en 

båtutbildning till kunderna, om kunderna sedan gått denna utbildning får de rabatt på sin 

båtförsäkring. Detta är ett av de sätt TH försöker kommunicera med sina kunder på, genom 

olika utskick. 

TH försöker också kontinuerligt uppmana kunderna att gå in på Internet och informera sig, 

och undersöka att de är rätt försäkrade. Just därför har de tagit fram en Rätt försäkrad-garanti 

som innebär att även om kunden glömt att ändra vissa uppgifter i sina försäkringar (något som 

påverkar försäkringen och eventuell ersättning), kan de i alla fall få ersättning, eftersom det 

kan vara lätt att glömma, menar Eckerbom och ser detta som ett mycket viktigt mervärde. 

Precis som många andra försäkringsbolag arbetar TH med skadeförebyggande åtgärder, och 

de har en så kallad säkerhetsshop på Internet där kunderna kan köpa olika typer av 

säkerhetsprodukter. Det finns mycket att välja på och produkterna är välkända varumärken 

med kvalitet, även detta ett viktigt konkret mervärde menar Eckerbom. 

Viktigt med mervärde för kunden 

Eckerbom talar mycket om olika mervärden som de försökt skapa och kommunicera till 

kunderna, men av olika anledningar har de senare lagts ner. Intrycket vi får är att TH inte 

riktigt hittat ett bra sätt att kommunicera varumärkets mervärden och fördelar på, men att det 

finns intentioner och vilja, och Eckerbom tillägger att de just nu arbetar med att hitta nya 

kommunikationssätt att nå kunderna på. Mycket har gjorts men TH har inte nått ända fram 

och lyckats helt och hållet. Hon påpekar samtidigt att mervärden är mycket viktiga för att 

kunderna ska känna att de får något unikt genom att vara kunder hos TH. Det finns mycket 

som kan göras och Eckerbom fantiserar och ger som exempel att ett konkret trevligt mervärde 

skulle vara om TH:s kunder exempelvis fick köpa billigare löparskor på Stadium, eftersom 

TH arbetar mycket med personförsäkringar och därmed bryr sig om kundernas hälsa och 

välmående. Detta skulle vara ett bra mervärde, menar Eckerbom. 

1.1.4 Lojalitet 

Varför välja TH? 



Empiri 

33 

 

Eckerbom anser att det är svårt att förklara varför kunden skall välja TH som 

försäkringsbolag, vilka mervärden detta ger kunden, och hänvisar oss under intervjun till TH:s 

säljavdelning som är bättre lämpade att svara på detta. Hon menar att hon inte är ”drillad i 

säljbiten” (L. Eckerbom, intervju, 21 april 2010).  

Lojalitet och problematiken kring den 

För Eckerbom är lojalitet ett mycket intressant begrepp, och kundlojalitet är något som TH 

regelbundet analyserar genom olika undersökningar, vilka för övrigt är viktiga att ta hänsyn 

till, enligt Eckerbom. De större undersökningar som görs, exempelvis SKI:s undersökningar 

om kundnöjdhet är för stora och yviga och ger därmed inte mycket konkret information menar 

hon. TH försöker därför göra olika typer av aktiviteter, projekt och undersökningar för att ta 

reda på vad kunder verkligen vill ha och vad som skapar lojalitet, men påpekar samtidigt att 

det är ett svårt begrepp att mäta eftersom det kan definieras på så många olika sätt. Det kan 

exempelvis handla om hur kunder uppfattar och förhåller sig till varumärket, men också att 

kunden faktiskt är kund hos TH kan ses som en form av lojalitet, menar Eckerbom. Problemet 

med begreppet lojalitet i denna bransch, är att försäkringar ibland kunder över lag är extremt 

ointressant, ett nödvändigt ont som bara ska fungera, och många människor bryr sig inte 

överhuvudtaget. Men när det händer något, då blir människor plötsligt väldigt engagerade, 

påpekar Eckerbom.  

Som för alla andra företag handlar lojalitet också för TH om att se över tiden, hur länge 

kunden faktiskt stannar. Därför, menar Eckerbom, är det mycket viktigt att försäkringsbolaget 

agerar på rätt sätt när kunden ska förnya sitt försäkringsavtal. Dessutom måste de väva in 

skaderegleringen i lojalitetsbegreppet, anser Eckerbom, om kunden varit nöjd med 

skaderegleringen eller inte avgör också om den kommer att stanna framöver och bli lojal. Det 

finns mycket aspekter att väva in i lojalitetsbegreppet, menar hon, men helt klart är det 

eftersträvansvärt, eftersom TH är ett bolag som drivs att gå med vinst. Därför blir också 

lönsamhet starkt förknippat med lojalitetsbegreppet. Eckerbom själv, som tidigare arbetat 

inom SEB-koncernen, jämför dock försäkringsbranschen med bankbranschen och säger att 

dessa världar är väldigt produktorienterade av naturen, vilket kan vara negativt, produkterna 

är pressade att gå med lönsamhet. Ytterst handlar det för TH om att ha kvar kunden så länge 

som möjligt, och då handlar lojalitet om hur försäkringsbolaget ska få kunder att gilla dem i 

en ointressant värld, vilket är mycket svårt, menar hon. 

3.2 Ölands Försäkringsbolag 

3.2.1 Introduktion 

Ölands Försäkringsbolag (ÖF) är en del av Dina – gruppen (Dina Försäkringar), inom vilken 

sammanlagt cirka 50 lokala försäkringsbolag samverkar.  Alla dessa lokala bolag har egna 

lokala namn, precis som Ölands Försäkringsbolag, men profilen och symbolen är 

gemensamma för dessa 50 företag. Idag är Dina Försäkringar Sveriges femte största 

försäkringsgivare inom sakförsäkringar (www.dina.se). 

3.2.2 Mervärde 

Ett lokalt och ömsesidigt försäkringsbolag 

http://www.dina.se/
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Ölands Försäkringsbolag har idag fem kontor runtom i Kalmar Län, med 29 stycken anställda 

sammanlagt. Försäkringsbolaget har funnits i Kalmar sedan 1893 och det är fortfarande ett 

relativt litet försäkringsbolag i jämförelse med de största, men marknaden i Kalmar ses som 

en stark marknad med god potential att växa på. Malin Martinsson, försäkringsrådgivare på 

ÖF i Kalmar, tror att kunder på marknaden emellanåt tröttnar på de stora bolagen och där ser 

Dina Försäkringar sin möjlighet att vinna mark. Framförallt lyfter hon fram den personliga 

kontakten, att kunderna lätt kan besöka kontoret för att få hjälp som ett vinnande koncept för 

Dina Försäkringar. Eftersom Dina Försäkringar är ett ömsesidigt bolag, innebär detta att alla 

som har sin försäkring hos Dina Försäkringar också är delägare i bolaget. En gång om året 

genomförs en bolagsstämma där alla som är delägare har möjlighet att göra sin röst hörd i 

olika frågor. Att det inte finns någon ägare som kräver en viss utdelning är positivt, enligt 

Martinsson. Hon hänvisar till Skandia-affären som uppdagades för några år sedan, och menar 

att sådana händelser i hög grad påverkar hela branschen negativt. Dina Försäkringar försöker i 

stor utsträckning kommunicera till kunden att de är ett ömsesidigt bolag, genom att 

exempelvis påminna kunder om att värna om sin egendom och vara rädda om sina saker, 

eftersom ”det gynnar ju oss allihop eftersom vi tillhör samma familj” (M. Martinsson, 

intervju, 16 april 2010). Om alla är rädda om sina saker minskar riskerna för skador och 

därmed även premierna, vilket gynnar alla som har försäkringar i ett ömsesidigt bolag. Alltså 

handlar denna ömsesidighet om att kunderna och ÖF har en gemensam värdering av saker och 

ting, poängterar Martinsson. 

Vill inte köpa in sig hos kunden 

När vi talar med Martinsson om konkurrenssituationen på marknaden i Kalmar, påpekar hon 

att de stora bolagen i för stor utsträckning försöker köpa in sig hos kunderna. Ofta har de så 

kallade callcenters eller kundtjänster med personal som ringer till kunder och lockar med 

lägre premier. Många kunder, framförallt unga, har inte någon försäkringserfarenhet eller 

kunskap om sina försäkringar och lockas därmed gärna av just lägre premier, men detta är inte 

ett arbetssätt som ÖF vill bli förknippade med. När ÖF förmedlar en viss premie till kunden 

står de också för den till 100 procent, menar Martinsson, eftersom det är den premie de 

behöver för att täcka den risk som gäller för försäkringen. Istället har ÖF valt att arbeta 

mycket med skadeförebyggande åtgärder för att kunderna skall få betala lägre premier. Hon 

förklarar att om kunden exempelvis köper en brandsläckare, minskar också risken för 

exempelvis en totalbrand och därför kan de sänka kundens premie. Detsamma gäller om 

kunden köper ett inbrottslarm till sin villa, då minskar risken för inbrott och en viss rabatt 

erbjuds kunden. Det finns flera liknande skadeförebyggande produkter som kan sänka 

kundernas premier och ÖF skapar istället olika rabatter genom kundens egna aktiva 

deltagande, för att konkurrera med de större bolagens premier, vilket bägge parter tjänar på. 

Martinsson poängterar samtidigt att ÖF inte har ekonomiska förutsättningar att köpa sig in på 

marknaden. Det anser dessutom att det kan bli problematiskt, när exempelvis kunderna känner 

varandra. Martinsson målar upp en bild av två personer som är grannar och har samma 

försäkringsbolag, men där den ene får lite lägre premie än den andre. Plötsligt uppdagas att 

den ene betalar mindre än den andre, men av vilken anledning? Martinsson menar att en sådan 

situation inte är hållbar för försäkringsbolaget, bland annat på grund av den starka lokala 
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förankring som ÖF har. Det blir orättvist och förstör kundernas förtroende och lojalitet 

gentemot företaget. Dessutom är det en speciell bransch enligt Martinsson, kunder betalar för 

någonting de aldrig vill ska hända, säger hon. Det unika är också att kundens upplevelse av 

företaget först blir på riktigt när något inträffat, en skada eller liknande, först då vet kunderna 

vilken kvalitet varumärket erbjuder på både service, tjänst och produkt. Att kunden eventuellt, 

på grund av priskriget lyckats spara en hundralapp, kanske inte är värt någonting om 

försäkringen inte gäller när något väl händer, påpekar Martinsson och anser att kunder därför 

bör tänka efter, både före och efter, de köper en försäkring. 

5 krav på försäkringsbolaget 

ÖF har tagit fram ”fem självklara krav” som de anser att varje kund bör ställa på sitt 

försäkringsbolag, som ska göra att kunderna känner att de får något mer, utöver själva 

försäkringen, ett mervärde. 

Det första kravet ÖF anser att kunderna är berättigade att ställa, är att ha en personlig 

försäkringsrådgivare, en ren självklarhet, enligt Martinsson. En kund skall alltid kunna ringa 

henne personligen om den har några frågor. Att ha en stark lokal förankring är ett annat krav 

som skapar trygghet för både kunderna och försäkringsbolaget, de ska veta hur det är där 

kunden bor. Ytterligare ett viktigt mervärde och krav kunderna kan ställa, tycker Martinsson, 

är att de snabbt ska få kontakt och hjälp av sitt försäkringsbolag. ÖF inser att kunderna vill 

hjälp här och nu, inte sitta och vänta. Stormen Gudrun år 2005 är ett exempel som drabbade 

många människor i Sverige och ÖF hade 370 olika stormskador runtom i Kalmar Län, men 

inom två veckor hade försäkringsbolaget varit ute och besökt alla som fått skador, besiktigat 

dessa och påbörjat skaderegleringen. När de två veckorna hade gått hade de större bolagen 

inte ens kommit till Öland för att påbörja regleringen menar Martinsson, vilket enligt henne 

visar på den skillnad och mervärde kunderna får av ÖF. Kunderna kan också kräva att 

försäkringsbolaget talar klarspråk och vara tydliga. Martinsson menar att försäkringsbolag 

tenderar att gömma sig i klyschor som ”försäkringsersättning utgår” (M. Martinsson, intervju, 

16 april 2010) och så vidare, men vad betyder detta egentligen, frågar hon sig. Får kunden 

pengar eller inte? Det femte och sista kravet handlar om att försäkringsbolaget också måste ha 

finansiella resurser, så att kunderna känner en viss trygghet i att ha sina försäkringar hos ÖF. 

Martinsson betonar dessutom att det för ÖF är viktigt att vara rakryggade, insatta, tydliga och 

öppna i kommunikationen med kunderna. Martinsson tycker att detta för kunderna blir ett 

mervärde, och tillägger att det inte är så alla arbetar i branschen. Om ÖF lovat en sak, då står 

det för det. Om de exempelvis har sagt till kunden att ett visst lås är godkänt för villan, men 

det senare visar sig att det inte är det, så står de ändå för vad de sagt och ersätter den 

eventuella skadan. 

ÖF erbjuder också en unik försäkring som heter Titta till. Denna försäkring innebär att 

Anticimex, vilka de har ett samarbete med, två gånger om året tittar till kunders fritidshus som 

är försäkrade hos ÖF eftersom dessa kunder inte är på plats så ofta. De kollar om det varit 

inbrott, att taket ligger rätt och så vidare. Sedan skickas ett vykort till kunden oavsett vart 

denne bor, där information ges om att huset besökts och allting är i sin ordning. Martinsson 

påpekar specifikt att denna försäkring för många kunder varit ovärderlig, och ett starkt 
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mervärde. För ÖF handlar mycket om att visa empati för kunden, något som företaget anser 

sig vara väldigt duktiga på. Dessutom är det lättare att visa empati i det personliga fysiska 

mötet än på telefon, menar Martinsson. Genom att dessutom vara små och smidiga kan ÖF 

erbjuda lite vassare service. 

Ytterligare ett mervärde som ÖF erbjuder är ett så kallat självriskkonto, vilket innebär att om 

kunden varit kund i 3 år och inte haft någon skada, betalar denne bara halva självrisken när 

första skadan inträffar. Om kunden varit kund i 5 år utan skador betalar den ingen självrisk 

alls vid första skadan. Martinsson påpekar att de flesta kunder sällan utnyttjar sin försäkring, 

men när den väl behövs görs en del avdrag och liknande vilket gör att ersättningen till kunden 

inte alltid blir så hög till sist. Därför blir detta självriskkonto ett konkret mervärde för kunden, 

vilket också gjort många kunder mycket nöjda och överraskade när första skadan inträffat, 

menar Martinsson. 

Den nya konkurrenssituationen – samarbeten ger mervärde 

För att möta den nya konkurrenssituation som går ut på att försäkringsbolag antingen 

samarbetar med eller startat bankverksamhet har ÖF inlett ett samarbete med exempelvis 

Swedbank och Ölandsbanken, på så vis kan de kunder som exempelvis lånar pengar i dessa 

banker för att finansiera ett husköp, få förmånligare premier på ÖF:s villaförsäkringar. ÖF har 

även nyligen inlett ett samarbete med HSB där de som är HSB-kunder får förmånligare pris 

på sina hemförsäkringar, vilket Martinsson ser som viktiga mervärden. Dock poängterar hon 

att de konkurrenterna med bankverksamhet, exempelvis Länsförsäkringar, är mycket duktiga 

på att låsa in kunden eftersom de kan erbjuda en helhetslösning och dessutom en viss rabatt 

om kunden har både försäkrings- och bankprodukter hos dem. Det effektiva blir, enligt 

Martinsson, att om kunden tar bort en produkt eller tjänst så försvinner delar av rabatten och 

därmed avväger kunden att stanna kvar. Detta blir en inlåsningseffekt och hon berömmer 

konkurrenten Länsförsäkringar för att vara mycket duktiga på just detta. 

Dålig kunskap – dålig kvalitet? 

Generellt sett har ÖF:s kunder en relativt hög snittålder, vilket Martinsson tror beror på att 

unga människor generellt inte ser något värde i försäkringar, de vill helt enkelt inte lägga 

pengar på något de inte tror ska inträffa. Martinsson tror att ungdomar hellre lägger 500 kr på 

att gå ut på krogen, snarare än en hemförsäkring. Men ju äldre människor blir desto mer inser 

de värdet av att försäkra sig för eventuella sjukdomar, sin egendom och så vidare. Detta kan 

också bero på det faktum att när människor kommer upp i en viss ålder har det också naturligt 

hänt mer saker i deras liv, säger hon. Grannen har haft inbrott, sonen har blivit sjuk och så 

vidare. Samtidigt börjar därför människor känna att det faktiskt kan hända dem själva. För 

unga personer är detta bara något som de läser om i tidningen, säger hon. Eftersom kunder i 

många fall inte har god kunskap om, eller intresse för försäkringar, bidrar också detta till att 

tjänstekvaliteten försämras, kunderna förstår inte det mervärde ett försäkringsbolag levererar 

eftersom de heller inte bryr sig, menar Martinsson. Därför blir det personliga mötet mycket 

viktigt och hon tror att detta ger ett mervärde idag, eftersom det mesta annars görs via 

Internet. 
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Att ta servicen ett steg längre 

Det som skiljer försäkringsbolagen åt är inte produkterna menar Martinsson, marknaden är 

relativt homogen, det är snarare hur de reglerar skador och tolkar villkor, och hon tillägger att 

det är just här som ÖF har sin styrka och levererar ett mervärde till sina kunder. Det som 

påverkar detta är dels, som tidigare nämnt, att ÖF är relativt små och lokalt förankrade, men 

också på grund av att de har utvecklat ett nära samarbete mellan skadeavdelningen och 

säljavdelningen. Detta samarbete möjliggör hög kvalitet i service mot kunden. ÖF har tack 

vare detta möjlighet att vara där det händer, och ibland ”går de över gränserna” (M. 

Martinsson, intervju, 16 april 2010) och hjälper kunderna med sådant de egentligen inte 

behöver, exempelvis hjälpa till att boka snickare och skaffa en avfuktare, även om skadan i 

sig inte är ersättningsbar. Martinsson menar att de finns yrkesmänniskor i 

försäkringsbranschen som arbetat med försäkringar hela sina liv och är jätteduktiga, men de 

klarar inte av att ge god service, vilket är mycket viktigt för tjänsteföretag idag. 

3.2.3 Kommunikation 

Att kommunicera mervärdet 

Broschyrer med information om kundernas försäkringar, självriskkonton och 

skadeförebyggande åtgärder som ger rabatter, skickas en gång per år inför varje förnyelse av 

en försäkring till kunderna. Vid dessa utskick visas även bilder på personalen för att bidra till 

den personliga och lokala känslan Martinsson talat om. Den undersökning Svenskt 

kvalitetsindex varje år gör gällande kunders nöjdhet hos olika försäkringsbolag har de fyra 

senaste åren visat att Dina har sakbolagens mest nöjda kunder, vilket ÖF är mycket stolt över, 

och detta försöker de att kommunicera ut. Martinsson menar också att detta förstärker 

kundernas tro på att de valt rätt varumärke, och för de som inte är kunder kan en sådan 

undersökning göra att de blir kunder. ÖF gör också en del radioreklam, annonserar i olika 

lokala tidningar och utomhusreklam i exempelvis busskurer emellanåt. Men framförallt 

kommunicerar ÖF sina mervärden i mötet med kunden, oavsett om det handlar om att sälja en 

försäkring, hantera ett skadeärende eller att de hjälper en kund med något de egentligen inte 

behöver. 

Som tidigare nämnt är snitt åldern bland ÖF:s kunder relativt hög, och för att nå ut till den 

yngre målgruppen Martinsson tidigare nämnt, har ÖF kontakt med ett marknadsföringsbolag 

som är duktiga på kommunikation mot yngre målgrupper och exempelvis sociala medier. 

Även om försäkringstagarna blir äldre har de som företag inte råd att föråldras på grund av 

det, säger hon. Av den anledningen tar de in extern hjälp för att kommunicera mervärden och 

nå den yngre målgruppen på ett nytt sätt. 

Nytänkande leder till framgång! 

Martinsson tycker att det finns en generellt tråkig, grå och komplicerad bild som vilar över 

försäkringsbranschen. Därför anser hon att det är mycket viktigt att försöka hitta enkelheten 

och kommunicera den mot kunden på rätt sätt, så att den enklare kan förstå saker och ting. ÖF 

har på olika sätt försökt att vara innovativa, och ibland har de lyckats menar Malin. De är 

mycket öppna för nya kreativa sätt att marknadsföra och kommunicera på, men det är mycket 

svårt menar hon. 
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3.2.4 Lojalitet 

Lojalitet är lönsamhet 

Ölands Försäkringsbolag eftersträvar i hög grad lojala kunder på grund av att det generellt sett 

kostar mer att skaffa nya kunder än att underhålla de befintliga. Dock är det först efter ett tag 

som kunderna blir lönsamma, påpekar Martinsson. Lojalitet förknippas alltså med lönsamhet 

för ÖF och hon betonar att det tar lång tid innan en kund blir lönsam, tack vare att 

besiktningar på hus ska göras, husesyn, en mäklare som är inblandad i köpet ska ha provision 

och så vidare. Senare kanske en skada inträffar redan första året som kostar 20 000 kr, medan 

försäkringsbolaget endast fått in 1800 kr i premie och året efter byter kunden 

försäkringsbolag. Med den ekvationen är det lätt att räkna ut att det inte blir en lönsam 

relation, men om kunden fortsätter att vara kund i 10 till 20 år blir situationen en helt annan 

poängterar Martinsson. 

Att förlora en kund 

När en kund är missnöjd av någon anledning lämnar ÖF ”gör vi så gott vi kan, så långt vi kan 

och ibland kanske vi sträcker oss längre än många andra gör” (M. Martinsson, intervju, 16 

april 2010). Även om en skada som inte är ersättningsbar inträffar, vill de åtminstone hjälpa 

till, precis som Martinsson tidigare nämnt. De försöker helt enkelt ta servicen och kvaliteten 

ett litet steg längre än de egentligen behöver. I andra försäkringsbolag är det ofta så att om en 

skada inte är ersättningsbar, eller ingår i villkoren, så bryr sig försäkringsbolaget inte om att 

hjälpa till, anser Martinsson. 

