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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: I och med den rådande lågkonjunkturen har konsumenter i allmänhet blivit alltmer 
prismedvetna och konkurrensen inom försäkringsbranschen har hårdnat mer och mer. Det har 
dessutom visat sig att såväl privatkunder som företagskunder har blivit alltmer missnöjda med 
försäkringsbolag och är inte lika lojala som för några år sedan.  
 
Syfte: Syftet är att utreda vad kundlojalitet bygger på för att därefter utarbeta förslag på åtgärder 
så att befintliga kundrelationer kan bli mer långvariga och kunderna mer lojala hos företag inom 
försäkringsbranschen. 
  
Genomförande: För att uppfylla syftet har data samlats in dels genom intervjuer med anställda på 
vårt fallföretag, If Skadeförsäkring i Norge, och dels genom en enkätundersökning gjord på 
företagets kunder. I det här fallet småföretagskunder. 
  
Resultat: För att få lojala kunder krävs det att försäkringsbolag i likhet med andra företag skapar 
en nära relation till sina kunder. En fungerande kommunikation blir därför en viktig faktor så att 
kunden får mer kunskap om själva försäkringarna. Det gäller att kunderna får en annan inställning 
till försäkringsbolag och detta skulle kunna göras genom att försäkringsbolagen visar mer på att de 



 

 

hjälper till att förebygga skador. Vidare gäller det att på bästa möjliga sätt skapa värde för kunden, 
det vill säga se till varje enskild kunds behov. Ju fler unika kundfördelar som kan erbjudas desto 
svårare blir det för kunden att byta försäkringsbolag. Dessutom är det viktigt att företaget bemöter 
kunden på det sätt som efterfrågas av vederbörande oavsett om kunden har råkat ut för en skada 
eller inte.  
 

 
 
Nyckelord 
Keyword 
Lojalitet, försäkringsbranschen, kundrelationer, värdeskapande, switching costs, 
förmedlingsarbete, Peter Gustavsson  

 
 



 

 

 
 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-06-04 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Ekonomprogrammet 2003/18    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ep/018/ 

  

 
 
 
Titel 
Title 
 

 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag   
 
Customer loyalty within insurance companies  

 
Författare 
 Author 

 
Sara Cinadler & Maria Nordquist  
 

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
Background: Due to the current depression consumers in general have become more conscious of 
price and the competition amongst insurance companies has become even tougher. Not only 
private customers but also business customers have gradually become more dissatisfied with 
insurance companies and are not as loyal as they were a few years ago.  
 
Purpose: The purpose is to unravel what customer loyalty depends on and thereafter to propose 
suitable measures that insurance companies can take in order to make existing customer relations 
last longer as well as influence customers to be more loyal to insurance companies.  
 
Method: In order to fulfill the purpose data has been gathered partly through interviews with 
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process, especially when trying to pass on knowledge to the customer about insurances. 
Customers perception of this line of business has to change which can be achieved buy having the 



 

 

insurance companies prove that it lies in their interest to help prevent damages. Furthermore 
insurance companies have to create customer value in the best possible way, in other words see to 
the needs of every individual customer. The more unique customer advantages a company can 
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Förord 
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därigenom bidragit med väsentlig information. Avslutningsvis vill vi även 

rikta ett tack till vår handledare Peter Gustavsson som ställt upp med tid 
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel redogör vi först kort för en bakgrund till vår 

uppsats för att sedan komma in och diskutera kring några problemfrågor 

vilka mynnar ut i ett syfte för uppsatsen. Därefter redogör vi för de 

avgränsningar vi har valt att göra för studien och efter det presenteras en 

disposition för hur resten av rapporten kommer att se ut. Sist finns en kort 

beskrivning av vårt valda fallföretag.  

 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har präglats av försämrade tider såsom rasande börskurser 

och hot om krig för att bara nämna ett fåtal faktorer. Detta har lett till 

negativa följder för flera bolag i många olika branscher på flera håll i 

världen. Även i Sverige har lågkonjunkturen satt sina spår. I en artikel i DN 

skriver Carlsson (2002-08-10) att första halvåret på Stockholmsbörsen 

2002 var det sämsta på minst 70 år och nedgången skrämde bort många 

från aktiemarknaden. Rapporter om fortsatta kursfall på de ledande 

Europabörserna presenterades, enligt TT (2002-07-11), i samma veva som 

medierna uppmärksammade tveksamma redovisningsmetoder hos vissa 

företag. Inte bara denna typ av uppdagande utan även andra former av 

företagsskandaler har satt sina spår. Schück (2003-01-20) menar att följden 

har blivit att allmänhetens förtroende för företagsledare försämrats, särskilt 

i fråga om internationella bolag.  