De åtgärder som finns inom ÖF för vinna tillbaka förlorade kunder, eller för att behålla de 

som är på väg till ett annat bolag är få.  Om en kund är på väg att välja ett annat 

försäkringsbolag för att de fått erbjudande om lägre premie där, tittar ÖF på exempelvis om 

kunden varit skadefri i 5 år och de kan i så fall erbjuda kunden att ta bort sin självrisk inför en 

eventuell kommande skada. Vidare kan en del rabatter ges, exempelvis om kunden i sin villa 

installerat en jordfelsbrytare, vilket gör att ÖF kan komma ner till de priser som det andra 

försäkringsbolaget erbjudit kunden och då stannar den troligen kvar, menar Martinsson. Hon 

säger att ÖF lyckas behålla många kunder genom det här arbetssättet men det finns inget 

standardiserat arbetssätt eller en manual för att bemöta missnöjda kunder. Istället försöker de 

anpassa sig efter varje kund och situation som uppstår. 

3.3 Kundintervjuerna 

3.3.1 Mervärde 

Priset: Först och främst nämner samtliga intervjuade att priset på försäkringen är bland det 

viktigaste och mest avgörande. Det verkar också som om priset är det som är lättast för 

kunder att jämföra mellan olika försäkringsbolag, eftersom de säger att villkor och annat är 

mycket svårt att förstå och sätta sig in i. Eftersom priset är viktigt blir också rabatter, gåvor 

och andra förmåner mycket uppskattat av kunderna.  

Rabatt: Samtliga är positiv inställda till att samla sina försäkringar i samma företag, så länge 

det genererar vissa rabatter, och gärna andra fördelar. De vill alltså ha något i gengäld av 

företaget. De flesta är även positiva till att kombinera bank och försäkringar hos samma 
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bolag, detta för att spara tid och energi. De respondenter som är kunder till Länsförsäkringar 

uppskattar även deras mervärde att ge återbäring. 

Service: God service är näst efter priset det viktigaste för samtliga kunder. Service innebär 

ofta tillgänglighet, empati, tydlig information och hjälp när detta behövs. En del kunder 

påpekar att försäkringsbolagen brister i att visa empati och förståelse när de kommer i kontakt 

med dem.  

Tillgänglighet: De kunder som är äldre tenderar att i högre grad uppskatta ett 

försäkringsbolags lokala närvaro, medan de yngre nöjer sig med telefon- och mejlkontakt, så 

länge den är tydlig och inger en viss känsla av trygghet. Dock märker vi när det handlar om 

skador att samtliga upplever lokal närvaro som ett mervärde. Att möjligheten och vetskapen 

finns att de kan komma in på försäkringskontoret inger en stark trygghetskänsla.  

Skadereglering: Ett mervärde för kunderna är också snabb och smidig skadereglering med ett 

lättillgängligt försäkringsbolag. De respondenter som är nöjda med sina försäkringsbolag är 

de som har varit i behov av en skadereglering, ofta av större omfattning som exempelvis 

fuktskada. De kunder som inte haft en skada har inte heller fått en direkt relation till sina 

försäkringsbolag, och dessa verkar också vara de som motsätter sig försäkringsbolagens 

svårbegripliga information. De känner därmed heller ingen lojalitet gentemot företaget, även 

om de har samlat en del försäkringar, det är främst av smidighetsskäl och för att få den rabatt 

bolagen erbjuder.  

Varumärket: Det förefaller inte viktigt för kunder vad företaget egentligen står för, utan 

respondenterna tar för givet att försäkringsbolagen står för och gör bra saker. Istället väljer 

kunderna gärna det försäkringsbolag som har bäst pris, bäst erbjudanden och bästa 

förmånerna. Kunderna kan inte svara på vad deras försäkringsbolag står för eller vad de 

tycker att varumärkena representerar, istället märks en slags likgiltig inställning. De 

respondenter som har Länsförsäkringar som försäkringsbolag kunde dock uttrycka att 

företaget står för en viss trygghet och professionalism för dem. 

3.3.2 Kommunikation 

 Ointresserade  

Generellt sett är majoriteten mycket ointresserade och ser försäkringar som ett nödvändigt ont 

och de vill därmed inte spendera tid på det. De vi intervjuat påtalar även att de får alldeles för 

mycket information, för mycket papper och information som gärna därför hamnar i 

papperskorgen. Även om respondenterna känner att de saknar kunskap och information om 

försäkringsbranschen, säger flera att de gärna skulle vilja veta eller kunna mer. Dock försvårar 

det svårbegripliga språket att kunder ska ta initiativ och lära sig mer. Detta gäller framförallt 

för de yngre respondenter som är mellan 20 och 35 år, och vi märker en skillnad för den äldre 

generationen som har mer kunskap och erfarenheter. Den äldre generationen verkar ha lättare 

att förstå försäkringar och branschen på grund av att olika händelser i livet gett dem mer 

erfarenheter, och ofta har de också fler försäkringar än de yngre och därmed ett större 

engagemang. Dock ska sägas att även dessa upplever mycket som svårbegripligt, men att de 

har lärt sig acceptera detta.   
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 Svårbegripligt 

Nästan alla kunder upplever att det är svårt att förstå villkor, information och vad deras 

försäkringar egentligen täcker och inte täcker. En kund uttryckte stark kritik och tyckte till 

och med att det verkar som om försäkringsbolagen gömmer sig bakom krångliga 

formuleringar för att slippa undan att betala ersättning. 

 Onödigt ont 

Det faktum att människor inte vill att skador som att huset brinner ner, bilen går sönder eller 

det blir inbrott i stugan ska inträffa, bidrar också till en negativ inställning till försäkringar och 

att det är ett nödvändigt ont. Man måste helt enkelt ha dem, även om det i verkligheten aldrig 

kommer att hända något.  

 Ingen ersättning 

Den generella inställningen bland flertalet kunder tycks vara att även om de tecknar en 

försäkring, får de inte ersättning när en skada väl har inträffat. Det tycks finnas en känsla av 

att försäkringsbolagen ogärna ersätter och gömmer sig därför bakom svårtolkade villkor och 

undantag.  

Informationen 

Det finns en klar och tydlig irritation hos majoriteten beträffande reklam via post och 

telefonförsäljning. Däremot upplever samtliga kunder att den information som deras 

försäkringsbolag ger dem är korrekt, även om den ibland är svårbegriplig.  

Internet 

Många kunder känner sig fortfarande sig skeptiska till att teckna försäkringar via internet. Hos 

den yngre generationen märks dock en mer positiv inställning, och vissa hävdar att det 

samtidigt beror på vilken typ av försäkring det gäller.  

3.3.3 Lojalitet 

 Varför lojal 

När vi frågade vad som får kunderna att stanna kvar hos ett försäkringsbolag är god service 

och kvalitet uteslutande viktiga aspekter, men de svarar också att om en konkurrent skulle 

erbjuda samma produkt och innehåll till ett lägre pris med bättre förmåner skulle de byta till 

konkurrenten. Samtidigt tenderar de respondenter som varit med om en skada, ofta av större 

omfattning, att förbli lojala. Samtliga som upplevt detta säger att de blivit mycket väl bemötta 

och vissa positivt överraskade, vilket också gjort att de fortsatt vara lojala försäkringsbolaget i 

fråga.  

Olika lojalitet: Vi har kunnat urskilja två olika typer av lojala kunder. Den första är på grund 

av ointresset och inställningen lojala av ren lathet, de orkar helt enkelt inte sätta sig in i de 

olika försäkringsbolagens erbjudanden och stannar därför hos sitt nuvarande. Detta gör också 

att dessa kunder fokuserar på priset som den viktigaste avgörande faktorn vid val av 

försäkringsbolag. Den andra gruppen av lojala kunder är de som är lojala på riktigt. Detta 
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innebär att de någon gång har varit med om en skada, ofta av lite större omfattning. Sedan har 

de känt att de blivit mycket väl omhändertagna av sitt försäkringsbolag, vilket också får dem 

att stanna och bli lojala. De har fått ett slags bevis på att produkten eller tjänsten de valt är bra, 

de har upplevt den på riktigt och att de inte betalat för något nödvändigt ont.  

Individanpassat: Majoriteten av respondenterna skulle uppskatta mer individanpassade 

försäkringserbjudande som är utformade efter deras behov och livssituationer. Detta skulle få 

dem att känna sig tryggare.   
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4. Teori 

Teorikapitlet är format utifrån empirin och presenterar teorier som vi anser lämpande för 

empirikapitlet. Inledningsvis illustreras teorikapitlet med en figur med förklaring om hur 

teorierna har valts och dess upplägg. Sedan beskrivs en definition på begreppet tjänst, vilken 

sedan leder till det utvidgade tjänstepaketet och tjänstekvalitet. Vidare förklaras relationer 

kring kund och varumärke och intern marknadsföring. Avslutningsvis presenteras begreppet 

integrerad marknadskommunikation. 

4.1 Introduktion 
 

 

Figur 2: Vår teoretiska referensram 

Efter att ha samlat vårt empiriska material har vi kommit fram till följande upplägg i 

teorikapitlet (se figur 2). Inledningsvis (se rubrik 4.2) presenteras en definition för vad tjänster 

är, vilket vi anser viktigt då försäkringsbranschen erbjuder tjänster och därför ansåg vi det 

viktigt att visa vår syn på relevanta tjänsteteorier. Den innehåller olika författares definitioner 

som vi anser intressanta och relevanta utefter vår empiri. Vidare presenteras det utvidgade 

tjänsteerbjudandet (se rubrik 4.3), vilket tar sin utgångspunkt i Grönroos (2008) resonemang 
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som sedan följs av underrubriken värdehöjande tjänster (se rubrik 4.3.1). Dessa delar 

beskriver olika syner på mervärde och lägger störst vikt på i empirin, därför är följande 

rubriker valda med betoning på att framföra olika perspektiv på hur vi ser på mervärdeteorier 

som är relevanta för empirin. Detta följs utav tjänstekvalitet (se rubrik 4.4) där olika syner på 

kvalitet presenteras. Därefter följer underrubrikerna 4.4.1 Interaktion mellan kund och företag 

som beskriver olika syner på kvaliteten i denna relation. Under rubriken 4.4.2 Förväntad 

kvalitet kontra upplevd kvalitet, presenteras problematiken kring kunders förväntningar 

gentemot företagets levererade produkt. 

Relationsmarknadsföring (se rubrik 4.5) är ett begrepp som vi anser innefattar betydelsefull 

teori som vi anser är av yttersta relevans för att kunna skapa förståelse för hur 

försäkringsbranschen kan gå till väga föra att utveckla kundrelationer. Detta följs av 

underrubriken 4.5.1 Lojalitet där vi presenterar olika lojalitetsteorier som vi anser av yttersta 

relevans för att kunna besvara vår fjärde fråga i problemformuleringen. Därefter följer 

rubriken 4.6 Varumärke som inleds med en beskrivning av företags varumärken för att sedan 

framföra olika resonemang om varumärkeslojalitet (se rubrik 4.6.1) vilket, såsom underrubrik 

4.5.1 är relevant för vår problemformulering. Därefter följs en presentation av intern 

marknadsföring (se rubrik 4.7), vilket vi anser väsentligt för att företag ska kunna framför 

mervärde och skapa kundrelationer som kan leda till lojalitet. Slutligen avslutas teorikapitlet 

med rubriken 4.8 Integrerad marknadskommunikation, vilket vi anser samlar ihop alla 

relevanta delar i teorin som är vald utefter vår empiri. 

Den teori som kan anses relevant men som vi har valt att inte ta med är bland annat 

internationell marknadsföring, då vi anser att detta går ifrån vårt syfte med uppsatsen som är 

fokuserad på den svenska, nationella försäkringsbranschen. 

4.2 Tjänster – en definition 
Enligt Grönroos (2008) är tjänster ett komplext fenomen och kan vara allt från tjänster som 

produkter eller erbjudanden till personlig service. I sin bok definierar Grönroos (2008:62) 

begreppet tjänster enligt följande:  

 

”En tjänst är en process bestående av en serie mer eller mindre icke-påtagliga aktiviteter som 

vanligtvis, men inte nödvändigtvis alltid, äger rum i interaktionen mellan kunden och 

servicepersonal och/eller fysiska tillgångar eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, 

och som tillhandahålls som en lösning på kundens problem.” 

 

Vid själva definitionen tas ofta utgångspunkten vad en tjänst är, snarare än vad tjänsten bör 

åstadkomma för kunden. Där det logiska tankesättet bör vara att tjänster ska leverera värde till 

kunden (Corvellec & Lindquist, 2005).  Grönroos (2008) skriver att tjänster är interaktiva 

processer där företag interagerar med kunder genom en uppsättning resurser och där värde 

skapas i samverkan med kundernas aktiviteter. Zeithaml et al (2006) skriver att en enkel 

definition av tjänster är att de är ogripbara handlingar och prestationer som inte kan röras, ses 

eller kännas och inbegriper alla ekonomiska aktiviteter vars output inte är en fysisk vara samt 

att produktion och konsumtion i regel sker samtidigt. De definierar även tjänster som 

mervärdesskapande i form av exempelvis komfort, underhållning, hälsa och bekvämlighet. 
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Payne (1993) skriver att begreppet tjänster är svårdefinierat då tjänster skiljer sig mycket från 

situation till situation, om det riktas till konsumenter eller företag samt i vilken utsträckning 

det kräver kundens aktiva medverkan. Dock ska det påpekas att en sakförsäkringstjänst är 

svårdefinierad eftersom kunderna köper en produkt i form av ett ekonomiskt skydd, men där 

försäkringsbolaget rent fysiskt inte levererar själva tjänsten förrän en skada inträffat. Payne 

(1993) lyfter även fram att graden av intensitet gällande utrustning kontra personal har stor 

betydelse, vilket Grönroos (2008) väljer att kalla graden av high tech (fysisk utrustning) 

kontra high touch (personal). Echeverri & Edvardsson (2002) skriver i sin definition av 

tjänster att alla företag idag, oavsett om det handlar om tillverkande företag eller rena 

tjänsteföretag, har ett tjänstebaserat synsätt, vilket innebär att fokus ställs på kundens behov 

och hur dessa skall uppfyllas för att således skapa kvalitet och värde. 

För att tydliggöra definitionen av tjänster drar Zeithaml et al (2006) en distinktion mellan fyra 

olika kategorier av tjänster; tjänsteföretag, tjänster som produkter, kundservice samt derived 

service. Den första kategorin avser företag vars grundprodukter är tjänster. Den andra 

kategorin avser olika typer av immateriella varor som kunder eftersträvar och vilka erbjuds på 

marknaden. Den tredje kategorin är den form av tjänst vilken vanligtvis ingår gratis i ett 

företags grunderbjudande, exempelvis kundtjänst per telefon. Den färde kategorin refereras 

till författarna Vargo & Lusch och deras argumentation om att alla produkter är värdesatta 

utifrån den tjänst dessa uppfyller, alltså inte själva produkten i sig (Zethaml et al, 2006). 

Enligt denna sistnämnda kategori bör således försäkringar utvärderas efter vilken trygghet de 

skänker samt hur en eventuell skadereglering går tillväga. Trygghet får kunden genom att veta 

att den är försäkrad för en eventuell skada. Vi ställer oss dock frågan hur kunder som aldrig 

behöver utnyttja sin försäkring, i form av skadereglering, upplever och värdesätter tjänsten? 

I sin definition av tjänster tar Grönroos (2008) upp tre typiska särdrag; tjänster är processer 

som består av en serie aktiviteter, tjänster konsumeras och produceras mer eller mindre 

samtidigt, kunden är en medproducent och deltar aktivt i tjänsteprocessen. Payne (1993) tar i 

sin tur upp att tjänster vanligtvis kan delas upp i fyra olika karaktärsdrag; tjänster är produkter 

som är mer eller mindre immateriella, tjänster heterogena och ej standardiserade, tjänster 

produceras och konsumeras mer eller mindre samtidigt samt att tjänster inte kan lagras. Trots 

många olika definitioner och karaktärsdrag av begreppet tjänster väljer Bruhn & Georgi 

(2006) att tillskriva tjänstedefinitionen ett huvudkaraktärsdrag, nämligen att tjänster är 

processer där tjänstens resultat ska skapa värde för kunden. I försäkringsbranschen bör det 

således vara skaderegleringen som är den viktigaste komponenten som kunder värdesätter och 

följaktligen blir Bruhn & Georgis (2006) resonemang en god definition på vad tjänsten 

försäkring egentligen handlar om. 

Vilket tidigare nämnts skriver Zeithaml et al (2006) att en vanlig definition av tjänster är att 

de är immateriella och ogripbara, men dock så understryker författarna att väldigt få 

tjänsteprodukter är rent immateriella, likväl som väldigt få fysiska produkterbjudanden är 

enbart materiella och gripbara. Detta styrks även av Grönroos (2008) som skriver att 

opåtaglighet inte alltid är ett särdrag som kan särskilja en tjänst från en fysisk produkt och 

vice versa. Vidare understryker han att trots att det inte går att lagra tjänster på samma sätt 

som fysiska produkter finns det ofta mycket materiellt nära knutet till tjänster. 
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4.3 Det utvidgade tjänsteerbjudandet  

I dagens hårdare konkurrens blir det allt svårare att bli framgångsrik och få lönsamma resultat 

genom enbart den erbjudna kärntjänsten. Det är istället företagets kringtjänster och förmågan 

att hantera dessa bättre än konkurrenterna som spelar allt större roll (Grönroos, 2008). 

Normann (2000) skriver att tjänstepaketet vanligtvis innefattar en dominerande tjänst med 

tillhörande kringtjänster, det vill säga en kärntjänst och underordnade tjänster. Ett 

försäkringsbolags dominerande tjänst, anser vi är att erbjuda ett finansiellt skydd mot 

eventuella skador som kan uppstå. Dock framhåller Normann (2000) att gränsen mellan ett 

företags kärntjänst och kringtjänster ibland är tvetydig samt att när företag erbjuder relativt 

liknande kärntjänsteerbjudanden tenderar kunder att välja leverantör på basis av dess 

kringtjänster.  Detta, skriver Normann (2000), kan ofta kan vara fallet i försäkringsbranschen 

där kärntjänsten finansiellt skydd, ofta är likartade hos företagen och nylanserade lösningar 

lätt kan kopieras. 

Grönroos (2008) understryker i sin bok att det är dålig hantering av delarna kring kärntjänsten 

som ofta ger upphov till missnöje bland kunderna och att det därför inte enbart går att 

konkurrera med en bra kärntjänst, utan företaget måste se till hela tjänsteerbjudandet. Bruhn 

& Georgi (2006) stöder detta och skriver att många marknader idag blivit stillastående med 

relativt likartade tjänsteerbjudanden och att väldigt få aktörer kan konkurrera med enbart en 

differentierad kärntjänst. Därför understryker författarna vikten av ett utvidgat 

tjänsteerbjudande för att skapa konkurrensfördelar på marknaden, vilket vi anser bör vara 

fallet i den transparanta försäkringsbranschen.  Emellertid poängterar Bruhn & Georgi (2006) 

att det är en välutformad kärntjänst som avgör kringtjänsternas natur, och att den interaktiva 

tjänsteprocessen avgörs av tjänstens kärnkoncept. 

4.3.1 Värdehöjande tjänster 

Grönroos (2008) skriver, vilket vi anser överensstämmer med Normanns (2000) resonemang, 

att den traditionella tjänstepaketsmodellen vanligen delas upp i två delar, det vill säga, 

företagets kärntjänst samt dess kringtjänster, även kallat kompletterande tjänster. I syfte att 

underlätta för företagsledningen skiljer dock Grönroos (2008) i sin bok på tre olika sorters 

tjänster; kärntjänster, möjliggörande tjänster samt värdehöjande tjänster. Ett företags 

kärntjänst är dess egentliga anledning till att den finns på marknaden, det vill säga det behov 

företaget avser fylla. Möjliggörande tjänster är sådana tjänster som möjliggör för företaget att 

leverera sin kärntjänst (Grönroos, 2008), till exempel telefonservice, internethemsida eller 

kontor hos ett försäkringsbolag. Värdehöjande tjänster är sådana tjänster som enbart förhöjer 

värdet på kärntjänsten. Alltså sådana tjänster som gör företaget konkurrenskraftigt och bidrar 

till dess unikhet (Grönroos, 2008). Värdehöjande tjänster bör enligt denna definition således 

vara element som tillhandahåller kunder ett extra mervärde utöver det värde kunder upplever 

av kärntjänsten.  Bruhn & Georgis (2006) diskussion anser vi går i linje med Grönroos (2008), 

då de skriver att värdehöjande tjänster är sådana som inte behövs för att leverera kärntjänsten 

utan agerar enbart för att höja företagets konkurrensfördelar. Företag kan utöka och variera en 

befintlig tjänst genom att addera mervärde till tjänsten, vilken kan vara såväl gratis som 

avgiftsbelagd. Vidare skiljer de även på tjänster som sker före, under och efter 

tjänsteprocessen. Där den första avser förberedande tjänster, den andra innefattar de tjänster 
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som sker under själva tjänsteprocessen, samt den tredje som inkluderar tjänster som sker efter 

att kärntjänsteprocessen är avslutad (Bruhn & Georgi, 2006). Dock så skriver Echeverri & 

Edvardsson (2002) att tjänstens olika delar inte skall behandlas individuellt utan bör ses som 

en helhet där alla delar intimt hänger samman. 

Dock framhåller Grönroos (2008) att den traditionella tjänstepaketsmodellen enbart tar 

hänsyn till vad som bör göras för kunden, men inte hur serviceprocessen bör genomföras. Han 

understryker att företag måste ta hänsyn till alla de avseenden som kunder upplever och 

planera, marknadsföra samt erbjuda ett totalt tjänsteerbjudande, snarare än bara ett 

tjänstepaket.  Han betonar även att det krävs god kännedom om kunderna för att klargöra 

vilken nytta tjänsten innebär för dem. Enligt Grönroos (2008:81) måste utvecklingen av ett 

tjänsterbjudande ske i följande fyra steg: 

1. Utformning av ett tjänstekoncept 

2. Utformning av ett grundläggande tjänstepaket 

3. Utformning av ett utvidgat tjänsterbjudande 

4. Styrning av kommunikation och image  

Det första steget avser företagets avsikter, vilket är det första steget för att utveckla det 

grundläggande tjänstepaketet. I detta steg formas de grundläggande tjänsterna genom vilka 

företaget vill tillgodose kundernas behov på den valda målmarknaden. Det är detta steg som 

avser det tekniska resultatet hos de erbjudna tjänsterna, det vill säga vad kunden får ut av 

företaget. Vilket dock nämnts tidigare är inte enbart en bra tjänstelösning en garanti för att 

kunden ska uppleva tjänsten som bra. Därav är alltså serviceprocessen oerhört viktig för 

kundens totala upplevelse, vilket leder in på det tredje steget, det utvecklade 

tjänsteerbjudandet. Detta steg tar hänsyn till både serviceprocessen och de interaktioner som 

äger rum mellan kunden och företaget, det vill säga fokus på kundens totala upplevelse av 

tjänsten. Det slutgiltiga steget handlar om att företag bör, genom sin 

marknadskommunikation, styra såväl övergripande som lokal image, i syfte att förstärka 

kundens upplevelse av det totala tjänsteerbjudandet (Grönroos, 2008). 

4.4 Tjänstekvalitet 
Echeverri & Edvardsson (2002) skriver att kvalitet alltid varit ett dominerande 

konkurrensmedel och att kundernas val av tjänsteleverantör baseras på relationen mellan 

priset och tjänstens kvalitet. Dock är kvalitet svårt att definiera och enligt Grönroos (2008) är 

tjänstekvalitet subjektivt upplevda processer, det vill säga det som den enskilde kunden 

upplever som kvalitet, och han betonar vikten av att företag bör definiera kvalitet i linje med 

kundernas kvalitetsdefinition. Sandholm (2001) definierar kvalitet utefter tjänstens förmåga 

att tillfredsställa kundens behov och förväntningar. Vidare skriver Sandholm (2001) att 

kvalitet ur kundens synvinkel kan delas in i tre olika kategorier; behovstillfredsställande 

egenskaper, positivt oväntade egenskaper samt fel och brister. Den första kategorin innefattar 

de grundläggande egenskaper som krävs för att uppfylla kundens behov, vilka inkluderar både 

kärntjänster och kringtjänster. Den andra kategorin är oväntade egenskaper som av kunden 

upplevs som positiva och bidrar till förhöjd kvalitet. Denna kategori tolkar vi som de aspekter 



Teori 

 

47 

 

som tillför kunderna ett mervärde.  Slutligen innefattar den tredje kategorin fel och brister 

som kan förekomma och då leda till missnöjdhet bland kunderna (Sandholm, 2001). 

Echeverri & Edvardsson (2002:297) citerar i sin bok författarens Pirsig (1987) och dennes 

något filosofiska tänkegångar rörande begreppet kvalitet: 

”Kvalitet är en egenskap i liv och tanke som identifieras genom en process bortom tänkandet. 

Eftersom definitioner är produkter av ett strikt, formalt tänkande kan begreppet inte 

definieras. Men även om man inte kan definiera begreppet kvalitet, så vet ni ändå vad det 

innebär!” 

Fortsättningsvis framhåller Echeverri & Edvardsson (2002) att begreppet kvalitet är 

svårdefinierat eftersom alla har en egen, subjektiv tolkning baserad på tidigare upplevelser av 

vad kvalitet innebär och gör det således svårt att ge begreppet en klar definition. Författarna 

framhäver även att begreppet bör tas i beaktning till kvalitet i vad och kvalitet för vem eller 

vilka, vilket kan utgöra stor skillnad beroende på pris, förväntningar och liknande. Inom 

försäkringsbranschen tror vi att studenter har helt olika preferenser och uppfattning gällande 

kvalitet jämfört med en flerbarnsfamilj med villa, bil och sommarhus och således är det 

viktigt att försäkringsbolagen har god koll på vad kvalitet innebär för de olika målgrupperna. 

Echeverri & Edvardsson (2002) betonar dock att begreppet kvalitet bör, internt inom en 

organisation, vara meningsfullt, entydigt samt kommunicerbart för att externt nå ut med till 

kunderna. Christopher et al (2002) skriver att kvalitet som koncept bör omfatta den totala 

relationen företaget har med dess kunder och leverantörer och således gå utanför 

organisationens ramar. 

Zeithaml et al (2006) skriver att intensiv forskning inom begreppet kvalitet föreslår att kunder 

tenderar utvärdera kvalitet utefter ett antal olika relevanta delfaktorer, snarare än som en 

helhetsdimension.  Enligt författarna har denna forskning inom servicekvalitet identifierat fem 

olika kvalitetsdimensioner, vilka ligger till grund för mätinstrumentet SERVQUAL (kunders 

kvalitetsupplevelse av en tjänst): 

- Tillförlitlighet: Företagets förmåga att korrekt och pålitligt leverera den utlovade 

tjänsten. 

- Mottaglighet: Villighet att leverera hög service och hjälpa kunderna. 

- Försäkran: De anställdas kunskap och förmåga att inge tillförlitlighet och förtroende. 

- Empati: Individualiserad och omsorgsfull behandling av kunderna. 

- Materiella ting: Kunders intryck av exempelvis lokaler, utrustning dokument och 

liknande. 

4.4.1 Interaktioner mellan kund och företag 

Vid utformning av hög tjänstekvalitet poängterar Grönroos (2008) att begreppet service 

management grundar sig på det faktum, vilket nämnts tidigare, att tjänster växer fram i 

samverkan mellan kunden och företaget, samt att produktion och konsumtion av en t jänst i 

regel sker samtidigt. Enligt Grönroos (2008) så innebär denna samverkan att kunden blir 

medproducent av tjänsten och kan, genom kunskap och förberedelser, själv påverka resultatet 

av tjänsten och således även upplevelsen och värdet. Om kunden har dålig kunskap kan även 
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tjänstens resultat påverkas negativt och därmed kundens upplevda kvalitet. Även Gummesson 

(2008) poängterar detta och skriver att tjänstens resultat kan bli lidande om inte kunden tar 

något eget ansvar i tjänsteprocessen. Normann (2000) betonar även att det i tjänsteprocessen 

är viktigt att, förutom att ta hänsyn till kundernas kunskapsnivå, även är viktigt att ta hänsyn 

till kundernas livscykler samt kundens villighet att delta. Trots detta skriver Grönroos (2008) 

att det finns situationer där det inte alltid behöver vara så att konsumtion och produktion av en 

tjänst sker samtidigt och exemplifierar detta när en kund lämnar in en bil på reparation. Vi 

anser att denna diskussion stämmer väl överens med försäkringstjänster, då en kund köper en 

försäkring produceras förvisso tjänsten omedelbart eftersom kunden får ett ekonomiskt skydd, 

men företaget levererar rent fysiskt ingen tjänst förrän en skada har inträffat.  Emellertid 

uppstår i regel alltid någon form av interaktion mellan kunden och företaget under 

tjänsteprocessen och kan, enligt Grönroos (2008), vara avgörande för hur kunden uppfattar 

företaget, trots att tjänsten kanske i sig var väl utförd.  Han lyfter även fram att 

tjänsteforskningens viktigaste bidrag till marknadsföringsteorin är att det är interaktioner, 

snarare än utbyte, som bör ha störst fokus hos företagen. Dock ställer vi oss frågande till hur 

detta ter sig i försäkringsbranschen, där det i regel sker ytterst få interaktioner mellan kunden 

och företaget. Picoult (2007) framhåller att oavsett hur företag definierar begreppet service så 

kan den generellt sett vara mycket dålig. Han hävdar att det hos chefer och ledning ofta finns 

en negativ inställning till kundservice och att kostnaderna för bra kundservice är större än 

fördelarna det ger. Vidare skriver han att många kunder har säkert någon gång varit med om 

dålig service, speciellt när det handlar om försäkringsbolag, och han exemplifierar detta med 

ändlösa telefonköer där kunden ibland inte ens får prata med en levande människa. Dock finns 

undantag, framhåller Picoult (2007), och skriver att det finns vissa företag, i synnerhet mindre 

företag, som verkligen förstått värdet av service. Han framhäver vidare att bland de viktigaste 

konkurrensfördelar ett företag har, är hur de behandlar sina kunder. Grönroos (1996) skriver i 

denna något äldre bok att god kundservice adderar ett extra mervärde till företagets erbjudna 

kärntjänst. Picoult (2007) tillägger även att, med tiden, om försäkringsbolagen inte tar hand 

om sina kunder, kommer någon annan att göra det. 

Normann (2000) väljer att kalla dessa kundinteraktioner för sanningens ögonblick, det vill 

säga de situationer då kunden möter serviceleverantören ansikte mot ansikte och han 

understryker att ett välplanerat servicesystem kommer att fallera om inte dessa interaktioner 

fungerar väl. Vidare skriver han att det är i dessa ögonblick som kundens upplevda kvalitet 

uppenbaras. För att väl få detta att fungera tar Normann (2000) upp ett exempel med japansk 

management filosofi och idén bakom de välkända kvalitetscirklarna där, snarare än att 

företaget ses som lönebetalare, lär sig de anställda att betrakta kunderna som de som betalar 

de anställdas löner. Detta innebär att eventuella problem som uppstår inte bara anses påverka 

företaget och dess anställda utan även kunderna vilket, enligt Normann (2000), har syftet att 

få de anställda att känna empati för kunderna och finna sätt att anpassa sig efter deras behov. 

Grönroos (2008) framhåller att, för att lyckas skapa framgångsrik marknadsföring, måste 

interaktionen mellan kunden och företaget under tjänsteprocessen ses som en integrerad del 

av marknadsföringen. Trots att utbyten under något tillfälle äger rum, är det god hantering av 

interaktionerna som möjliggör detta utbyte. Echeverri & Edvardsson (2002) skriver att den 
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interaktiva marknadsföringsfunktionen baseras på de upplevelser kunden får under 

konsumtionsprocessen, och är av vital vikt för kundens upplevda kvalitet. Grönroos (2008) 

betonar även att interaktioner inte alltid behöver ske genom ett personligt möte, utan kan även 

vara då en kund kommer i kontakt med ett företags infrastruktur, till exempel en banks 

internettjänster. Dock finns det några ovanliga sidor att brottas med vad gäller 

försäkringsbranschen, hävdar Picoult (2007), och syftar till det komplicerade språk som 

används vilken kan skapa ointresse och förvirring. Han påpekar därför att bransch måste göra 

ett bättre jobb med att förklara vad den gör, hur den gör det och motiven bakom besluten. Vi 

anser att försäkringsbolagens hemsidor, försäkringsbrev samt villkor, tenderar att innehålla ett 

komplicerat språk vilket försvårar för kunderna.  

Grönroos (2008) väljer att diskutera kundens upplevda tjänstekvalitet ur två olika 

dimensioner; den resultatmässiga dimensionen samt den processinriktade dimensionen, 

kortfattat beskrivet vad och hur. Den resultatmässiga dimensionen är vad kunden slutligen fått 

ut efter att affären med företaget är avslutad, det vill säga den tekniska kvaliteten på resultatet. 

Detta är tämligen viktigt då det utgör en teknisk lösning på ett problem, men kan dock inte 

definieras som kundens totalt upplevda tjänstekvalitet. Hur tjänsteprocessen går till väga 

kommer även i hög grad att påverka kundens upplevelse av tjänsten, vilket beskrivs som 

processens funktionella kvalitet. Det vill säga hur tjänstens resultat överförs till kunden 

(Grönroos, 2008). Detta kan kopplas till hur en kund upplever bemötandet av ett 

försäkringsbolag då en skada har inträffat. Till skillnad från den resultatmässiga dimensionen, 

vilken ofta utvärderas tämligen objektivt, skriver Grönroos (2008), utvärderas den 

funktionella kvaliteten i regel mer subjektivt. Detta förstärks, anser vi, av Brown et al (1991) 

som skriver att upplevd tjänstekvalitet är svårt att definiera eftersom det varierar mycket från 

person till person samt olika situationer. Detta faktum tycker vi stöds av Bruhn & Georgi 

(2006) som skriver att tjänstekvalitet, till skillnad från produktkvalitet, inte kan mätas 

objektivt utan snarare är subjektiva upplevelser, vilka till stor del grundas på interaktionerna 

mellan kunden och företaget under tjänsteprocessen. Vidare framhåller Grönroos (2008) att 

företagets image har stor inverkan på kundens upplevda kvalitet. Ett företag med bra image 

kan lättare komma undan med mindre misstag gentemot företag med sedan tidigare sämre 

image, vars mindre misstag kan få stora proportioner. 

4.4.2 Förväntad kvalitet kontra upplevd kvalitet 

Fortsättningsvis skriver Grönroos (2008) att kundens förväntningar av tjänsten till stor del 

påverkar kundens totala tjänsteupplevelse.  Bruhn & Georgi (2006) går i linje med detta 

resonemang och skriver att kunder utvärderar en tjänst genom att tjänstens förväntade 

egenskaper jämförs med egenskaperna i den levererade tjänsten. Dessa egenskaper är enligt 

författarna exempelvis bekvämlighet, empati eller vänlighet. Även Normann (2000) betonar 

att konsumenter är så pass styrda av tidigare förväntningar och vanor att hög tjänstekvalitet 

och service ibland inte ens uppfattas av kunden. Dessutom skriver Echeverri & Edvardsson 

(2002) att upplevelsen en kund får vid konsumtionen av en tjänst, i relation med dess tidigare 

förväntningar på tjänsten, berör kundens framtida kvalitetsperception och långsiktiga 

köpbeteende. Således framhåller Grönroos (2008) vikten av att inte lova för mycket, vilket 

företaget sedan inte kan leva upp till, då en tjänst med objektivt mätt hög kvalitet kan av 
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kunden upplevas som låg då dennes förväntningar översteg resultatet. Han poängterar därmed 

att det bör finnas en balans mellan kundens förväntade kvalitet och företagets levererade 

kvalitet, att företag måste vara försiktiga med vad de lovar i sina reklamkampanjer. Han 

framhäver även att det i vissa fall kan vara bättre för företag att lova mindre och således 

leverera mer och överstiga vad kunderna förväntat sig, vilket enligt Grönroos (2008), 

möjliggör upprepade köp och kundlojalitet. 

I syfte att nå konkurrensfördelar genom hög tjänstekvalitet poängterar Grönroos (2008) att det 

inom tjänstesektorn kan vara svårt att få försprång enbart genom att erbjuda en tekniskt 

överlägsen tjänst, då det idag inte tar lång tid innan konkurrenter utvecklar likartade lösningar. 

Han exemplifierar detta, i enlighet med Normann (2000), med bank- och 

försäkringsbranschen och skriver att det i vissa fall bara kan ta några dagar innan 

konkurrenter uppmärksammar ett företags lansering av en ny tjänst och svarar med att lansera 

ett tekniskt sett likartat erbjudande på marknaden. I och med detta betonar Grönroos (2008) 

vikten av att tillämpa en servicestrategi och, snarare än att konkurrera med en överlägsen 

teknisk förmåga, skapa konkurrensfördelar genom förbättrad serviceprocess. 

4.5 Relationsmarknadsföring  
Relationsmarknadsföring handlar, till skillnad från klassisk transaktionsmarknadsföring, om 

att vårda och underhålla företagets befintliga kunder. Det kan ses som ett skift från 

transaktionsmarknadsföring, där fokus främst läggs på att skaffa nya kunder (Zeithaml et al, 

2006). Petrescu & Pop (2009) skriver i sin definition av traditionell transaktions-

marknadsföring att det grundar sig på tanken att kortsiktiga likvida mål uppnås genom att 

identifiera kunders behov och möta dem. Grönroos (2008) skriver att företag i idag, främst 

inom mogna marknader med hård konkurrens, befinner sig i en situation där förmågan att 

kunna behålla befintliga kunder är minst lika vitalt som förmågan att ackvirera nya, om inte 

viktigare. Detta går i linje med Kapferer (2004) som skriver att ökad konkurrens och 

lättimiterade varor och tjänster har lett till att fokus gått från erövring av nya kunder till 

bevarandet av befintliga. Grönroos (2008) beskriver att grunden för relationsmarknadsföring 

bygger på ett pålitligt samarbete mellan företaget och kunden. Därför är det av största vikt att 

företag har god kännedom om sina kunder och dess individuella behov. Vidare tar han upp ett 

exempel med att företag som tillhandahåller produkter som hemförsäkringar kan, i högre 

utsträckning än många andra tjänsteföretag, behandla sina kunder mer individuellt. 

Enligt Bruhn & Georgi (2006) har en relation mellan en kund och ett företag uppstått när det 

sker sammankopplade interaktioner mellan parterna och interaktionerna inte enbart är 

isolerade händelser. Vi ställer oss dock frågande till detta inom försäkringsbranschen där det 

sällan sker kontinuerliga interaktioner mellan kunden och företaget, såtillvida inte några 

skador uppstår. Hur kan försäkringsbolag i dessa fall bygga relationer med skadefria kunder? 

Normann (2000) skriver att vissa tjänsteerbjudanden innebär en form av kontrakt mellan 

kunden och företaget som inkluderar ett över tiden kontinuerligt flöde av tjänster. Detta 

stärker, enligt Normann (2000), naturligt relationen mellan parterna då graden av ömsesidigt 

beroende ökar och parterna ges möjlighet att lära känna varandra bättre. Kapferer (2004) 

betonar även vikten av rätt segmentering av marknaden, att attrahera kunder som kan tänkas 

bli långvariga samt att underhålla relationen enbart med de kunder som är lönsamma. Även 
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Fill (2006) betonar vikten av att rikta in sig på de kunder som kan tänkas ingå i långvariga och 

lönsamma relationer. 

Grönroos (2008) lyfter emellertid fram att relationsmarknadsföring inte är något nytt begrepp 

utan introducerades i litteraturen redan under tidigt 1980-tal, men har funnits med längre än 

så, och har historiskt sett alltid varit en naturlig del i handel. I takt med den industriella 

revolutionen, växande marknader och möjliggörandet till massproduktion, försvann dock 

relationstänkandet och transaktionsmarknadsföring kom istället i fokus. Däremot har följden 

av att många marknader idag blivit mättade och drabbade av hårdare konkurrens samt 

minskad efterfrågan, lett till att relationsmarknadsföringen återigen fått stort fokus. Det blir 

således allt viktigare för företag att finna strategier för att behålla befintliga kunder. Vidare 

poängterar han även att kunder i många branscher blir lönsamma först efter lång tid och tar 

upp ett exempel med att kunder hos försäkringsbolag kan bli lönsamma först efter ett antal år 

(Grönroos, 2008). Detta gör det således mycket viktigt för försäkringsbolag att bibehålla sina 

kunder. 

Petrescu & Pop (2009) skriver att försäkringsbolag måste ha förmågan att kunna övertyga 

kunderna om bolagets soliditet samt nyttan med dess erbjudanden för att kunna bli 

framgångsrika. Vidare framhåller de att långvariga och välfungerande relationer mellan 

försäkringsbolaget och dess partners, vilket förutom kunder även inkluderar andra intressenter 

som exempelvis anställda och leverantörer, är nyckeln till lönsamhet och framgång.  

Författarna skriver fortsättningsvis att relationsmarknadsföring är en pågående process där 

kundlojalitet uppnås genom att företaget kontinuerligt levererar värde till individuella kunder 

och där båda parter kan dra nytta av en lång tids samarbete. Vidare framhåller de att då ett 

företags främsta mål är att göra kundtillfredsställelse till en pågående process, skiftar fokus 

från varumärket eller produkten i sig, till att kunderna erhåller mervärde i form av 

förpliktelser och tillit. Genom att bibehålla eller förstärka de befintliga kundernas 

tillfredsställelse kan företaget således erhålla bestående konkurrensfördelar.  Vidare skriver 

Petrescu & Pop (2009) att då kunder kontinuerligt erhåller positiva upplevelser från ett företag 

uppstår lojalitet, där kunder antingen kan vara lojala till företaget, en produkt eller en person. 

Vidare betonar författarna att även om det i finansiella kristider är viktigt med likviditet, 

måste ledningens långsiktiga mål vara att få kundernas tillit och lojalitet. 

Gummesson (2008) skriver att relationsmarknadsföring handlar om långsiktiga win-win-

relationer med enskilda kunder där värde samskapas mellan parterna. Vidare framhåller han 

att lojalitet handlar om ömsesidig lycka där möjligheten att få kunden lojal ökar om företaget 

behandlar kunden på bästa sätt. Detta resonemang har likheter med Zeithml et als (2006) 

tanke att såväl företagskunder som konsumenter, i syfte att få värde, föredrar att ha en 

långvarig relation med ett företag, istället för att kontinuerligt byta leverantör. Echeverri & 

Edvardsson (2002) skriver att en relationsbaserad syn på marknadsföring innebär långsiktiga 

strategier med huvudmålet att bygga långvarig kundtillfredsställelse. Vidare framhåller de att 

när företag tillämpar relationsinriktad marknadsföring tenderar kundernas priskänslighet att 

bli lägre då företaget byggt upp en lojal kundbas vilken kontinuerligt tillhandahålls mervärde. 

Från företagets sida handlar det om att infria de löften vilka givits till kunderna. 
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4.5.1 Lojalitet 

Grönroos (2008) framhåller emellertid att det krävs att kunden är mycket nöjd för att göra 

denne lojal. För att lyckas med detta krävs det av företaget att överträffa bra service och skapa 

en hållbar tillit hos kunden, vilket han betonar är en enorm utmaning att åstadkomma. Om 

företaget lyckas göra sina kunder mycket nöjda ökar därmed chansen att kunderna blir lojala, 

skriver Grönroos (2008). Därav påpekar han vikten av att skilja på de kunder som är mycket 

nöjda från de som enbart är nöjd och författaren betonar att mycket nöjda kunder har en 

benägenhet att göra upprepade köp och även ge positiv word-of-mouth. Zeithaml et al, (2006) 

skriver likaså att lojala kunder tenderar att attrahera nya, likasinnade kunder till företaget. 