  

En bransch som till stor del har drabbats negativt av ovannämnda 

omvärldsfaktorer är försäkringsbranschen. Av Ifs interna material (2000) 

framgick det att försäkringsbolag generellt är känsliga för förändringar 
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inom flera områden men de viktigaste är ändå premienivåer hos 

återförsäkringsbolag, det vill säga bolag hos vilka försäkringsbolag köper 

teckning för en del av sitt ansvar, och finansmarknader. Enligt Ifs hemsida 

(2003) har börskursernas fall inte bara lett till förluster för privata 

aktieägare utan har även inneburit försämrade resultat för 

försäkringsbolagen i och med att deras kapitalplaceringar, vilka ska täcka 

framtida skadekostnader, gått sämre än förväntat. Dessutom kom 

terrorattacken mot World Trade Center i New York, USA, den 11 

september 2001, att påverka försäkringsvärlden då risktänkandet 

förändrades och återförsäkringspremierna höjdes. I augusti samma år 

drabbades dessutom Norge och Mellannorrland i Sverige av svåra 

översvämningar och försäkringsbranschen drabbades av ökade 

skadekostnader. I en artikel i DN menar Andersson (2002-09-26) att det 

under påföljande år, 2002, skedde bland annat en ökning av både 

brottslighet och vattenskador. Detta i kombination med börsfallet som inte 

bidrog med något tillskott till sakförsäkringsverksamheten, ledde till att 

många försäkringsbolag tvingades att höja sina premier. I en artikel i DN 

skriven av Gripenberg (2003-03-28) framgick det att vice VDn i 

Försäkringsförbundet, Anders Beskow, hävdar att premierna släpat efter 

tidigare år vilket bidragit ytterligare till vissa höjningar.  

 

Enligt Ifs hemsida (2003) har konsumenter i och med lågkonjunkturen 

blivit alltmer prismedvetna och konkurrensen om kunderna inom 

försäkringsbranschen har hårdnat mer och mer. Enligt TT (2002-10-28) har 

det vidare visat sig att kunder, såväl privatpersoner som företag, har blivit 

alltmer missnöjda med försäkringsbolag och är inte lika lojala som för 

drygt ett år sedan. En urhandlare har utryckt följande åsikt om 

försäkringsbolag:  
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 ”De vill bara ha intäkter, inte utgifter. Och bara för att de leker bort 
pengarna på börsen ska de inte straffa dem som sköter sig.”   
  

Gripenberg, 2003-03-28 (s.2) 
 

Missnöjet kan dock även sägas vara riktad åt andra hållet och det kan hända 

att försäkringsbolag inte alltid är lojala mot sina kunder. I de fall en kund, 

som tidigare varit skadefri, råkar ut för många skador kan 

försäkringsbolaget välja att inte teckna försäkring med den kunden längre. 

Frågan är hur denna förändrade relation kund och leverantör emellan som 

medfört försämrad lojalitet kan återupprättas eller om detta tillhör den 

opåverkbara utvecklingen.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Konkurrensen inom försäkringsbranschen har enligt TT (2002-10-28) 

hårdnat de senaste åren och det har av olika anledningar blivit lättare för 

kunderna att byta leverantör. För att kunna behålla trogna kunder blir det 

därför, enligt vår mening, alltmer viktigt för företagen att bygga upp goda 

relationer till dessa. En förutsättning för att kunden inte ska se sig om efter 

andra alternativ är att vederbörande är tillräckligt nöjd i ett eller annat 

avseende. Det gäller således att ta reda på kundens behov så att denne 

känner sig så pass tillfredsställd och vill fortsätta vara kund trots 

exempelvis premiehöjningar. Enligt Storbacka et al (1999) sprids 

uppfattningar och upplevelser snabbt. Med hjälp av Internet kan dessutom 

kunder kommunicera med varandra och det bildas platser där positiva och 

negativa egenskaper hos leverantörerna diskuteras. Detta är med andra ord 

något som ligger utanför företagets kontroll och successivt övergår alltmer 

av kontrollen från företaget till kunderna. Med andra ord ökar behovet 

ytterligare av kundnärhet för att bemästra situationen.  
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Liksom för många andra branscher är goda kundrelationer av oerhört stor 

vikt även för försäkringsbolags överlevnad. Försäkringsbranschen är dock 

en bransch som skiljer sig från många andra verksamheter. Ju mindre antal 

skadeersättningar som behöver betalas ut, det vill säga ju färre försäkringar 

som behöver utnyttjas, desto lönsammare är det för försäkringsbolagen. 