Även Picoult (2007) understryker detta faktum och hävdar att det är en väsentlig skillnad 

mellan en nöjd kund och en kund som är lojal. En nöjd kund kommer att handla var som helst 

medan en lojal kund kommer att förbli företagets kund och dessutom skapa möjligheter till 

fler kunder. Vidare skriver han att när en kund har ett problem, oavsett omfattning, är det en 

möjlighet för ett företag att vända denna situation till en positiv upplevelse för båda parter. Att 

inte hjälpa kunden kommer att förvärra situationen, påpekar Picoult (2007) och lyfter här fram 

en intressant aspekt med att ärlighet varar längst. Om ett företag inte kan tillfredsställa 

kundens behov, kan en hänvisning till en konkurrent faktiskt vara den mest produktiva vägen 

för båda parter. Den uppriktighet som då visas och tanken att kundens behov kommer i första 

hand kan i det långa loppet ge utdelning (Picoult, 2007). Detta anser vi intressant då våra 

respondenter endast nämnde att majoriteten av deras kunder är nöjda, inte mycket nöjda, 

samtidigt som samtliga eftersträvar lojala kunder. 

Zeithaml et al (2006) tar upp ett intressant exempel med den tidigare vice marknadschefen på 

Holiday Inn, James L. Schorr, och dennes bucket theory of marketing. Denna teori grundar sig 

på tanken att marknadsföring kan ses som ett spann. Kunder fylls på i toppen av spannet 

genom marknadsföring, försäljning och annonsering, och hålls fullt såtillvida dessa 

marknadsföringsåtgärder fungerar väl. Enligt Schorr finns det dock en läcka i spannet där 

kunder försvinner. Detta är dock inget större problem så länge företaget uppfyller sina löften 

till kunderna och läckan hålls liten. Om företaget dock har svårt att uppfylla sina löften och 

leverera värde till kunderna är läckan stor och fler kunder försvinner än vad som kan fyllas på 

i toppen (Zeithaml et al, 2006). 

Vidare skriver Zeithaml et al (2006) att det huvudsakliga målet med relationsmarknadsföring 

är att bygga upp och underhålla en kundbas som över tiden är lönsam. Denna process 

beskriver de i olika steg, där det först handlar om, vilket kan kopplas till Kapferers (2004) 

resonemang, att attrahera rätt kunder genom att segmentera marknaden och rikta in sig på de 

kunder som med hög sannolikhet kan tänkas skapa långvariga relationer med företaget. Om 

företaget sedan levererar hög service och kvalitet till kunderna är det med stor sannolikhet 

troligt att dessa fortsätter och fördjupar relationen. Vidare påpekar Zeithaml et al (2006) att 

risken att en kund går till en konkurrent minskar betydligt om kunden känner att företaget 

förstår dess, över tiden, förändrade behov och krav samt att företaget konstant utvecklar och 

förbättrar sina erbjudanden och produkter.  När företaget väl har fått en lojal kundbas uppstår 

möjligheten att få bra kunder att bli ännu bättre kunder. Lojala kunder behöver inte enbart 
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utgöra en stabil grund för företaget utan kan även möjliggöra tillväxt och utveckling, genom 

ökad köp- och samarbetsvillighet (Zeithaml et al, 2006). 

Bruhn (2003) skriver, även han, att omvårdnad av befintliga kunder, inte bara möjliggör en 

befintlig intäktsbas, utan kan leda till såväl ökad köpvillighet som samarbetsvillighet. Vidare 

poängterar han att relationsmarknadsföring i det långa loppet blir kostnadsbesparande då 

förmågan att behålla befintliga kunder i regel är billigare än att attrahera nya, samtidigt som 

vana kunder tenderar att genom erfarenhet effektivisera utbytet mellan företaget och kunden. 

Även Fill (2006) poängterar detta faktum och skriver att mer djupgående relationer ger ökad 

tillit och samarbetsvillighet vilket skapar ökad köpvillighet. Trots det faktum att det oftast är 

billigare att bibehålla existerande kunder snarare än att skaffa nya, finns det sällan 

belöningssystem för detta i organisationer, där belönings- och provisionssystemen oftast 

handlar om förmågan att knyta till sig nya kunder (Zeithaml et al, 2006). 

Zeithaml et al (2006) använder den Amerikanska försäkringsjätten USAA som exempel, 

vilket för visserligen är ett bolag riktat till nuvarande och före detta amerikanska soldater samt 

dess familjer, men är ändå ett relevant exempel gällande relationsbyggande inom 

tjänsteföretag.  USAA, grundat 1922, har arbetat för att skapa kundlojalitet sedan lång tid 

tillbaka och hade kundlojalitet som företagets grundvärdering redan innan begreppet blev 

populärt inom ekonomiska kretsar. Företagets mål är att förstå innebörden av olika händelser i 

en kunds liv och erbjuda möjligheter för kunden att ta sig igenom dessa på bästa sätt. 

Företaget fokuserar främst på att växa med sina nuvarande kunder och erbjuda dem bästa 

tänkbara service. För att lyckas med detta förlitar sig USAA på olika former av 

kundundersökningar. Ett någorlunda gammalt, men icke desto mindre relevant exempel på 

hur USAA arbetar för att skapa värde för sina kunder var under Gulfkriget. Familjer som då 

ägde och hade försäkring på två bilar fick, när en person blev utsänd till kriget och befann sig 

långt hemifrån, sin försäkringspremie sänkt till priset gällande singelhushåll med två bilar, 

eftersom det förmodades att båda bilarna inte användes lika flitigt (Zeithaml et al, 2006). 

Denna strategi är ett tydligt exempel på hur företag inom försäkringsbranschen kan erbjuda 

individanpassat mervärde för sina kunder i syfte att skapa lojalitet, trots att det i detta exempel 

initialt innebar stora intäktsförluster för USAA. Även Gummesson (2008) tar i sin bok upp ett 

exempel med USAA och skriver att en av orsakerna till bolagets framgång är deras strävan att 

leverera hög servicekvalitet till sina kunder.  Där de exempelvis, efter att en eventuell skada 

har åtgärdats, personligen ringer upp kunden för att se om denne är fullständigt nöjd med 

resultatet och skadehanteringen. 

4.6 Varumärke  

Enligt Kapferer (2004) ses varumärken idag som en del av företags tillgångar där de skapar 

fördelar för verksamheten. Vidare diskuterar han att diskussionen kring varumärken kan ses 

ur två perspektiv. Dels går det att se på kundernas relation till varumärket, hur de känner, 

tänker och vad de tillskriver varumärket för egenskaper och så vidare. Det andra perspektivet 

handlar om ren ekonomi, det vill säga huruvida varumärket genererar pengar för företaget.  

Dessutom, skriver Kapferer (2004), att det handlar om vad varumärket skapar för 

associationer i kundens huvud. Hultén et al (2008) skriver att det är i människans hjärna som 

ett varumärke tar plats och där mentala föreställningar och bilder skapar en image vilken 
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grundas på individens upplevelse av varumärket.  Dahlén & Lange (2009) skriver att ett 

varumärke uppfattas olika beroende på hur välkänt det är samt folks individuella kunskap och 

tidigare erfarenheter. Vidare skriver de att om ett varumärke är svagt är chansen stor att det 

filtreras bort i kommunikationsbruset, då människors intresse inte uppmärksammar 

kommunikationen. 

Varumärke kan även förmedla en mervärdesskapande det Petrescu & Pop (2009) kallar social 

responsibility marketing (SRM), vilket författarna framhåller som en mycket viktig 

marknadsåtgärd för försäkringsbolag. Författarna förklarar detta med resonemanget att 

grunden för en försäkringsprodukt är att skydda den försäkrade mot eventuella risker, men 

även att skapa fördelaktiga effekter i samhället. Därmed hävdar de att SRM påvisar att 

företaget har utvecklat en kultur som aktivt strävar efter att behandla kunderna och samhället 

rättvist (Petrescu & Pop, 2009). Detta kan tolkas som ett mervärde genom kundens vetskap att 

den är delaktigt i ett företag som agerar för samhällets bästa. 

4.6.1 Varumärkeslojalitet 

Armstrong et al (2009) diskuterar att starka varumärkens förmåga ligger i att kunna fånga 

kunders preferenser samt lojalitet och är således mer än bara namn och symboler.  Även 

Kapferer (2004) skriver att starka varumärken har en förmåga att bygga lojala kunder och 

således en stabil intäktsbas.  Fill (2006) och lyfter fram att varumärkeslojalitet har stor 

betydelse och kan även ses som riskreducerande vid exempelvis nylansering av varor och 

tjänster. Zeithaml et al (2006) skriver att varumärkeslojalitet och kunders benägenhet att 

stanna hos ett varumärke kan bero på många faktorer, och de nämner bland annat sociala band 

med företaget, upplevd tjänstekvalitet under tidigare erfarenheter, kostnader att byta 

leverantör, lågt utbud av ersättare, samt risker associerade med leverantörsbyte. Författarna 

understryker att dessa faktorer påverkar det faktum att kunder har större benägenhet att stanna 

hos tjänsteföretag till skillnad från varuföretag.  Zeithaml et al (2006) skriver även att 

eftersom tjänster är en integrerad process, där kunderna aktivt medverkar, skapas möjligheter 

för personalen att få personlig kontakt med kunderna och vetskapen om vad de prefererar och 

föredrar, vilket således gör att kundernas lojalitet till varumärket baseras på en god relation 

med företagets personal. Vi tolkar således att det tycks vara en styrka för de försäkringsbolag 

som har fysiska kontor som skapar en lokal närvaro och möjliggör en djupare relation mellan 

anställda och kunder. Vidare betonar Zeithaml et al (2006) att varumärkeslojalitet kan ses ur 

två synvinklar, där det å ena sidan är eftersträvansvärt då lojala kunder till företaget är 

lönsamma, men där det å andra sidan skapar svårigheter för marknadsförarna att övertyga 

kunderna om varför de är bättre än konkurrenterna och att kunderna därför bör byta 

leverantör. 

4.7 Intern marknadsföring 

För att strategiskt kunna arbeta med relationsmarknadsföring och bygga hållbara och 

långvariga kundrelationer, framhåller Echeverri & Edvardsson (2002) vikten av företagets 

interna relationer och skriver att hela organisationen, tillsammans med marknadsavdelningen, 

måste arbeta i symbios för att få nöjda kunder och kunna bygga lönsamma kundrelationer. 

Petrescu & Pop (2009) skriver att den interna marknadsföringen handlar om att anställa, 
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motivera och träna personal som vill leverera högsta möjliga service och få alla inom 

försäkringsbolaget att anamma liknande serviceprinciper. 

Grönroos (2008:368) definierar i sin tur det interna marknadsföringskonceptet enligt följande: 

”Det bästa sättet att motivera företagets interna marknad av anställda att utveckla ett 

serviceinriktat tänkesätt och att förbereda dem för kundfokuserade prestationer är att 

använda sig av ett aktivt och målinriktat angreppssätt som innebär en mängd olika aktiva, 

marknadsmässiga och samordnade aktiviteter och processer. Det är på detta sätt som man 

bäst utvecklar de interna relationerna mellan individer inom olika avdelningar och processer 

(kundkontaktpersonal, intern stödpersonal, teamledare, arbetsledare och chefer) och 

anpassar dem till ett serviceinriktat ledningssätt och till implementeringen av externa 

relationer med kunder och andra parter”. 

Picoult (2007) skriver att ifall personalen inte fullt ut förstår kundens problem, eller kanske 

helt enkelt inte bryr sig, kan vad som börjar som ett relativt litet problem snabbt bli ett stort 

problem, och då kan det vara lätt att skylla på den anställde. Dock framhåller han att även om 

det ligger ett visst ansvar hos de anställda, tillhör ändå skulden personalens arbetsgivare. 

Dålig förvaltning, svaga beslut och bristfällig utbildning dikterar låga nivåer av service, 

hävdar Picoult (2007) och betonar vikten av att ledningen i företaget lyssnar på 

kundtjänstsamtal för att få förstahandsinformation och bättre perspektiv på kundinteraktionen. 

Vidare förklarar Picoult (2007) att företag ofta missar den punkt där någon eller något i en 

organisation gör att kunden bryter relationen. Därför påpekar han att det måste finnas ett 

mycket högre ansvar på alla nivåer i företaget för att utveckla en stark grund för kundservice. 

Axelsson & Agndal (2005) skriver att intern marknadsföring blir ett allt viktigare inslag i 

många företag, då exempelvis fler företag idag anlitar konsulter eller delar av företagens 

verksamheter outsourcas. Vidare definierar författarna begreppet internmarknadsföring som 

olika metoder att få organisationens interna aktörer att tillsammans fungera väl. Dock 

framhåller de att den traditionella synen på internmarknadsföring inte är heltäckande då 

kommunikationen från frontlinjen upp till ledningen är lika viktigt som den motsatta vägen, 

det vill säga att frontlinjen ger en korrekt bild av verkligheten såsom de uppfattar den, vilket 

ger ledningen tydliga riktlinjer att arbeta efter. 

Grönroos (2008) beskriver att internmarknadsföring som verktyg inte är ett nytt fenomen 

inom affärsvärlden utan har alltid varit en del av företagens syn på verksamheten. Strategier 

för att stärka moral, motivation och attityd hos de anställda har sedan lång tid tillbaka varit av 

intresse hos organisationer. Trots det togs begreppet internmarknadsföring först upp i 

litteraturen under 1970-talet. Vid definitionen av internmarknadsföring skriver Grönroos 

(2008) att det är en filosofi där de anställda inom företaget betraktas som interna kunder. De 

anställda på alla nivåer inom företaget bör känna att de har goda relationer med varandra och 

samtidigt känna att de är nöjda med arbetsmiljön. Att begreppet intern marknadsföring har fått 

större fokus under senare år bero på att företagens fokus har skiftat från tillverkningslogik till 

servicelogik där mänskliga resurser har större roll. Välutbildad personal med hög 

serviceförmåga är alltså av större vikt än produktionsteknik och råmaterial. Vidare betonar 
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Grönroos (2008) att i takt med företagens större tjänstefokus måste alla delar av 

organisationen genomsyras av servicefokus och en vilja att behandla kunderna på bästa sätt. 

Armstrong et al (2009) skriver om The service-profit chain och skriver att lyckosamma 

företag fokuserar på såväl kunder som anställda, och att hög serviceförmåga kan uppnås först 

då företagen tar väl hand om de som i sin tur har hand om kunderna. Författarna skriver även 

att den interna marknadsföringen är minst lika viktig, om inte viktigare, än den externa 

marknadsföringen. Bruhn & Georgi (2006) skriver att god hantering av de anställda har 

många fördelar för ett företags lönsamhet då interna marknadsaktiviteter skapar nöjda 

anställda, vilka i sin tur blir mer motiverade att leverera hög service, som i längden skapar 

nöjda kunder och således ökad lönsamhet för företaget. Nöjd och lojal personal har även 

mindre benägenhet att lämna företaget, vilket minskar kostnader för en eventuell 

nyrekryteringsprocess.  Likväl har lojal personal större förmåga att skapa lojala kunder, och 

eftersom många kunder kan vara lojala mot en anställd snarare än företaget i sig, innebär det 

att bevarandet av dessa anställda även bevarar deras lojala kunder (Bruhn & Georgi, 2006). 

Vidare skriver Grönroos (2008) att den interna marknadsföringen inkluderar två typer av 

processer. Där den första handlar om att företag bör styra attityden hos de anställda och 

uppmuntra ett gott servicebeteende och kundmedvetenhet, vilket traditionellt sett är den 

övervägande delen i företags interna marknadsföring. Den andra processen innefattar styrning 

av kommunikation inom företaget, det vill säga att den interna kommunikationen kan flöda 

effektivt inom organisationen och således möjliggöra att alla anställda ständigt besitter korrekt 

och uppdaterad information. 

Från sitt exempel gällande försäkringsbolaget USAA lyfter Zeithaml et al (2006) fram 

företagets starka fokus på de anställdas trivsel och välbefinnande och refererar till vad USAA 

kallar the loyalty chain. I syfte att kunna leverera högsta möjliga service och värde för sina 

kunder måste först och främst de anställda på USAA känna att de trivs och mår bra. Företaget 

måste ta hand om de anställda vilket skapar förutsättningen för de anställda att ta hand om 

kunderna. USAA arbetar även med belöningssystem för exceptionellt kundbemötande 

(Zeithaml et al, 2006). 

4.8 Integrerad marknadskommunikation 

Bruhn & Georgi (2006) skriver att integrerad marknadskommunikation innebär för företaget 

att koordinera olika kommunikationsverktyg i syfte att leverera ett klart och tydligt budskap 

till marknaden och således undvika otydliga budskap. Vidare skriver de att 

tjänstekommunikation handlar om att tydliggöra tjänsternas immateriella natur och göra dem 

mer gripbara för kunderna att förstå. Enligt Grönroos (2008:291) handlar integrerad 

marknadskommunikation om en slags total kommunikation och han definierar begreppet 

följande: 

”Integrerad marknadskommunikation är en strategi som integrerar traditionell 

mediamarknadsföring, direkt marknadsföring, PR och andra specifika media för 

marknadskommunikation med kommunikationsaspekter av leverans och konsumtion av varor 
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och tjänster och av kundservice och andra möten med kunden. Således innebär integrerad 

marknadskommunikation ett långsiktigt perspektiv.” 

Armstrong et al (2009) beskriver att kundkommunikationen bör vara väl planerad och 

integrerad i en övergripande kommunikationsstrategi hos företaget. Integrerad 

marknadskommunikation utgår istället, enligt Grönroos (2008) från uppfattningen om att det 

inte bara är planerad kommunikation såsom TV, tryck, direktreklam och liknande, som 

kommunicerar ett företagets erbjudanden och budskap till marknaden. Visserligen är dessa 

typer av kommunikationsaktiviteter enkla att planera och genomföra för en marknadsförare, 

men Grönroos (2008) understryker att det även finns andra viktiga typer av kommunikation 

som exempelvis hur serviceprocessen fungerar, vilka resurser som används och vilka fysiska 

produkter som används i processen. Han poängterar även att de budskap som förmedlas 

härigenom, kan vara desto mer effektiva än det kunder får genom annonser, broschyrer och 

andra traditionella media för marknadskommunikation. Petrescu & Pop (2009) framhåller att 

en integrerad marknadskommunikation är av vital vikt för försäkringsbolag, och för att 

effektivt kunna tillfredställa kundernas behov och krav måste företagets marknadsförare 

maximera den kombinerade effekten av alla marknadsåtgärder genom att integrera dem i en 

konsekvent marknadsmix. Distributionskanalerna, marknadskommunikationen och 

premieprissättningen måste koordineras och integreras så att kunderna uppfattar 

försäkringsbolagets tjänster som lösningen på deras behov (Petrescu & Pop, 2009). 

För att möjliggöra en välutformad integrerad marknadskommunikation skriver Bruhn & 

Georgi (2006:294) att företag bör utgå från följande fyra dimensioner: 

- Formell integrering: Innebär en standardiserad och formell design på 

kommunikationen. 

-  

- Tidsintegrering: Handlar om en tidsmässig koordination av kommunikationen baserad 

på dess relevans. 

-  

- Innehållsintegrering: Innebär att allt budskap justeras så att alla delar av verksamheten 

kommunicerar samma budskap för att således undvika förvirring hos kunderna.  

-  

- Hierarkisk integrering: Handlar om relationen och integrationen mellan företagets 

alla, såväl stora som små kommunikationsinstrument. 

Grönroos (2008) beskriver de olika källor där olika kommunikationsbudskap kan komma 

ifrån och dessa är: planerade, produkt-, service- och oplanerade budskap. Det planerade 

budskapet handlar om just den planerade marknadskommunikationen som görs bland annat 

via TV, tryck, direktreklam och Internet. Grönroos påpekar att dessa är de minst pålitliga 

budskapen just eftersom marknadsföraren planerat dem i syfte att övertyga människor om att 

agera på ett visst sätt. Produktbudskapet är de budskap som handlar om företaget och dess 

erbjudanden, hur produkten fungerar, kan användas och så vidare. Servicebudskap är de 

budskap som uppstår i serviceprocesser, och kan handla om personalens uppträdande, attityd 

och beteende, hur teknik och system fungerar samt servicelandskapets funktion. Som nämnts 
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tidigare framhåller Grönroos (2008) att den interaktion som sker mellan just servicepersonal 

och kunder är ett mycket viktigt element vad gäller kommunikation eftersom det är i dessa 

möten kunden får värdefull information och utvecklar känslor av tillit till företaget. Grönroos 

(2008) skriver dock att effekterna kan bli negativa vilket även Bruhn & Georgi (2006) 

betonar, och skriver att företagets masskommunikation kan komma i konflikt med den 

kommunikationen som en anställd levererar, vilket kan skapa förvirring för kunderna.  

Oplanerade budskap betraktas, enligt Grönroos (2008), som de mest pålitliga budskapen. 

Detta eftersom dessa oplanerade budskap om företaget och dess erbjudanden kommer från 

andra kunder, som interagerar med en given kund under serviceprocessen, eller sprider positiv 

eller negativ word of mouth-kommunikation, samt genom tidnings- och tidskriftsartiklar eller 

TV-program.  Grönroos (2008) hänvisar emellertid också till en femte källa, som tagits fram 

av Henrik Calonius, vilken kallas utebliven kommunikation. Det handlar om att kunden inte 

får någon information, eller att ingen återkoppling sker till kunden vid exempelvis 

oförutsedda förseningar, servicemisslyckanden eller situationer där kunder upplever sig sakna 

kontroll. Detta ger nästan alltid en negativ effekt på den upplevda tjänstekvaliteten och 

tenderar att skada relationen, skriver Grönroos (2008). Bruhn & Georgi (2006) nämner även 

att tjänsteföretag ofta kommunicerar med kunderna genom kanaler som inte är direkt 

marknadsrelaterade, och de exemplifierar detta med bankers kontoutdrag. Vidare skriver de 

att denna kommunikation i många fall inte är integrerad med företagets övriga 

kommunikation och författarna betonar vikten att den bör vara det.  Bruhn & Georgi (2006) 

diskuterar även problematiken kring att företagens masskommunikation ibland kan lova för 

mycket, vilket kan resultera i att kundernas förväntningar blir för höga och företaget får svårt 

att leva upp till dem, vilket är ett tidigare diskuterat problem. 

Grönroos (2008) diskuterar även problematiken i att det ofta är de minst pålitliga budskapen, 

det vill säga de planerade budskapen, som blir föremål för planering inom ramen för 

marknadskommunikationen. Även produktbudskapen kan innefattas i detta, tillägger han. De 

mest pålitliga källorna som servicebudskap och oplanerade budskap bortser däremot företag 

ofta från. Grönroos (2008) hävdar därmed att bara för att dessa budskap inte ingår i en 

organiserad marknadskommunikationsprocess och således inte ingår i budgeten för 

marknadskommunikation, innebär inte detta att dess kommunikationseffekt är svag. Att 

företag bortser från dessa, handlar snarare om att de är svårare att planera. Ofta är det enklare 

att lägga mer pengar på att utveckla planerade budskap och att använda annonser, säljstöd och 

Internet som medel för marknadskommunikation. Det finns däremot ingen garanti för att en 

sådan kommunikationsstrategi verkligen ger önskvärd effekt, tillägger Grönroos (2008). 

Avslutningsvis är storytelling ett intressant exempel på att tydliggöra ett budskap.  Mossberg 

och Johansen (2006) skriver att storytelling är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och 

innefattar berättelser som kan vara såväl skriftliga och muntliga som bildliga eller en 

kombination av dessa. Vidare framhåller författarna att storytelling har en förmåga att 

engagera oss människor rent emotionellt och är ett effektivt redskap för att bygga mänskliga 

relationer samtidigt som det roar, kommunicerar kunskap och skapar samhörighet. Det är 

även ett effektivt kommunikationsverktyg då det kan nå såväl intresserade som ointresserade 

personer, unga som gamla och kunniga som okunniga. När storytelling används inom 
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företagsekonomin handlar det främst om organisations- eller kundberättelser, i syfte att bygga 

en historia kring till exempel en verksamhet, ett varumärke eller en produkt (Mossberg & 

Johansen, 2006). 
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5. Analys 

I detta kapitel får vår röst fokus då vi analyserar vår empiri tillsammans med teorin. Även 

detta kapitel följer strukturen med rubrikerna mervärde, kommunikation och empiri där vi 

diskuterar och resonerar kring vår av empirin och tar teorin som verktyg för att mynna ut till 

slutsatskapitlet. 

5.1 Mervärde 

Svårt att kommunicera mervärden 

Samtliga försäkringsbolag har uttryckt att de tycker det är svårt att kommunicera sina 

mervärden till kunderna, men att de bör bli bättre på det. Svårigheterna beror bland annat på 

grund av det ointresse för försäkringar som präglar kunderna. Krafft på Folksam exempelvis, 

berättade att de mervärden, såsom deras CSR-arbete, inte är känt hos kunderna i någon högre 

omfattning. Eckerbom på Trygg-Hansa uttrycker också att många projekt som handlar om att 

förmedla mervärden till kunder omvärderas och läggs ner på grund av kostnadsskäl. 

Länsförsäkringar, Swedbank och Ölands Försäkringar lägger mycket energi på att lyfta fram 

sina mervärdens via det fysiska kundmötet, vilket också är gratis. Därmed kan vi efter dessa 

intervjuer klart se att samtliga försäkringsbolag anser att de har vissa mervärden som de vill 

att kunderna ska få vetskap om, men att de finner det svårt att kommunicera detta på grund av 

flera olika orsaker. 

Synen på mervärden skiljer sig 

Av det som framkommit under intervjuerna med försäkringsbolagen är det särskilt intressant 

hur synen på mervärden skiljer sig mellan de olika bolagen. För Folksam exempelvis handlar 

mervärden om stora värden såsom att visa att företaget bryr sig, att göra skillnad i samhället 

genom exempelvis forskning för säkrare trafik och annat samhällsengagemang. Detta är också 

det som Folksam bygger på, vilket Krafft hävdar präglar hela företaget i allt de gör och 

således skapar mervärde för kunderna. Krafft säger att detta är ett mervärde för kunden 

eftersom den förstår att Folksam är ett företag som gör bra saker. Petrescu & Pop (2009) 

kallar detta social responsibility marketing (SRM), vilket de betonar är en mycket viktig 

marknadsåtgärd för försäkringsbolag på grund av försäkringstjänsternas natur. Vidare 

definierar Sjöberg på Folksam mervärde som något som överträffar kundens förväntningar. 

Detta kan vi koppla till Sandholm (2001) som bland annat skriver att kunder utvärderar 

tjänstekvalitet utefter positivt oväntade egenskaper hos tjänsten som bidrar till en förhöjd 

kvalitetsupplevelse. Även Grönroos (2008) poängterar detta och skriver att det i vissa fall kan 

vara bättre för företag att lova mindre och således leverera mer och överstiga vad kunderna 

förväntat sig. En strategi har därför alltid varit för Folksam att erbjuda något utöver sina 

försäkringar, något som ska skapa kundnytta. Krafft på Folksam, menar att det handlar om 

större värden, eller mervärden. Exempelvis har företaget gått från att under andra världskriget 

hjälpa krigsdrabbade med en gåskola, till att idag bedriva forskning kring trafik för att öka 

trafiksäkerheten. För Folksam handlar det om, och har alltid handlat om att bidra till 

samhället, inte passivt stå vid sidan av och titta på, vilket de framhåller är ett mervärde för 

kunden. Det handlar om att genom samhällsövergripande ambitioner närma sig kunden, som 
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Krafft uttryckte sig, vilket är i linje med Petrescu & Pops (2009) resonemang. Hon tycker att 

Folksam helt enkelt ägnar sig åt sådant som ett försäkringsbolag inte egentligen behöver ägna 

sig åt, och att detta då blir ett mervärde i sig. Detta kan vara svårt att argumentera emot och att 

det kan tolkas som ett mervärde att företag bidrar till samhället trots att de inte behöver. 

Vi anser att företagen kan skapa en positiv image av varumärket i kunders medvetande, och 

visa att företaget står för bra saker, men ifrågasätter dock om detta i verkliga livet är 

avgörande vid kundernas val av försäkringsbolag? Kapferer (2004) poängterar dock att det är 

viktigt vad varumärket skapar för associationer i kundens huvud, vilket således gör sådana 

SRM åtgärder viktiga. Emellertid anser vi att variabler som ålder, värderingar och 

engagemang måste tas i beaktning för att kunna generalisera och säga vilka som ser dessa 

åtgärder som verkliga mervärden. 

Likadant resonerar Trygg-Hansa som också de lyfter fram sitt samhälleliga engagemang som 

det största mervärdet för kunderna. Trygg-Hansa arbetar mycket med vad de benämner CSR, 

Corporate Social Responsibilty (vilket är synonymt med SRM), och försöker på olika sätt att 

förmedla detta till kunderna. Övriga försäkringsbolag som exempelvis Ölands 

Försäkringsbolag, lyfter istället fram mervärden som den lokala närvaron, personlig kontakt 

med kunden, ärlighet, tydlighet, service och skadeförebyggande arbete med mera. De skiljer 

sig alltså lite ifrån mängden. Även Länsförsäkringar lyfter fram den lokala närvaron som ett 

viktigt mervärde för kunderna, men också återbäring, rabatter och helhetserbjudanden som 

avgörande mervärden. Ölands Försäkringsbolag är de som, enligt oss, har förstått att kunder 

upplever branschen som krånglig och otydlig, och har därför också satsat på mervärden som 

att vara tydlig, enkel och vikten av att leverera en service som sträcker sig lite längre. Även 

om Länsförsäkringar är lika lokala som Ölands Försäkringsbolag talar de inte lika mycket om 

att bland annat vara personliga, att ta servicen lite längre. Vi ser här också en viktig skillnad, 

nämligen att Länsförsäkringar i Kalmar län är ett mycket större bolag än Ölands 

Försäkringsbolag, vilket också gör att de inte kan vara lika smidiga. Ölands Försäkringsbolag 

är ett relativt litet företag vilket också gör att de kan engagera sig på en mer personlig nivå 

med varje kund. Vilket möjliggör mer effektivt lojalitetsbyggande. Zeithaml et al (2006) 

poängterar detta faktum och skriver att kunders lojalitet till ett varumärke kan baseras på en 

personlig relation med personalen. Detta gör ju givetvis också att deras mervärden blir 

självklara, men dock lika viktiga för kunderna. De kan inte, precis som Martinsson påpekade, 

köpa in sig hos kunden. De är inte tillräckligt stora. 

Vad gäller Swedbank lyfter de istället fram själva försäkringarna som mervärden för 

kunderna. Detta går enkelt att förstå eftersom det är en bank där fokus ligger på att ge service 

åt sina bankkunder. Att erbjuda försäkringar till befintliga kunder är helt enkelt ett sätt att låsa 

in sina kunder, och ge dem ett mervärde i form av förmånliga försäkringar och på så sätt möta 

konkurrensen. 

Ömsesidighet 

Tre av försäkringsbolagen som vi talat med är så kallade ömsesidiga bolag, de ägs alltså av 

kunderna och har således inga aktieägare som kräver viss utdelning. Dessa är 

Länsförsäkringar, Folksam och Ölands Försäkringsbolag. Samtliga tre har talat om fördelar 
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eller mervärden för kunderna genom att vara ömsesidiga bolag. Ölands Försäkringsbolag 

lyfter fram en gemensam värdering av saker och ting som viktigt, det vill säga att ju mer mån 

kunder är om sina saker, desto mer minskar risken för skador och premien kan således sänkas. 

Länsförsäkringar utnyttjar denna ömsesidighet på ett annat sätt för att ge kunder ett mervärde, 

vilket också Länsförsäkringars understryker vikten av. Detta mervärde består i den så kallade 

återbäringen. Varje år få kunder genom återbäringen en lägre premie att betala, än vad de 

skulle gjort om ingen återbäring hade delats ut. I kundintervjuerna har vissa kunder till 

Länsförsäkringar framhållit just hur mycket de uppskattar denna typ av mervärde. De har känt 

att de verkligen får något tillbaka, och vissa som inte ens har vetat om denna återbäring har 

blivit mycket positivt överraskade när de väl fått vetskap om den. Detta visar och stärker vårt 

resonemang om att det handlar om att ge kunderna konkreta och kännbara mervärden. Dock 

framhåller Länsförsäkringars att det ändå finns en viss problematik, och det är att många 

kunder inte känner till detta mervärde, då det är svårt att kommunicera det på ett effektivt sätt. 

Lokal närvaro – mervärde eller inte? 

Att finnas till lokalt eller inte via kontor, och huruvida detta är ett mervärde för kunder har 

diskuterats en del hos företagen. Idag är det Länsförsäkringar, Swedbank och Ölands 

Försäkringsbolag som är lokala. Dock ska nämnas att Swedbank är ett speciellt fall, eftersom 

de mer fungerar som en försäljningskanal för Tre Kronor Försäkringar, men det finns ingen 

skadereglering lokalt. Vilket nämnts tidigare poängterar Zeithaml et al (2006) att kunder kan 

skapa lojalitet med ett företag genom en personlig kontakt med personalen. Fysiska kontor 

möjliggör således att i högre utsträckning kunna skapa långvarig kundlojalitet, än enbart 

internet och telefonkontakt. Det vi kan konstatera i efterhand är, naturligt, att de bolag som 

inte har fysiska kontor, det vill säga Trygg-Hansa och Folksam, ser heller inte lokal närvaro 

som en fördel eller mervärde i konkurrensen. De har istället satsat på att effektivisera och 

finnas på Internet och telefon, och följa den utveckling och generationsskifte som pågår. De 

försäkringsbolag som är lokala, vilket också är en del i deras affärsidé, ser också därmed detta 

som en unik fördel och ett mervärde för kunderna, och inte sällan nämns det som en trygghet 

för kunden. Frågan är dock hur kunderna ställer sig till detta? Vi ser en klar skillnad vad 

gäller olika generationer. De respondenter som är i åldrarna över 35 år, känner en trygghet i 

att kunna gå in till sitt försäkringsbolag och sitta ner och prata, bland annat eftersom 

försäkringar är så starkt förknippat med trygghet. Däremot är den yngre generationen inte i 

stort behov av att kunna besöka sitt försäkringsbolags kontor. Dock finns två intressanta 

upptäckter här. Engagemanget för försäkringar tycks öka en aning bland människor ju äldre 

de blir, precis som Martinsson på Ölands Försäkringsbolag beskrev i intervjun. Personen har 

då varit med om fler saker, har fler saker att försäkra och därmed ökar också behovet av 

trygghet, och en del i denna trygghet ligger i att fysiskt kunna besöka sitt försäkringsbolag. 

Den yngre generationen, det vill säga de under 35, ser inget specifikt behov i att kunna besöka 

bolagen fysiskt, även om det givetvis finns undantag i undersökningen. Dock ser vi att när det 

handlar om att en skada inträffat, kanske av större omfattning, ser i princip samtliga 

respondenter möjligheten att besöka bolaget som ett oerhört mervärde. Att tryggt och lugnt 

kunna gå in och få all hjälp som behövs i en jobbig situation. Här konstaterar vi att 

Länsförsäkringar och Ölands Försäkringsbolag faktiskt har ett unikt mervärde i konkurrensen. 
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Ölands Försäkringsbolag fokuserar mycket av sin marknadsföring till att just påpeka detta för 

sina kunder, och vi påpekar att Länsförsäkringar skulle kunna bli bättre på detta. 

Danielsson, VD för Länsförsäkringar i Kalmar Län tror att, tack vare den utveckling som varit 

under senare år där mycket förläggs till Internet, detta också skapar en viss moteffekt, att allt 

inte behöver vara globalt eller stort och kostnadseffektivt. Han säger att det för människor 

fortfarande finns ett visst värde och trygghet i det lilla, det lokala och fysiska, och detta 

kommer kanske att öka. Vi konstaterar att försäkringar till syvende och sist handlar om 

trygghet, och att lokala företag därför en unik fördel och mervärde som inte går att uppfylla 

via internet eller telefon. Det blir aldrig samma sak. Vi förstår samtidigt att 

försäkringsbolagen med verksamhet på Internet inte villigt erkänner att det är en fördel, 

eftersom de representerar något annat. Dock tror vi, vilket vi bygger på känslor, och samtal 

med människor, att i takt med att denna tekniska utveckling fortskrider och allt mer förläggs 

till Internet, kommer också behovet av den fysiska och lokala närvaron öka, som en naturlig 

moteffekt. 

Helkund – en ny konkurrenssituation 

På den svenska försäkringsmarknaden har under senare åren en ny konkurrenssituation 

uppstått. Den handlar om att försäkringsbolag utvecklat antingen bankverksamhet eller 

samarbete med banker, och banker har i sin tur börjat erbjuda försäkringar. Här har det alltså, 

som Grönroos (2008) benämner, skett ett utvidgat tjänsteerbjudande i syfte att skapa erbjuda 

kunden en finansiell helhetslösning och således skapa konkurrensfördelar. Länsförsäkringar 

har utvecklat bankverksamheten sedan 1995 och kan idag erbjuda sina försäkringskunder att 

ha sin privatekonomi i företagets bank. Om kunden exempelvis har sina försäkringar i 

Länsförsäkringar, erbjuds den att till exempel öppna ett lönekonto och pensionssparande i 

banken, varpå kunden blir så kallad förmånskund. Vi påstår att detta är ett smart sätt att låsa in 

kunden hos företaget och erbjuda denne en helhetslösning. Den traditionella uppfattningen 

enligt många, både företags- och kundrespondenter, är att människor sällan byter bank, att det 

ska till mycket för att människor ska engagera sig i att undersöka olika bankers erbjudanden, 

eller att deras befintliga bank gör ett misstag. Detta har Länsförsäkringar förstått. Om de då 

lyckas få kunden att bli bankkund med förhoppningen att den stannar en längre tid, ökar också 

chansen att den stannar med sina försäkringar på grund av rabatterna den får, vilket också blir 

ett viktigt mervärde för kunden enligt Länsförsäkringar själva. 

Detta har också gjort att banker varit tvungna att reagera på denna nya konkurrenssituation. 

Idag erbjuder därför Swedbank sina bankkunder försäkringar till förmånliga priser. Från 

Swedbanks håll är det mycket viktigt att erbjuda sina kunder denna helhetslösning, och på så 

sätt möta konkurrensen, som Strandberg berättar i empirin. Det har även lett till att andra 

försäkringsbolag sett hur viktigt det blivit att kunna erbjuda denna helhet. Exempel på detta är 

att Ölands Försäkringsbolag också samarbetar med Swedbank och kunder i Swedbank kan då 

få förmånliga erbjudanden på försäkringar från Ölands Försäkringsbolag. 

Helt klart ser vi att dessa helkundserbjudanden som Länsförsäkringar och Swedbank erbjuder 

sina kunder skapats för att stärka sig på marknaden och låsa in kunderna. Vi tror också att det 

kan bidra till att minska otroheten bland kunder, och samtidigt ökar förutsättningarna för 
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lojalitet. Detta eftersom bankkunder faktiskt sällan byter bank, speciellt den äldre 

generationen. Frågan vi ställer oss är hur de försäkringsbolag som inte kan erbjuda detta till 

sina kunder i framtiden kommer att bemöta denna konkurrens? 

Samla försäkringar - rabatter 

Alla försäkringsbolag har gemensamt att de premierar och uppmanar kunder att samla sina 

olika försäkringar hos just dem. Om kunderna väljer att göra detta får de också en viss rabatt, 

ju fler försäkringar desto mer rabatt. Detta sätt att arbeta förstår vi handlar om att låsa in 

kunden och förhoppningsvis få den att stanna och bli lojal. Både Bruhn (2003) och Fill (2006) 

poängterar även att mer djupgående kundrelationer ger ökad tillit och samarbetsvillighet och 

således även mer köpvillighet. Att försöka skapa djupa relationer med rätt kunder möjliggör 

därav att de blir mer samarbetsvilliga och konsumtionsbenägna. De personer vi talat med i 

kundundersökningen anser att dessa typer av mängdrabatter är viktiga, och är således ett 

mervärde för dem. Det är också en motivation för människor att samla sina försäkringar i ett 

bolag och ingå en långvarig relation. På grund av transparensen i branschen erbjuder 

emellertid alla försäkringsbolag sina kunder detta och vi påstår att det inte längre går att 

betrakta som ett mervärde. 

Skadeförebyggande åtgärder – ett mervärde genom kundens aktiva medverkan 

Såväl Zeithaml et al (2006), Grönroos (2008) och Payne (1993) lyfter fram att tjänster i regel 

produceras och konsumeras samtidigt. Det ska dock återigen poängteras att försäkringstjänster 

är speciella med tanke på att en person kan vara kund hos ett försäkringsbolag under flera år 

utan att rent fysiskt tillhandahållas någon tjänst. Den tjänst kunden betalar för under den tiden 

är således känslan av trygghet som försäkringen ger. Emellertid erbjuds extratjänster i form av 

exempelvis så kallade skadeförebyggande åtgärder. Samtliga intervjuade försäkringsbolag 

arbetar med skadeförebyggande åtgärder. Det handlar om allt från larm i villan till 

brandsläckare i stugan, det vill säga åtgärder som gör att risken för skador minskar. Om 

kunden har ett brandlarm i sin villa, minskar också risken för att huset ska brinna ner, och när 

riskerna minskar så minskar också premierna för försäkringarna, vilket gynnar kunderna. 

Detta kräver emellertid också motprestationer, eller kunders aktiva medverkan som ovan 

nämnda författare betonar som viktigt i tjänsteföretag. Dessa motprestationer innebär att det är 

kunderna själva som måste installera ett alarm eller sätta in en brandsläckare, för att de ska få 

en lägre premie. Problemet som vi ser är att de flesta försäkringsbolagen anser att de är unika 

med sitt skadeförebyggande arbete, vilket inte alls stämmer. Alla bolag erbjuder sina kunder 

vissa skadeförebyggande rabatter och sysslar med skadeförebyggande arbete, och alla 

erbjuder skadeförebyggande produkter till förmånligare priser. De enda som inte arbetar 

aktivt med detta är Swedbank, vilket också är naturligt eftersom det är en bank, där 

försäkringsverksamheten ännu är ny och mer fungerar som ett mervärde och en värdehöjande 

tjänst i komplement till bankverksamheten. Vidare verkarförsäkringsbolagen vilja framställa 

det skadeförebyggande arbetet som något som uteslutande gynnar kunden. De nämner dock 

inte att de gynnar dem också eftersom de givetvis sparar mycket resurser på att färre skador 

inträffar. Kontentan i resonemanget är att vi tycker det är underligt att många 

försäkringsbolag anser att de är unika, medan verkligheten visar att det inte är så. Vad detta 
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beror på är svårt att säga, men det ger oss en klar känsla av att företag ibland inte har riktig 

koll på sina konkurrenter eller vad dessa gör och erbjuder.  

Skadereglering– är det ett mervärde? 

När vi talat med försäkringsbolagen om mervärden är det flertalet som lyft fram 

skaderegleringen som det viktigaste i det dagliga arbetet. De säger att skaderegleringen är 

själva kärntjänsten och att det är den de skall leverera. Det är vid skaderegleringen som 

kunden får uppleva varumärket och den kvalitet som de står för. Det är också här de har 

förutsättningar att verkligen lyckas eller misslyckas. Karlsson, marknadschef på 

Länsförsäkringar i Kalmar län framhåller att det är här som företaget antingen kan göra bort 

sig, eller överraska kunden och skapa förutsättningar för lojalitet. Det är alltså dessa 

situationer som Grönroos (2008) och Normann (2000) väljer att kalla kundinteraktioner som 

är av yttersta vikt för kunders upplevda tjänstekvalitet. Danielsson, VD på Länsförsäkringar i 

Kalmar län anser att den negativa inställningen som finns bland människor bland annat beror 

på att just massmedia ofta rapporterar om olyckliga skaderegleringar som gör att 

försäkringsbolagen framstår i dålig dager. Alla har säkert sett programmet Plus i SVT, där 

inte sällan försäkringsbolag framstår som stora bovar gentemot den lille enskilde individen 

eftersom de vägrar ersätta en skada som hänt. Danielsson påpekar vidare att det är olyckligt 

att det aldrig rapporteras om alla de lyckliga skaderegleringar som faktiskt görs. Karlsson på 

länsförsäkringar i Kalmar berättar om svårigheterna kring just skadereglering, eftersom det 

handlar om att få kunder att förstå att ett försäkringsbolag inte kan ersätta allt som händer, 

men samtidigt få kunderna att tycka väl om företaget. Vi förstår således den problematik som 

finns när det gäller att hantera detta arbete. Vi finner det dock konstigt att samtliga 

försäkringsbolag framhåller hur duktiga de är på just skadereglering, och framhäver att de av 

kunderna får mycket höga betyg, men att ingen marknadsför detta. 

Två typer av mervärden  

Som förklarat ovan är det följaktligen så att samtliga försäkringsbolag anser att de erbjuder 

vissa mervärden för sina kunder, och samtidigt kan vi se att det skiljer i hur de ser på 

mervärden. Alla lyfter de fram olika, samtidigt som det finns det flera mervärden som 

samtliga lyfter fram. Av detta urskiljer vi mervärden i två olika dimensioner. Den övre 

dimensionen av mervärden handlar om övergripande, icke konkreta och ogripbara mervärden, 

som kunder inte upplever individuellt. Exempel på dessa är företagens miljöarbete och 

samhällsengagemang. Detta är mervärden som kunder inte upplever på personlig nivå, det vill 

säga det är inte riktat till den specifika kunden. Om de ens ska betraktas som mervärden går 

att diskutera, och det beror också på ur vilken synvinkel det diskuteras. Den andra typen av 

mervärden, den andra dimensionen, blir således mer gripbara och konkreta. Dessa handlar om 

rabatter, give aways, skadeförebyggande produkter, förmånliga priser och liknande, vilket vi 

anser kunder i regel ser som de mervärden av störst vikt. Vi hävdar vidare att dessa två olika 

dimensioner ligger till grund för det totala mervärde kunden upplever av ett företag. Den 

första dimensionen är den som ibland nästan kan betraktas som självklar. Att stora företag 

sysslar med och engagerar sig i bra saker och representerar sådant som är bra för samhället 

bör vara en självklarhet, speciellt när det gäller försäkringsbolag vilket Petrescu & Pop (2009) 

betonar. Den andra dimensionen är de konkreta mervärden som får kunder att reagera och 
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agera, det vill säga bli kunder, stanna kvar eller kanske även lämna relationen. Det vi kan 

notera är att synsättet på dessa två dimensioner ser olika ut för olika företag. Medan 

exempelvis Folksam lyfter fram sitt samhällsengagemang, det vill säga den första 

dimensionen, som ett viktigt mervärde för kunden, lyfter istället Länsförsäkringar fram den 

andra dimensionen som viktig, exempelvis rabatter och återbäring. För att tydliggöra vårt 

resonemang presenterar vi en modell (se figur 3) som illustrerar att den övre 

mervärdesdimensionen ska agera i symbios med den under mervärdesdimensionen för att 

företaget ska kunna erbjuda ett totalt mervärde för kunden.  

 

Figur 3: Det totala mervärdet 

Vi ser ett viktigt mönster här. De två försäkringsbolag som fokuserar på de större mervärdena, 

det vill säga den övre dimensionen, är också de som enligt oss har verkat mest frustrerade 

över att de inte lyckas få kunder att förstå vilka mervärden de erbjuder, även om alla tycks 

uppleva det svårt att kommunicera ut dem överhuvudtaget. Detta gäller främst Folksam och 

Trygg Hansa som fokuserar just på större mervärden som samhällsengagemang. På ett av 

dessa företag kunde inte ens respondenten, vilken för övrigt arbetade på 

marknadsavdelningen, svara för varför kunder ska välja just deras försäkringsbolag, utan 

hänvisade oss att ringa till säljavdelningen för att få bra svar på det. Hon sade att hon inte var 
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tränad i säljbiten. Vi tycker att det är underligt att en person som skall representera sitt 

företag, en person vi blivit rekommenderad att tala med rörande våra ämnen, inte kan 

argumentera för varför en kund ska välja just det företaget. Vi anser att det borde vara en 

självklarhet, oavsett om vi talar om säljare eller till och med receptionspersonal. Vi tror heller 

inte att det rådde något missförstånd, vi bad henne helt enkelt att förklara varför en kund ska 

välja företaget och vilka fördelar detta ger. Vilket framgår av teorin framhåller Echeverri & 

Edvardsson (2002) vikten av företagets interna relationer och skriver att hela organisationen, 

tillsammans med marknadsavdelningen, måste arbeta i symbios för att få nöjda kunder och 

kunna bygga lönsamma kundrelationer. Som Picoult (2007) förklarar är det många gånger 

problem med att personalen ofta får skuld för dålig kundhantering, men att det egentligen är 

arbetsgivarens uppgift att använda sig av ett ledarskap som utbildar personalen. Petrescu & 

Pop (2009) skriver även de att det är viktigt att få hela personalen att agera på ett likartat sätt i 

sitt servicearbete. 

Vad säger kunden om mervärden? 

Frågan vi ställer oss är: upplever kunden dessa mervärden som verkligt konkurrenskraftiga 

mervärden? Är detta verkligen ett mervärde som får kunden att välja ett visst 

försäkringsbolag? Både ja och nej, hävdar vi. Denna argumentation bygger vi på 30 intervjuer 

med människor i olika åldrar. Vi påpekar att det är en stor skillnad i att som kund uppskatta de 

mervärden som tillhör den övre dimensionen av mervärden som ett företag sysslar med, till att 

välja att faktiskt bli kund i det företaget. Emotionellt kan kunder självklart känna att genom 

att vara kunder i just detta företag stödjer något bra, men det är sällan mervärden som får 

kunden att välja företaget från början. Emellertid får kunden genom denna övre dimension av 

mervärden bra associationer till varumärket vilket Kapferer (2004) och Hultén et al (2008) 

betonar som viktigt för företagens imageskapande. Vi hävdar att dessa mervärden kan hjälpa 

till att få den befintlige kunden att stanna kvar, och eventuellt om allt går bra i relationerna bli 

lojala, men kunder blir inte lojala kunder enbart på grund av dessa mervärden. Om så var 

fallet skulle kanske Röda Korset kunna starta försäkringsverksamhet… Vi anser att det är lite 

väl enkelt för ett företag att säga att dessa mervärden är avgörande och att det inte innebär full 

koll på verkligheten. De intervjuer vi genomfört med kunder angående mervärden, visar och 

stödjer det vi säger. Mervärden som samhällsengagemang och ansvar kan visst få kunder att 

relatera mycket positivt till ett varumärke, de känner att de är med och bidrar till goda saker. I 

slutändan finns det dock andra, hårdare fakta, som avgör valet av försäkringsbolag, enligt 

kunderna. Mervärden som kunder uppskattar är ofta relaterat till pris, rabatter, gåvor, det vill 

säga konkreta fördelar. Kunder vill känna att de får något konkret utöver sin försäkring. Detta 

är således de mervärden som hamnar i den undre dimensionen. Grönroos (2008) skiljer på 

kärntjänster, kringtjänster och värdehöjande tjänster, där vi främst tolkar den sistnämnda som 

mervärdesskapande. Det är dessa som bidrar till att förhöja värdet på kärntjänsten och således 

gör företaget mer konkurrenskraftigt. Vilka Bruhn & Georgi (2006) framhåller kan vara såväl 

gratis som avgiftsbelagda. Enligt vår definition tillhör således dessa värdehöjande tjänster den 

undre dimensionen mervärden. 

Dessutom tror försäkringsbolagen väldigt ofta att de är unika med något exempelvis 

produkter, erbjudanden, mervärden. Faktum är, vilket vi upptäckt, att företag oftast inte är 
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särskilt unika. Vi hävdar att det kan vara farligt att tro att företaget har en viss unikhet som 

kunder upplever, fast inte så är fallet. Denna argumentation bygger vi på de intervjuer vi gjort 

med kunder, vilket visar att de inte alls upplever att de olika försäkringsbolagen erbjuder 

unika saker jämfört med varandra. Trots att försäkringsbolagen tycker att de erbjuder 

kunderna unika mervärden, hävdar vi därför att detta aldrig bli verklighet så länge inte kunden 

upplever dem som unika. Vi kan så här i efterhand urskilja de element som gör bolagen unika, 

men eftersom kunder generellt sett uppenbarligen inte upplever detta så har företagen också 

misslyckats med att ge kunden vetskap om dessa unika fördelar eller mervärden. Därför 

kommer vi in på integrerad marknadskommunikation som vi hävdar blir viktigt i leveransen 

av mervärde till kund. 

Dessutom hävdar vi att det kan vara farligt att för starkt marknadsföra mervärden som socialt 

engagemang och att företaget står för bra saker och så vidare eftersom det innebär att 

företaget sätter sig självt och dess moral på lite högre piedestal. Detta gör således att företaget 

exponerar sig och blir väldigt sårbart om något går snett. Precis som Eckerbom på Trygg 

Hansa sade är det väldigt lätt att skada ett varumärke. För inte så länge sedan uppstod 

ramaskri och demonstrationer när Folksam var tvungna att sänka ersättningen i vissa 

pensionsförsäkringar vilka pensionärer tecknat för länge sedan. Detta bör ha skadat 

varumärket oerhört och rimmar inte alls med det som Folksam vill stå för. 

Vad förväntar sig kunderna? 

Folksam exempelvis hävdar att kunder inte förväntar sig mycket av sina försäkringsbolag, på 

grund av det låga engagemanget och den negativa inställning vi tidigare diskuterat. Detta 

ointresse tros bero på att försäkringar är något trist och nödvändigt ont för människor. 

Dessutom säger Krafft att hon inte tror att försäkringsbolag kan inta en glammig roll. Vi 

förstår Kraffts uttalande och håller med om att ett försäkringsbolag inte kan, eller bör göras 

om till något glammigt företag för att göra kunder mer intresserade . Vi tycker dock att detta 

uttalande visar på ett slags motstånd till att vilja förändras och göra branschen och företaget 

mer intressant. Ett sådant uttalande tycker vi också bekräftar en annan känsla vi haft under 

detta arbete, nämligen att branschen i helhet sitter fast i ett föråldrat tänkesätt. Många av de 

företagsrespondenterna vi intervjuat har varit i övre medelåldern och har arbetat länge i 

samma bransch. Vi hävdar även att den äldre generationen sitter fast i gamla värderingar och 

tankesätt vad gäller företagande. Väldigt sällan har det påtalats för oss hur viktig kunden är. 

Det enda försäkringsbolag som uttryckt att det handlar om att verkligen fokusera på kunders 

behov och hur viktiga kunderna är för dem är Ölands Försäkringsbolag. Detta stämmer väl 

överens med Picoult (2007) som skriver att det finns vissa företag, i synnerhet mindre företag, 

som verkligen förstått värdet av service och bland de viktigaste konkurrensfördelar ett företag 

har, är hur de behandlar sina kunder. Givetvis inser vi att samtliga bolag säkert förstår att 

kunden är en viktig tillgång, men vi finner det märkligt att inte fler betonat det, istället har 

företagen lyft fram sina produkter och vad de är duktiga på. Branschen verkar för oss ha ett 

tydligt produktfokus, vilket också känns ganska förlegat. Eckerbom på Trygg-Hansa drog 

paralleller till bankbranschen och sade att försäkringsbranschen är likadan, att chefer och 

ledningar tenderar att i allt för stor utsträckning fokusera på produkter och produktutveckling. 

Vilket står i stark kontrast med både Normann (2000) och Grönroos (2008) som skriver att 
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försäkringsbranschen är väldigt transparant med likartade produkter och således bör företagen 

konkurrera med god servicestrategi. För att exemplifiera detta kan vi ta diskussionen med 

VD:n för Länsförsäkringar i Kalmar län, som hävdade att bland det viktigaste för att skapa 

långsiktiga relationer är att ha bra produkter. Givetvis nämnde han annat också, men inget om 

kunden och dennes behov, vilket vi finner märkligt och samtidigt bekräftar vår känsla. Detta 

utlåtande kan givetvis bero på flera orsaker. Bland annat för att försäkringsbranschen just är 

mycket transparent där det är lätt att kopiera varandras produkter, och att det efter ett tag blir 

nödvändighet med produktfokusering för att följa med i utvecklingen.  

Transparens och bestående mervärden över tid 

Samtliga försäkringsbolag har påpekat den transparens som gäller i sakförsäkringsbranschen. 

Detta går i linje med Grönroos (2008) och Normann (2000) som båda poängterar detta 

faktum, och att servicestrategier således bör få mer fokus. Det är mycket lätt för företagen att 

kopiera varandras produkter, bland annat eftersom produkterna och dess villkor finns 

tillgängliga på Internet. Vi hävdar därför att vissa mervärden som företagen arbetar med också 

blir lättkopierade och därmed inte bestående mervärden över tiden. Inom kort tid kan vilket 

försäkringsbolag som helst kopiera den framgång som ett annat skapat. Därför konstaterar vi 

att det att ständigt gäller att leverera olika mervärden och vara innovativ för att också behålla 

befintliga kunder. Att erbjuda ett visst mervärde för stunden, innebär att ett annat bolag snabbt 

tar samma idé, och sedan erbjuder de dessutom kanske ett lägre pris och plötsligt så har 

kunden bytt bolag. En kontinuerlig leverans av mervärden kan emellertid göra att kunden 

väljer att stanna, om den upplever fördelarna med tjänsten kontinuerligt hela tiden. Vilket 

Zeithaml et al (2006) betonar och skriver att om företaget förstår kundens, över tiden, 

förändrade behov och krav samt konstant utvecklar och förbättrar sina erbjudanden och 

produkter, minskar risken betydligt att kunden går till en konkurrent. Echeverri & Edvardsson 

(2002) understryker även detta och skriver att huvudmålet med en relationsbaserad 

marknadsföring är att bygga långvarig kundtillfredsställelse 

Individanpassa – viktigt för framtiden 

Av de intervjuade försäkringsbolagen talar inte många om vikten av individualiserade 

erbjudanden till kunden. Endast Folksam nämner att försäkringsbolaget måste kunna se till 

kunders olika individuella behov och var de befinner sig i livscykeln, och vilka händelser som 

påverkar dem. Detta tror vi kommer bli allt viktigare i framtiden. Grönroos (2008) 

understryker vikten av att kunna behandla kunderna individuellt och han betonar just att 

försäkringsbolag, i högre utsträckning än andra tjänsteföretag, har förutsättningen att behandla 

kunderna mer individuellt. Zeithml et als (2006) exempel med försäkringsbolaget USAA och 

deras individanpassade strategi under Gulfkriget betonar även detta faktum. I 

kundintervjuerna framkommer det tydligt att många kunder skulle uppskatta mer 

individanpassade erbjudanden. Vi hävdar att försäkringsbolagen därmed har ett viktigt arbete 

framför sig. Att allt mer kunna vända sig till enskilda målgrupper och erbjuda dem mervärden 

utefter hur deras livssituation ser ut tror vi blir av allt större vikt. 
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5.2 Kommunikation 

Kundfokus 

Samtliga försäkringsbolag instämmer i att försäkringsbranschen präglas av ett byråkratiskt 

språk, som är svårt för kunder att förstå. Detta styrks även av våra kundintervjuer, då 

majoriteten tycker att det är svårt att förstå villkoren och vad deras försäkringar verkligen 

täcker. Picoult (2007) betonar detta och skriver att den svåra terminologin som används inom 

försäkringsbranschen kan lätt skapa förvirring hos kunderna. Trygg-Hansa och Swedbank 

anser dock att det är svårt att förändra försäkringsspråket, eftersom villkoren också skrivs i 

juridiskt syfte. VD:n för Länsförsäkringar i Kalmar hävdar att det finns mycket att göra åt 

detta, och han tror att försäkringsbolagen inte riktigt förstått hur viktigt det är för kunder med 

ett språk som är tydligt och enkelt. Vi anser att kunden är den som försäkringen är till för, och 

om kunden inte förstår råder det en problematik, vilket försäkringsbolagen måste inse. 

Gummesson (2008) betonar vikten av att företagets relation till kunden ska vara en relation 

som båda har nytta av, vilket sedan leder till en djupgående och långvarigrelation och således 

en lojal kund. Om kunden däremot inte förstår produktens innehåll, vilket ofta är fallet i 

försäkringsbranschen, anser vi att chansen för ett win-win-förhållande är svårt att uppnå, och 

detta har också visat sig vara fallet då många har en negativ inställning till branschen. Idag är 

de allmänna villkoren framförallt framtagna för att minska missförstånd mellan jurister vid en 

eventuell tvist om vad villkoren egentligen säger. Att kunden har en försäkring som den 

eventuellt inte ens förstår och att detta bör förändras, verkar inte prioriteras av de flesta 

försäkringsbolagen. 

Liknande kommunikation 

Försäkringsbolagen kommunicerar på likvärdiga sätt med sina kunder. Kunder kan teckna 

sina försäkringar via telefon och Internet. Erbjudanden till kunder kommuniceras också på 

liknande sätt genom traditionell marknadsföring som exempelvis reklam, annonsering, PR 

och direktreklam. Inget av bolagen sticker ut och kommunicerar på ett annorlunda sätt. Dock 

erbjuder de lokala företagen som Länsförsäkringar, Ölands Försäkringsbolag och Swedbank 

även kundmöten via sina lokala kontor. 

Vi kan som sagt konstatera att försäkringsbolagen finner det svårt att kommunicera sina 

mervärden till kunder, just på grund av att kunderna generellt sett är mycket ointresserade och 

ser försäkringar som något nödvändigt ont och därmed inte vill spendera tid på det. Dock har 

flertalet intervjuade kunder visat en öppenhet inför att lära sig mer om sina försäkringar, men 

att de idag är så pass krångligt, tråkigt och alldeles för mycket information för att de verkligen 

ska göra det. Det finns alltså utrymme för att kommunicera information som ger bättre 

kunskap till kunder, men frågan är hur försäkringsbolaget ska gå till väga för att göra det? För 

att leverera ett klart och tydligt budskap till marknaden och således undvika otydliga budskap 

skriver Bruhn & Georgi (2006) att företaget måste koordinera sina olika 

kommunikationsverktyg i en integrerad marknadskommunikation. Vi hävdar därför att 

försäkringsbolagen måste bli bättre på att koordinera alla kommunikationsverktyg samt även 

hitta nya sätt att tydligt kommunicera sina budskap och mervärden på, så att de verkligen 

uppmärksammas eftersom de uppenbarligen inte gör det idag. Det behövs mer kreativitet, 

men samtidigt tydligare information. Grönroos (2008) understryker även att det finns andra 
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aspekter av kommunikation, förutom traditionella kommunikationsverktyg, som levererar 

budskap till kunderna. Exempelvis hur serviceprocessen fungerar, vilka resurser som används 

och vilka fysiska produkter som används i processen. Grönroos (2008) betonar även att dessa 

budskap kan vara mer effektiva än de traditionella kommunikationsverktygen. Således bör 

försäkringsbolagen ta detta i beaktning. 

De intervjuer vi gjort med kunder visar också att försäkringsbolagens information, som 

upplevs som svårtolkad, ofta kan ge upphov till irritation bland kunder, vilket bidrar starkt till 

den negativa inställning som finns. En kund uttryckte stark kritik och tyckte till och med att 

det verkar som om försäkringsbolagen gömmer i sig olika krångliga formuleringar för att 

slippa undan att betala ersättning. Martinsson, marknadsansvarig på Ölands Försäkringsbolag, 

är den enda som uttryckt en förståelse för dessa typer av kunder. Därför har också Ölands 

Försäkringsbolag tagit fram de fem självklara kraven de tycker att kunder kan ställa på sina 

försäkringsbolag. Bland dessa nämns att ett försäkringsbolag ska tala klarspråk och vara 

tydliga. Huruvida deras kunder anser att de gör det kan vi inte svara på, men det visar klart 

och tydligt att intentionerna finns från företagets sida och att kritiken tas på allvar. Under 

samtalet med Martinsson märkte vi ett förhållningssätt som skilde sig från övriga 

försäkringsbolag, nämligen att kunderna stod i fokus på ett annat sätt och hon förklarade hur 

viktigt det är för företaget att vara tydlig, enkel och ärlig i sin kommunikation med kunder. 

Kunderna å sin sida framhåller i undersökningen att de vill ha tydligare och enklare 

information. Här har alltså försäkringsbolagen verkligen något att arbeta med i framtiden. Det 

bolag som först koncentrerar sig på att göra det så enkelt som möjligt kommer således att ge 

kunderna ett mervärde, kommunikationen kommer att underlättas mellan båda parter och 

kunderna får bättre förutsättningar att stanna och bli lojala. 

Intressant finner vi också försäkringsbolagens förhållningssätt till det som av kunder upplevs 

som krångligt i branschen. Trygg-Hansa hävdar att det inte alls är så krånglig och invecklad 

terminologi, utan att det snarare är en gammal föreställning som sitter kvar i kundernas 

huvud. Strandberg på Swedbank ser heller ingen som helst problematik i otydlig och krånglig 

information vad gäller försäkringar, utan anser att det inte är något att göra åt om jurister 

uppenbarligen kräver denna terminologi. Hänsyn bör också tas till den bakgrund Strandberg 

har inom bankvärlden, där det inte alls är ovanligt med juridiska texter, vilket innebär att han 

bör vara van vid invecklad terminologi. 

När detta dock ställs mot Länsförsäkringars VD Danielssons åsikter om att bolagen måste bli 

bättre på informationen blir det dock intressant. Det visar på något sätt att Swedbank kanske, 

bland annat på grund av att de är nykomlingar, inte heller är så insatta i försäkringsbranschen. 

Återigen ser vi ett mönster, ett mönster där företagen inte sätter kunderna och deras åsikter i 

fokus, utan hävdar istället att det är bara föreställningar. Vi anser att hela branschen bör ta på 

sig ansvaret för att förbättra detta och börja lyssna till vad kunderna säger. Om kunder 

upplever att det finns en problematik finns det följaktligen en problematik som också bör tas 

på allvar. Det bör samtidigt nämnas att de intervjuade personerna på försäkringsbolagen i de 

flesta fall arbetar på marknadsavdelningar, och sitter således inte med och skriver villkor och 

annan produktinformation, och bör därför inte heller hållas ansvariga för problematiken kring 

dem. Vi anser dock ändå att de sitter på positioner där de har makt att påverka vad som 
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kommuniceras till kunden och hur det kommuniceras. Kanske borde dessa personer 

involveras i de villkors- och produktformuleringar som görs? Som Petrescu & Pop (2009) 

skriver är det ytterst viktigt att få alla inom försäkringsbolaget att anamma liknande 

serviceprinciper, och som Echeverri & Edvardsson (2002) betonar, nämligen att få hela 

organisationen att arbeta i symbios för att få nöjda kunder och kunna skapa långvariga 

kundrelationer. 

Det låga intresset – vad beror det på? 

Vi kan så här långt konstatera att försäkringar är en lågintresseprodukt, vilket också påverkar 

försäkringsbolagen märkbart. Alla bolagen påtalar att de finner en problematik och svårighet i 

att kommunicera mervärden till kunderna samt vissa svårigheter i att definiera begreppet 

lojalitet och hur lojala kunder skapas. De främsta anledningarna till detta ointresse och 

bristande engagemang, som vi med hjälp av intervjuer med både kunder och företag, samt 

genom teorier och artiklar kan identifiera är: 

 Nödvändigt ont: Eftersom människor inte vill att skador, som att huset brinner ner, 

bilen går sönder eller det blir inbrott i stugan, ska inträffa är också inställningen till 

försäkringar att det är ett nödvändigt ont.  Försäkringar är helt enkelt ett måste, även 

om kunderna givetvis aldrig hoppas att det kommer att hända något. 

 Ersättning ges aldrig: Den generella inställningen bland människor tycks vara att 

även om de tecknar en försäkring får de inte ersättning när en skada väl har inträffat. 

Det tycks finnas en känsla av att försäkringsbolagen ogärna ersätter och gömmer sig 

därför bakom svårtolkade villkor och undantag. 

 Tråkigt och grått: Kunder anser med att det vilar en grå och trist bild över 

försäkringsbranschen. Den gråe, färglöse, byråkratiske och korrekta 

försäkringstjänstemannen är fortfarande lite av ett komiskt beskrivande bland vissa 

kunder. 

 Svårtolkad information: Människor tycker som regel att försäkringsbolagens 

information och villkor ofta är svårtolkad och krånglig att förstå. Precis som Picoult 

(2007) understryker.  Det juridiska språket gör att människor sällan orkar sätta sig in i 

vad deras egen försäkring verkligen täcker.  

Grönroos (2008) resonemang om att tjänster inte alltid behöver produceras och konsumeras 

samtidigt är verkligen fallet för försäkringsbranschen. Är detta en av anledningen till varför 

intresset är så lågt? För att kunderna ibland inte vet vad den köper och betalar för? Att den till 

och med rent konkret inte får något för pengarna som betalas in varje år? 

Grönroos (2008) talar om att om kundernas kunskap är dålig så kan också kvaliteten på 

tjänsten bli sämre. Vi ser här en ond cirkel; om kunden är ointresserad, tar den därmed inte 

heller reda på vilka villkor som gäller eller vad försäkringen täcker, vilka fördelar de olika 

bolagen har. När kunden sedan kontaktar försäkringsbolaget för att exempelvis en skada 

inträffat, kan en schism uppstå mellan kund och bolaget. Eftersom kunden anser att den inte 

fått tillräcklig information kan det vara så att den inte har läst det finstilta och helt plötsligt 

gäller inte den försäkring den tecknat och betalat för. Således blir kunden irriterad, ännu mer 

avståndstagande från bolaget och kanske till slut lämnar och byter försäkringsbolag. Vi 
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hävdar därmed att om kunden vet exakt vad som gäller, vad försäkringen täcker och inte 

täcker, minskar detta riskerna för konflikter och således kan också kvaliteten stärkas för 

kunden. 

Vad kan då göras åt den generellt sett dåliga kunskapen? Sjöberg på Folksam tror att det 

skulle vara intressant att redan i tidig ålder via exempelvis skolan informera ungdomar om 

försäkringar och dess betydelse för människor och samhället. Vi hävdar att detta vore en god 

idé, dock inte i syfte att sälja, utan endast informera. Den artikel som presenteras i 

inledningskapitlet vittnar om att var femte ungdom i Sverige saknar hemförsäkring, vilket kan 

anses skrämmande. Ungdomar vet helt enkelt inte att en hemförsäkring innehåller exempelvis 

ett överfallsskydd, som innebär att ersättning betalas vid överfall. Försäkringsbolag borde, 

anser vi, hitta nya ställen och sätt att kommunicera sina verksamheter på i syfte att öka 

medvetenheten i samhället kring försäkringar och dess värde. 

Dessutom tror Sjöberg starkt på storytelling i försäkringsbranschen, snarare än att tala i siffror 

och statistik, vilket hon hävdar bara förvärrar det tråkiga. Mossberg och Johansen (2006) 

framhåller att storytelling har en förmåga att engagera oss människor emotionellt och nå 

ointresserade människor. Sjöberg som är relativt ung, har ett annat synsätt än övriga 

respondenter. Under hela intervjun hade hon en inställning som vittnade om att hon brann för 

sitt företag och var mycket positiv till att det visst skulle gå att förändra människors 

inställning till branschen. Bland annat då genom storytelling, som hon påpekar i högre 

utsträckning tilltalar människor eftersom de märker att det kommer från hjärtat. Dessutom 

sitter exempelvis Folksam på mycket intressanta historier, enligt Sjöberg, eftersom de har 

funnits med mycket länge. Folksam skulle i reklamfilmer kunna visa alla de saker de gjort 

genom åren, som hjälp till krigsdrabbade exempelvis. Sjöberg försöker använda storytelling 

för att förmedla Folksams mervärden, vilket är ett relativt nytt och framförallt kreativt sätt att 

kommunicera med befintliga eller potentiella kunder. Vi hävdar att storytelling framförallt 

blir effektivt när det handlar om att lyfta fram de typer av mervärden som Folksam står för 

och vill kommunicera, som exempelvis samhällsengagemang. Som Mossberg & Johansen 

(2006) beskriver kan storytelling som kommunikationsmetod vara framgångsrik för just en 

ointressant publik, då den är kraftfull och skapar ett emotionellt engagemang och därmed är 

effektiv. Dessutom anser författarna att detta kommunikationsmedel fungerar på alla 

människor oavsett ålder. Detta bör således kunna vara ett alternativ för försäkringsbolag att 

ändra kunders syn på försäkringsbranschen och bli mer intresserade och mottagliga för 

kommunikationen? Vi tror definitivt att detta skulle kunna vara ett av många effektiva sätt för 

försäkringsbolag att kommunicera med sina kunder på och lättare kunna tilltala den stora 

skala av människor som är ointresserade. Dessutom anser vi att det skulle underlätta att 

förmedla den känsla som de allra flesta kunder hävdar att försäkringar handlar om, nämligen 

trygghet. 

5.3 Lojalitet 
Angående lojalitet och lojala kunder framhåller i princip samtliga försäkringsbolag att de 

finner det svårt att definiera vad lojalitet egentligen innebär. Ett samband mellan alla företag 

är dock att alla förknippar begreppet med lönsamhet. Detta eftersom alla samtidigt är överens 

om att det kostar mer att skaffa nya kunder än att behålla de befintliga, vilket vi anser stöds av 
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såväl Grönroos (2008), Kapferer (2004), Fill (2006), Petrescu & Pop (2009) som Zeithaml et 

al (2006). Under intervjuerna har argumentet alltså varit att företagen eftersträvar lojala 

kunder eftersom de är lönsamma. Det är också viktigt att förstå att i denna bransch dröjer det 

en ganska lång tid innan en kund blir lönsam. Vilket även Grönroos (2008) understryker. Som 

exemplet villahemförsäkringen visar kan det i vissa fall ta upp till nio år innan kunden blir 

lönsam. När kunden först tecknar en sådan för sin nyköpta villa, kostar den i normala fall 

mellan 2 000 och 4 000 kr per år. Innan försäkringsbolagen försäkrar in villan vill de dock 

göra besiktningar på huset för att försäkra sig om att det från början inte finns en mängd 

skador. Till det uppstår administrationskostnader i form av försäkringsbrev som ska skickas 

ut, någon ska kanske ha provision och så vidare. Det uppstår alltså en del kostnader. Vidare 

kanske kunden får en skada redan första året som exempelvis kostar 20 000 kr, medan 

försäkringsbolaget enbart fått in 2000 kr i premie. Därför är det viktigt att förstå att lojalitet 

och långvariga är mycket viktigt när det handlar om lönsamhet för försäkringsbolag. 

Vad skapar då lojalitet? 

Sjöberg på Folksam har en intressant teori om att kunder kan vara lojala av ren lathet, att de 

helt enkelt inte orkar byta försäkringsbolag. Vidare anser Krafft, på Folksam, att det är 

viktigare att ta hand om de kunder de redan har och skapa långvariga relationer med dessa 

snarare än att ständigt vara på jakt efter nya. Detta är som sagt alla försäkringsbolagen ense 

om. Detta stämmer enligt Kapferers (2004) diskussion om att i transparanta branscher, som 

försäkringsbranschen, har fokus gått från just kundackvirering till kundbevarande. Zeithaml et 

al (2006) för också ett intressant resonemang om att anställda som ofta får belöning är de som 

lyckats skapa mest nya kunder, men att några sådana belöningssystem inte finns för de som 

har lyckats behålla många kunder under en längre tid. Inget av de intervjuade företagen har 

talat om att de faktiskt belönar de anställda som lyckas behålla befintliga kunder. Vilket 

tidigare nämnts framhåller Grönroos (2008) att det är viktigt för just försäkringsbranschen att 

eftersträva lojala kunder på grund av lönsamhetsaspekten då det kan ta lång tid innan 

försäkringskunder blir lönsamma. Det företagen gör för att ta hand om de lojala kunderna är 

ungefär likvärdigt. Det erbjuds bland annat olika rabatter, självriskskonton och kundtidningar 

produceras, vilket försäkringsbolagen anser kunna bidra till att skapa lojalitet. Dock skiljer sig 

Länsförsäkringar i Kalmar län från de övriga i att de försökt ge sina lojala kunder något extra, 

exempelvis via olika events som genomförts. Det har handlat om allt från att hyra Astrid 

Lindgrens värld till att bjuda alla kunder med villahemförsäkringar på trav, vilket också varit 

mycket uppskattat enligt Karlsson. De skickar också varje år brev till kunder som varit med i 

20 år, där de tackar kunden för att den varit med så länge och ger dem gåvor i form av gratis 

besiktning på huset, brandfilt med mera. Vi anser att dessa former av gåvor och events är 

mycket trevliga sätt att visa uppskattning för lojala under. Här ser vi unika möjlighet för de 

bolag som är lokala att kunna bjuda sina kunder på diverse trevliga tillställningar när 

ekonomin tillåter eftersom det är en massmarknad dessa försäkringsbolag är verksamma på. 

Vad säger kunderna om lojalitet? För kunderna handlar lojalitet nästan uteslutande om att de i 

gengäld kräver bra priser, god service och tydlig information. Medan försäkringsbolagen inser 

och framhåller att många kunder lätt byter försäkringsbolag anser Strandberg inte att kunder 

byter försäkringsbolag oftare eller lättare än de byter bank, vilket också visar på en okunskap 
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om försäkringsbranschen. Samtliga intervjuade har förklarat att otrohet är ett problem och att 

kunder byter försäkringsbolag väldigt lätt på grund av att de exempelvis får erbjudanden om 

billigare premier hos andra bolag. Strandberg tror dock att lojalitet hänger mycket på hur 

företaget hanterar skaderegleringen, vilket är mycket viktigt för kunderna, och han säger att så 

länge kunderna känner att allt går bra så byter de inte bolag. Detta är emellertid inte hela 

sanningen. Det må vara så att den äldre generationen tenderar att vara mer lojala, och har 

kunden haft en skada och blivit väl bemött så stannar den gärna. Att Strandberg har denna 

åsikt är också naturligt eftersom Swedbank erbjuder redan befintliga och lojala bankkunder 

försäkringar, och därför blir lojaliteten inte ett problem för dem. Eftersom kunder tenderar att 

vara lojala sina banker, bör det samtidigt bli så att dessa kunder stannar hos banken med sina 

försäkringar så länge de är bankkunder, eller till den dagen de blir av någon anledning blir 

missnöjda. 

Även om samtliga företag hävdar att de försöker, eller vill, behålla befintliga kunder, verkar 

det ändå finnas en slags rädsla i att satsa på dem. Den hink av kunder som företagen har måste 

ju givetvis efter hand fyllas på och därför kanske det tenderar att fokuseras på anskaffning av 

nya kunder. Dessutom ställer vi oss frågan om det kan vara så att det inte finns någon garanti 

att kunden stannar och blir lojal oavsett hur mycket tid och resurser som läggs ner? Eftersom 

kunderna i denna bransch, bland annat på grund av det rådande priskriget, tenderar att ganska 

enkelt byta försäkringsbolag, ses det kanske som en risk i att lägga ner energi på dem, 

eftersom de lika gärna kan lämna företaget nästkommande år. 

Även om det är svårt att skapa och bibehålla långvariga kundrelationer i denna bransch, finns 

det trots det ändå en del som är lojala och av dessa kan vi under vår studie kunnat urskilja två 

typer av lojala kunder. Detta kommer dels från kundundersökningen, och dels från 

intervjuerna med företagen. Precis som Sjöberg på Folksam påstår verkar en del kunder bli 

lojala på grund av lathet eller det ointresse vi tidigare diskuterat. Det är helt enkelt så att dessa 

kunder stannar på grund av att de inte orkar engagera sig i att leta upp det försäkringsbolag 

som passar dem bäst. Detta hävdar vi är, ur företagens synpunkt, en farlig lojalitet eftersom 

den bygger på falskhet. Det bör vara så att om dessa kunder får ett bättre erbjudande av ett 

annat försäkringsbolag och därmed bestämmer sig för att byta, känner de heller ingen särskild 

lojalitet mot sitt försäkringsbolag. Den andra gruppen av lojala kunder är de som är lojala på 

riktigt. Detta innebär att de någon gång har varit med om en skada, ofta av lite större 

omfattning, och sedan upplevt att de blivit mycket väl omhändertagna av sitt 

försäkringsbolag. De har fått ett slags bevis på att produkten eller tjänsten de valt är bra, de 

har upplevt den på riktigt och inte bara betalat i onödan. Många av försäkringsbolagen nämner 

just att om de lyckas med skaderegleringen så skapar detta oftast en slags lojalitet, vilket 

kunderna bekräftar. Dessutom tenderar denna grupp av ärligt lojala kunder att vara lite äldre. 

De har ofta lite fler försäkringar än unga, därmed ett större engagemang, och för dem är det 

enda som betyder något är att få hjälp när de befinner sig i utsatta lägen, det vill säga trygghet. 

Kan försäkringsbolaget erbjuda dem detta tenderar de att stanna och bli lojala. Vi kan därför 

leka med en mindre realistisk tanke att försäkringsbolag skulle kunna utsätta sina kunder för 

någon form av skada och sedan visa hur bra skaderegleringen är i syfte att få kunderna lojala. 
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En kund i vår undersökning uttryckte sig väl när hon sade att försäkringsbolagen bör visa 

lojalitet till kunderna likaså, om kunden själv ska göra det. Vi hävdar att det handlar om att få 

kunder att känna sig trygga, därför blir trygghet ett nyckelord för att skapa lojala kunder. 

Företagen vi intervjuat talar i stor utsträckning om lojalitet som om det handlade om att det är 

endast kunder som kan vara lojala. Ingen nämner något om att det kan vara viktigt att som 

företag också visa en form av lojalitet tillbaka mot kunden. Vi hävdar att lojalitet bör ses ur ett 

ömsesidigt perspektiv. Vi anser, likt många av försäkringsbolagen, att lojalitetsbegreppet är 

ett svårdefinierbart begrepp, eftersom det kan ses från många synvinklar. Att kunden 

överhuvudtaget är kund kan ses som lojalitet, att den stannar kvar hos företaget av lathet är 

också en form av lojalitet och så vidare. Ofta talas det om, både i litteraturen och bland chefer 

och ledare, att det handlar om att lyckas få kunden att bli en lojal och lönsam kund. Dock talas 

det aldrig om företagens lojalitet mot kunden, en aspekt som vi anser att både företag och 

litteratur tar upp i alldeles för liten utsträckning. På en marknad med allt hårdare konkurrens 

anser vi att företag i sin tur också måste visa lojalitet tillbaka mot kunden. Lojalitet handlar 

alltså också om ömsesidighet, vilket många företag inte verkar inse. Även i andra mänskliga 

relationer är ömsesidig lojalitet en förutsättning för lojalitet överhuvudtaget, därför bör det 

således vara en självklarhet i denna typ av relation. I Svenska Akademins Ordlista kan det 

läsas att vara lojal betyder att visa sammanhållning, och för oss handlar sammanhållning inte 

bara om att en part skall bidra. Frågan är dock hur företagen visar att de är lojala till kunder? 

Enligt oss handlar det främst om utökad service och empati. 

Dessutom anser vi att lojalitet även är en fråga som berör relationen mellan företaget i sig och 

personalen. För att personalen i tjänsteföretag, vilka har den direkta kontakten med kunden, 

ska kunna leverera en service som ger möjlighet till lojalitet är det viktigt att personalen för 

det första är väl informerade, har rätt befogenheter men framförallt också är motiverade att 

skapa förutsättningar för lojala kunder. Även om VD:n för företaget anser att lojalitet är 

viktigt, är det ändå i servicemötet med frontlinjen som kunden upplever företaget på riktigt, 

därför gäller det att de är rätt utrustade. För att kunna leverera god service och kunna skapa 

lojala kunder betonar Petrescu & Pop (2009) vikten av att anställa, motivera och träna 

personal som vill leverera högsta möjliga service. Picoult (2007) understryker detta och 

skriver att, för att kunna utveckla en stark grund för kundservice, måste det finnas ett högre 

ansvar på alla nivåer i företaget. Armstrong et al (2009) betonar även detta faktum och skriver 

att förutsättningen för att kunna leverera hög service, är att ta hand om de som har hand om 

kunderna. Vad innebär det då för företaget att vara lojal tillbaka? Det vi kan urskilja med 

hjälp av kundundersökningen är att det främst handlar om empati och service. 

Intressant är att Martinsson på Ölands Försäkringsbolag är den enda av de intervjuade som 

betonar hur viktigt där är för företaget att visa empati för kunderna, vilket hon tror också 

skapar lojala kunder. Vi anser att det främst under intervjuerna handlat om vad företaget får ut 

av att eftersträva lojala kunder, vilket är lönsamhet. Martinsson påpekar dock att lojalitet även 

handlar om vad kunden borde få ut av att vara lojal, vilket hon säger bland annat innebär 

empati från företagets sida. Zeithamls et al (2006) dessutom att företaget måste förstå kundens 

behov genom att konstant förbättra sina erbjudanden, och samtidigt ge en individualiserad och 

omsorgsfull behandling, det vill säga just empatisk behandling som möjliggör långvariga 
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relationer och lojala kunder. Författarna betonar att ett kontinuerligt arbete att skapa produkter 

som förstår kundens föränderliga behov, skapar en lojalitet som även möjliggör utveckling i 

relationen och samarbetsvillighet från kunden. Vi anser att detta är något som 

försäkringsbolagen bör ta till sig. Det är viktigt att hela försäkringsbolaget sätter kunden i 

fokus och verkligen förstår att de verkar för kundens bästa. Om detta sedan kan bidra till ökad 

samarbetsvillighet från kundens sida vore detta ovärderligt i denna bransch, på grund av 

inställningen till den. Ölands Försäkringsbolag är noga med att just fokusera på kunden, att 

visa empati och ge mycket god service. Detta gör att vi kan diskutera begreppet service och 

hur företag kan använda detta för att bidra till att vara lojala sina kunder. Vårt argument är 

också att om en kund känner att företaget är lojalt, ökar också chanserna för denne att bli lojal 

mot företaget. Om den däremot får ungefär samma behandling av samtliga försäkringsbolag, 

där ingen gör det lilla extra, finns det heller ingen anledning att stanna kvar hos 

försäkringsbolaget som kund, då det blir mer rationellt att välja det billigaste alternativet. 

Vad handlar då service om när det gäller att skapa lojala kunder? Ett bra exempel på både 

empati och service är exemplet med Ölands Försäkringsbolag. Martinsson berättar ett konkret 

exempel som vi anser bör fungera som en förebild för andra försäkringsbolag. När 

försäkringsbolaget inte kan ersätta en skada, men samtidigt känner att de vill hjälpa kunden i 

alla fall, tar de servicen ett steg längre och visar på stor empati enligt oss. Martinsson berättar 

att när en kund exempelvis fått en fuktskada som inte är ersättningsbar, hjälper 

försäkringsbolaget denne ändå genom att ordna fram en avfuktare och rekommendera en 

snickare. Givetvis blir det kanske lättare för ett mindre lokalt företag att agera så här genom 

sina lokala kontakter, och också en nödvändighet tack vare den personliga kontakten med 

kunderna. Vi hävdar ändå att det är ett föredömligt exempel i empati och service, som visar 

lojalitet från företagets sida. Det vill säga, bara för att en skada inte ersättningsbar inte lämnas 

kunden att klara sig själv. Detta anser vi borde vara en självklarhet i försäkringsbranschen. 

Det bör således inte vara en tillfällighet att SKIs undersökningar visar att Dina Försäkringar 

har Sveriges nöjdaste kunder. 

Nöjd eller mycket nöjd? 

Samtliga försäkringsbolag talar om att de eftersträvar nöjda kunder. Det vi finner mycket 

intressant är att inget företag säger att de eftersträvar mycket nöjda kunder. Givetvis kanske 

företagen i realiteten givetvis vill ha mycket nöjda kunder. Vi hävdar dessutom att det går att 

analysera hur företagen säger saker och ting. Varför nämner inget företag att de vill ha mycket 

nöjda kunder? Är det så att de inte tror att de kan få mycket nöjda kunder eftersom 

inställningen till försäkringar är så negativ? Anledningen är svår att spekulera i men dock lika 

intressant att lyfta fram. Grönroos (2008) skriver dessutom att företag bör skilja på nöjda och 

mycket nöjda kunder, eftersom det är mycket nöjda kunder som har benägenhet att ingå i 

långvariga relationer och bli lojala. 

Många av respondenterna vi talat med under företagsintervjuerna har varit i medel- eller övre 

medelåldern, och vi har ständigt noterat ett annorlunda synsätt på kunder och service än vårt 

eget. Medan vi sätter kunden, service och empati i absolut fokus, talar gärna respondenterna 

istället om produkter och lönsamhet. Det finns alltså en skillnad i synsättet. Vi hävdar att de 

företag vi intervjuat tenderar att sitta kvar i gamla värderingar och synsätt vad gäller alla dessa 
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begrepp. Det finns således flertalet aspekter alla dessa försäkringsbolag behöver ta hänsyn till 

i framtiden, inte för att de annars kommer att gå under som företag, utan för att vinna 

konkurrensfördelar och kunder, samt möta den nya generationen och dess värderingar. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till efter vår analys. I början av 

varje delslutsats påminner vi läsaren om den problemformulering som den ska besvara. I 

slutsats 3 presenteras en modell för att illustrera de förslag vi ger beträffande ett företags 

lojalitetsarbete. 

6.1 Slutsats 1 

 Vilka mervärden anser de dominerande sakförsäkringsbolagen att de erbjuder sina 

kunder och potentiella kunder? Vilka mervärden bör sakförsäkringsbolagen lyfta 

fram?  

Konkurrensen på den svenska sakförsäkringsmarknaden är mycket hård och de produkter och 

tjänster som försäkringsbolagen erbjuder tenderar att vara homogena och lättkopierade. 

Således uppstår en situation där försäkringsbolagen måste vara kapabla att hitta andra 

element, förutom dess kärnerbjudanden, att konkurrera med, nämligen det vi benämner som 

mervärden. 

Efter våra undersökningar av försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar Kalmar Län, 

Swedbank, Trygg-Hansa och Ölands Försäkringsbolag kan vi med säkerhet konstatera att 

synen på mervärden och vad detta är skiljer sig mellan dessa bolag. Dessutom finns en 

skillnad i vad kunder anser vara mervärden, vilket också är viktigt för försäkringsbolagen att 

ta hänsyn till. Trygg-Hansa och Folksam fokuserar idag på den övre mervärdesdimensionen, 

det vill säga olika former av samhällsengagemang i tron om att det är viktiga mervärden för 

kunder. Övriga bolag, förutom Swedbank, lyfter istället fram den undre 

mervärdesdimensionen som viktig, vilken inrymmer exempelvis rabatter, give aways, 

skadeförebyggande åtgärder och andra konkreta och uppenbara förmåner. Swedbank väljer 

emellertid istället att se själva försäkringen som ett mervärde eftersom detta i sig är ett 

utvidgat tjänsteerbjudande för dem som bankverksamhet. 

Kunder å andra sidan tenderar att välja försäkringsbolag på basis av den undre 

mervärdesdimensionen. Även om den övre dimensionen kan skapa positiva associationer till 

försäkringsbolagens varumärke och eventuellt en stark varumärkesimage, blir den aldrig 

avgörande för kunders val av försäkringsbolag. Därför bör försäkringsbolag fokusera på att 

lyfta fram och kommunicera mervärden som gynnar kunden på ett konkret och uppenbart sätt, 

det vill säga den undre mervärdesdimensionen. Försäkringsbolag måste också inse att den 

övre mervärdesdimensionen i dag bland kunder anses vara en självklarhet. Att 

försäkringsbolag står för och gör bra saker för samhället ses som en naturlig del av deras 

verksamheter. Den undre mervärdesdimensionen däremot innehåller sådana värden som är 

mycket mer konkreta och personliga och därmed upplevs som drivkraften och motivationen 

till att välja ett visst försäkringsbolag. 

Vi understryker dock att den övre dimensionen inte bör åsidosättas, utan leder snarare i 

symbios med den undre till kundens totalt upplevda mervärde, det vill säga resultatet av de 

båda dimensionerna. Vi anser vidare att det är detta totala mervärde som kan skapa 

förutsättningar för långvariga och lojala kundrelationer. 
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6.2 Slutsats 2 

 Hur lyfts dessa mervärden fram och kommuniceras till kunder och potentiella kunder?  

Samtliga försäkringsbolag kommunicerar med sina kunder på liknande sätt. Mervärden 

kommuniceras genom traditionell marknadsföring men även genom möten med kunden via 

telefon och Internet. Dock finns Länsförsäkringar, Swedbank och Ölands Försäkringsbolag på 

lokal nivå och erbjuder därmed personliga kundmöten, till skillnad från övriga. Inget av 

försäkringsbolagen sticker ut och kommunicerar på ett annorlunda eller nytänkande sätt. 

Samtidigt finns en problematik i att kunder generellt sett upplever försäkringar och 

försäkringsbranschen som ett nödvändigt ont och att intresset för produkterna och företagen är 

svagt, vilket således gör det svårt för företagen att nå ut med sina budskap och därmed också 

sina mervärden. 

Människor önskar ogärna att skador ska inträffa och därför upplevs också försäkringar av dem 

som ett nödvändigt ont. Andra föreställningar bland människor är också att försäkringar inte 

gäller när en skada väl har inträffat, utan att försäkringsbolagen mestadels gömmer sig bakom 

svårtolkade villkor och undantag. Bolagens information och villkor upplevs dessutom som 

svårtolkad och krånglig att förstå. Även försäkringsbolagen bekräftar att terminologin som 

används ofta präglas av ett krångligt och byråkratiskt språk. Till detta bör nämnas att det vilar 

en slags grå och tråkig bild över hela försäkringsbranschen, som hänger i sedan länge. Detta 

gör att vi kan konstatera att det finns ett problem som begränsar relationen mellan kunder och 

försäkringsbolag, oavsett om dessa inställningar handlar om rena föreställningar i kundernas 

huvuden eller fakta. Hur som helst bidrar dessa inställningar till att det blir svårt för 

försäkringsbolagen att kommunicera och nå ut med sina budskap, och därmed också sina 

mervärden eftersom människor slår dövörat till. 

Först och främst måste därför försäkringsbolagen inse att det är så här kunder upplever 

branschen. De måste också inse att så länge kunden inte fullständigt förstår varken 

produkternas innehåll eller försäkringsbolagen i sig, kan den heller inte förstå de mervärden 

som erbjuds. Därför blir det naturligt att försäkringsbolagen också säger att det är svårt att 

kommunicera de mervärden de anser att de har.  Det oroväckande är dock att flertalet 

försäkringsbolag inte verkar vilja inse att det finns en problematik här. Därför måste första 

steget för dem vara att förstå och acceptera hur situationen ser ut, för att sedan sakta kunna 

börja förändra den. Ett försäkringsbolags uttrycker faktiskt en förståelse och säger att 

försäkringsbolagen kanske inte riktigt förstått hur viktigt det faktiskt är för kunder att de 

uttrycker sig enkelt och tydligt, men bekräftar att det kommer att bli viktigt i framtiden.  

På grund av att försäkringsbolagen finner det svårt att kommunicera sina mervärden måste de 

också förstå, vad gäller kommunikation, att det inte bara är de planerade budskapen som 

exempelvis traditionell marknadsföring, som är det som kommunicerar deras mervärden till 

kunderna. Det är också den icke planerade kommunikationen som exempelvis fakturor, 

försäkringsbrev, telefonkontakt, servicelandskapet med mera som gör det. Det vill säga allt 

försäkringsbolagen gör kommunicerar ett visst budskap till kunden. Således anser vi att chefer 
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och ledningar, tillsammans med marknadsavdelningen, måste vara de som lyfter bort det 

fokus som ofta finns kring produkterna, för att istället fokusera på kunden och de problem den 

upplever därför att de är de enda som har makt och befogenheter att komma till stånd med 

sådana här förändringar. 

Alltså, det gäller för försäkringsbolagen att fokusera på rätt mervärden, vidare inse att kunder 

har mycket svårt att ta till sig deras budskap. De bör därför förenkla sin information till 

kunden. Försäkringsbolagen måste bli bättre på att koordinera alla kommunikationsverktyg, 

samt även hitta nya sätt att tydligt kommunicera sina budskap och mervärden på så att de 

verkligen uppmärksammas. De behöver mer kreativitet, men samtidigt vara tydligare i sin 

information.  

6.3 Slutsats 3 

 Hur borde sakförsäkringsbolag arbeta för att skapa lojala kunder? 

Samtliga försäkringsbolag konstaterar att lojala kunder är eftersträvansvärt, genom att lyckas 

få kunden lojal blir den således även lönsam. Det finns dock inga tydligare förklaringar till 

hur detta ska uppnås. Vidare talar försäkringsbolagen sällan om deras lojalitet gentemot 

kunden, en aspekt som vi anser att både företag och litteratur tar upp i alldeles för liten 

utsträckning. Vi menar alltså att erbjuda mervärden handlar om att ge något tillbaka till 

kunden, förutom den erbjudna kärntjänsten. Vi påstår också att lojalitet är ett ömsesidigt 

begrepp där flertalet parter är inblandade, och för att få kunden lojal så måste lojalitet existera 

i flera led där samtliga parter är involverade. 

Nedan presenteras en modell (se figur 4) som illustrerar vår slutsats. Lojalitet uppstår alltså i 

tre olika led, vilka vi förklarar nedan. Denna modell kan appliceras på fler branscher än 

försäkringsbranschen, där samma förutsättningar gäller. Modellen har som syfte att förklara 

förhållandet mellan kund, företag och personal och den lojalitet som bör råda mellan dessa tre 

komponenter.  

 Lojalitet 1. Grunden, relationen mellan företag och personal  

För att personalen i försäkringsbolaget ska kunna leverera hög grad av service är det viktigt 

att de anställda är väl informerade. Vi anser att det är ledningen uppgift att se till att de 

anställda har goda kunskaper om företagets produkter och erbjudanden men också dess 

mervärden. De anställda måste också få tillgång till och vara medveten om sina befogenheter 

och vara väl motiverade för att leverera hög grad av service och därmed skapa kunder som i 

längden blir lojala. Det är i servicemötet med frontlinjen som kunden upplever företaget på 

riktigt, därför gäller det också att de anställda är rustade på rätt sätt inför detta möte. 

Företagets personal måste få rätt motivation och utbildning och således känna att företaget är 

lojala till dem 
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Figur 4: Lojalitetsmodellen  

 Lojalitet 2. Mötet, relationen mellan personal och kund 

Som nämns ovan är det i relationen mellan personal och kund som det verkliga kundmötet 

sker. Det är viktigt att personalen bryr sig om kunden och inser att det främst handlar om en 

service som sträcker sig lite längre än förväntat, samt en väl utvecklad empati gentemot 

kunden. I de situationer då villkor och liknande gör att försäkringsbolaget inte behöver ersätta 

en kund för en skada, bör de ändå finna ett sätt att hjälpa kunden. Detta för att kunden inte ska 

känna sig sviken och övergiven utan känna att företaget bryr sig om kundens bästa, 

personalen är alltså lojal.  

 Lojalitet 3. Lönsamheten, relationen mellan kund – företag 

Det tredje steget visar resultatet av de två föregående stegen. Efter vår analys har vi kommit 

fram till att majoriteten av försäkringsbolagen eftersträvar lojala kunder. Då lojala kunder ger 

lönsamhet till företaget. För att svara på vår fråga hur försäkringsbolag bör agera för att skapa 

lojala kunder, anser vi att företag tillsammans med sin personal bör använda sig av en 

kommunikation som är tydlig och lyfter fram de mervärden som kunden erbjuds. Detta i syfte 

att skapa en av flera anledningar till varför kunden väljer att bli lojal. Försäkringsbolagen bör 

alltså använda sig av intern kommunikation mellan företag och personal, som sedan förenklar 

relationen mellan personal och kund och som i slutändan möjliggör att kunden blir lojal till 
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företag och blir lönsam. Med detta verktyg anser vi att försäkringsbolagen kan förbättra den 

rådande problematik som råder på försäkringsmarknaden i Sverige idag. 

Vad innebär då denna modell för försäkringsbranschen? Om försäkringsbolagen väljer att 

skapa lojalitet i alla led, skapas goda förutsättningar för att kunden i slutändan ska bli lojal 

och därmed lönsam. Det är viktigt att alla steg i modellen fungerar väl. Styrkan i modellen, 

anser vi är att den går att applicera på andra tjänsteföretag där lojalitet eftersträvansvärt. 

6.2 Fortsatt forskning 
Efter denna uppsats har vi märkt att vårt valda område nästan är oändlig i 

forskningssammanhang. Ett problem vi har stått på är att vi så gärna har velat studera allt och 

analysera alla olika delar i ett försäkringsbolag. Detta har dock inte varit genomförbart. Det 

främsta förslag för fortsatt forskning är att utföra en undersökning som kommer fram till 

praktiska och konkreta råd och förslag för hur försäkringsbolagen kan förbättra sin 

kommunikation till sina kunder. Detta då vi anser att vi inte har tillräckligt med belägg för att 

ge dessa förslag men anser att det skulle vara intressant att studera närmare.  
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Kundintervjuer 

Respondenter Ålder Civiltillstånd 

1 29 Singel 

2 32 Sambo 

3 64 Gift 

4 58 Singel 

5 27 Singel 

6 23 Sambo 

7 63 Gift 

8 52 Singel 

9 25 Singel 

10 26 Singel 

11 64 Änka 

12 34 Sambo 

13 28 Gift 

14 29 Sambo 

15 42 Gift 

16 50 Singel 

17 35 Gift 

18 36 Sambo 

19 30 Singel 

20 39 Gift 

21 25 Singel 

22 61 Gift 

23 33 Gift 

24 28 Sambo 

25 27 Singel 

26 25 Singel 

27 27 Gift 

28 64 Sambo 

29 31 Sambo 

30 29 Gift 
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Bilagor 
 

Intervjumall till företagsintervjuer 

Mervärde 

1. Hur definierar ni mervärde? 

2. Vad är er kärntjänst? 

3.  Vad erbjuder ni för mervärde till era kunder? Hur skapar ni dessa mervärden? 

4.  Använder ni dessa mervärden som konkurrensmedel? Hur då? 

5. Vet ni vad era kunder värdesätter för mervärde? Hur tog ni reda på dessa? 

6. Vilka mervärden skulle Du uppskatta som kund? Varför just dessa? 

Kommunikation 

1. Försöker ni kommunicera ut era mervärden till era kunder? Hur? Varför? 

2. På vilket sätt bemöter och kommunicerar ni era kunder? Hur går det till vid 

exempelvis försäkringsrådgivningen? 

3. Hur kommunicerar ni annars med era kunder? Telefon? Mail? I mötet med kunden? 

Traditionell reklam? Sociala medier? 

Lojalitet 

1. Eftersträvar ni lojala kunder? Varför? 

2. Anser ni att ni har lojala kunder? På vilket sätt? 

3. Hur definierar ni en lojal kund? Vad är en lojal kund för er? 

4. På vilket sätt skapar ni lojala kunder? Varför just så? Eller varför arbetar ni inte aktivt 

med detta? 

5. Är det rimligt har skapa lojala kunder? I den bemärkelsen att kunden är tillgiven och 

går med på allt företaget gör.  

Generella frågor i slutet 

 Vilken/vilka ser ni som den/de viktigaste orsaken/orsakerna till att kunder lämna er? 

o Samma fråga fast till att de blir kunder 

 Går detta att förebygga? Hur? 

 Hur vinner ni tillbaka en förlorad kund? Hur vinner ni tillbaka en missnöjd kund? 

 Vilka styrkor/svagheter ser ni hos er själva? Varför? 

 Vilka hot/möjligheter ser ni hos er själva? Varför? 

 Hur ser framtiden ut? 
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Intervjumall till kundintervjuer 

Allmänt:  

 Vad säger du om jag säger försäkring, vad tänker du på? 

 Har du några? Vilka? Varför? Varför inte fler? 

 Om jag säger försäkringsbolag, vad säger du då? Vilka känner du till? Varför? 

 Vilket bolag har du valt? Varför? 

 Har du varit i behov av få ut på försäkringen någon gång? 

Om ja, blev du missnöjd/nöjd/mycket nöjd med skaderegleringen? Varför? 

 Vad har du för tankar om försäkringsbranschen och försäkringsbolag rent generellt?  

 Skulle du kunna tänka dig kombinera både privatekonomi och försäkringar hos samma 

bolag? Är du mer villig att byta bank eller byta försäkringsbolag? Varför? 

 Vad innebär service för dig, när vi talar om försäkringar? 

 Vet du hur ditt försäkringsbolag förvaltar de pengar du betalar in? Är det viktigt att 

veta? 

Mervärde 

1. Om du köper en försäkring? Vad vill du då ha? 

2. Vill du ha något mer utöver själva försäkringen? Ex rabatt? 

3. Upplever du att du får något mer? Fick du det av ditt bolag? 

4. Vad får dig/vad skulle få dig att välja ett visst försäkringsbolag? 

5. Vad värdesätter du med ett försäkringsbolag? (Personlig service, låg premie, effektiv 

skadereglering, hög trygghet, välkänt bolag, lokal närvaro, etc. Varför värdesätter du 

just detta?) 

6. Vad anser du rimligt att kräva av ett försäkringsbolag? Varför? 

7. Vad står ditt försäkringsbolag för?  

8. Om du fick välja, vad skulle du mer vilja ha när du köper en försäkring eller samlar 

alla dina försäkringar hos ett bolag? 

9. Är det viktigt att de ger något mer, utöver försäkringen? 

10. Om exempelvis ett företag bjöd in dig en kväll, med lite mat och dryck att diskutera 

exempelvis graviditet, husköp, bilköp, livsskydd osv. Skulle du gå? Är sådana saker 

viktiga/trevliga? 

Kommunikation 

1. Kan du mycket om försäkringar? Skulle du vilja kunna/vet mer? Varför? 

2. Tycker du det är svårt att förstå villkor och vad som ersätts och liknande? Varför? 

3. Bryr du dig? 

4. Har du läst ett villkor någon gång? Varför/varför inte? 

5. Försöker ditt och/eller andra bolag kommunicera med dig? Vad anser du om det?  

6. Tycker du att försäkringsbolag lämnar riktig information? 

7. Hur är ditt behov av att träffa en rådgivare? Varför? 

8. Kan du tänka dig att teckna på nätet? Varför? Oavsett typ av försäkring? 
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9. Telefonkontakt? 

10. Om en skada inträffar, vad anser du om telefonkontakt med försäkringsbolag då? 

Varför? 

11. Tycker du att försäkringsbolag lämnar lätt, enkel och tydlig information? Varför? 

12. Om nej, borde de göra det? Varför? Kan det få dig att ändra inställning? Varför? 

Lojalitet 

1. Har du förtroende för ditt bolag? Varför? 

2. Vad får dig att stanna hos ett bolag? Varför? 

3. Kan du tänka dig att stanna hos ett bolag en längre tid? Om du fick något mer? Även 

ifall någon annan erbjuder ett lägre pris? 

4. Tycker du att ett försäkringsbolag skall ställa upp och hjälpa sina kunder oavsett om 

ersättning utgår eller inte? Exempelvis boka snickare? Skulle du uppskatta det? Stanna 

kvar? 

5. Är det rimligt att ett försäkringsbolag ersätter allt och alla typer av skador? 

6. Vad tror du får dig att vara lojal mot ett företag? 

7. Om skadereglering nämns, vilka andra fördelar kan de ge dig? 

8. Skulle du exempelvis uppskatta att få billigare el om du valde ett bolag?  

9. Vad anser du om att försäkringsbolagen kan anpassa sina lösningar just efter dig, hur 

ditt liv ser ut? Skulle du själv vilja välja vilka delar du vill ha?  

Generella frågor i slutet 

 Vilken/vilka är den viktigaste orsaken/orsakerna till att du väljer en viss hem- eller 

villahemförsäkring? Vet du vad du får? Vad som ingår? 

 Vad ska försäkringsbolaget göra för att inte förlora dig som kund? 

 Om du blir missnöjd med premie, skadereglering, vad kan få dig att stanna kvar? 

 Vad anser du om att få återbäring? Förklara vad det är om de inte förstår. Skulle du 

uppskatta det? 

 Om du styrde ett försäkringsbolag, vad skulle du erbjuda kunderna, vad skulle du vara 

noga med att göra, tänka på osv.? 

 Är det bra med låg självrisk? Även om premien blir högre? 

 Vad saknar du när det gäller försäkringar och försäkringsbolag? Vad skulle du vilja att 

de gjorde?  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 
Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 
och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 
erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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