Dilemmat för denna typ av verksamhet är således att kunna bygga upp 

goda kundrelationer samtidigt som företagens mål är att kunden inte ska 

behöva utnyttja försäkringarna och därigenom inte behöva komma i 

kontakt med företaget.  

 

Det finns idag ett flertal teorier som behandlar hur kärnprodukter kan 

förbättras så att kunden blir nöjd och upplever ett mervärde. Enligt Newell 

(2000) är det inte säkert att en nöjd kund också är en lojal kund. Det kanske 

stämde för några år sedan men så är det, enligt Newell, inte idag. Idag visar 

studier på att den viktigaste faktorn för att behålla en kund är att företaget 

skapar värde för kunden. Storbacka et al (1999) menar att värdet för 

kunden i de flesta fall inte uppstår när kunden köper produkten utan istället 

när vederbörande använder den. I och med att det kan vara svårt för 

kunderna att se vad de egentligen får när de tecknar en försäkring menar vi 

att det också kan vara svårt för företaget att visa vilket värde försäkringen 

har för kunden och därmed blir det svårt att bilda en nära relation till 

kunden. Försäkringsbolag måste således hitta andra sätt att bygga 

fungerande långvariga relationer på. Det har gjorts flera studier inom denna 

typ av verksamhet men vi saknar allmängiltiga teorier som tar hänsyn till 

liknande förutsättningar som just försäkringsbolag utgår ifrån. 

 

Många författare, däribland Hill och Alexander (2000), hävdar att det är 

mycket mindre kostsamt och mer lönsamt att behålla redan existerande 

kunder än att försöka attrahera nya. Swift (2001) menar att en förklaring till 
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detta skulle kunna vara den stora sannolikheten att befintliga kunder blir 

mer lönsamma för företaget allt eftersom tiden går. Författaren menar 

vidare att nya kunder värvas lättast med hjälp av fördelaktiga priser, såsom 

prisreduktioner, vilket kan bli kostsamt för företaget i längden. Storbacka 

och Lehtinen (2000) menar att målet med Customer Relationship 

Management (CRM) inte är att maximera avkastningen av enskilda 

transaktioner utan snarare att skapa bestående relationer tillsammans med 

existerande kunder. Denna strategi påpekar vikten av att kontinuerligt 

underhålla kundrelationer och ständigt uppdatera kundinformation. Det 

finns ytterligare teorier som behandlar kundlojalitet men området är 

ingalunda färdigutforskat. Om grunderna för kundlojalitet ändras med tiden 

borde även teorier kring ämnet behöva förändras och utvecklas. Utifrån 

ovanstående resonemang har vi arbetat fram ett antal frågor som vi avser 

att besvara i rapporten. Dessa är som följer: 

 

•  Vilka faktorer bygger kundlojalitet på inom försäkringsbranschen?  

 

•  Hur kan försäkringsbolag bearbeta lönsamma kunder för att behålla 

dessa en längre tid?  

 

För att få en djupare förståelse för problematiken som försäkringsbolagen 

står inför har vi valt att närmare studera ett specifikt bolag, If 

Skadeförsäkring. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att utreda vad kundlojalitet bygger på för att därefter utarbeta 

förslag på åtgärder så att befintliga kundrelationer kan bli mer långvariga 

och kunderna mer lojala hos företag inom försäkringsbranschen.  



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 6

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som vi har ansett vara nödvändiga för att kunna 

genomföra den här undersökningen är först och främst att vi, som ovan 

nämnts, har valt att stödja studien på en djupanalys av ett fallföretag inom 

försäkringsbranschen, nämligen If Skadeförsäkring. Vidare har vi valt att 

avgränsa studien till ett av företagets fyra verksamhetsområden, det område 

som kallas Företag och som riktar sig mot små- och medelstora företag 

med upp till 500 anställda. Det valda affärsområdet samt övriga 

affärsområden beskrivs närmare i företagsbeskrivningen som återfinns sist i 

detta kapitel.  

 

Verksamhetsområdet Företag är i sin tur uppdelat i två segment, dels ett 

segment som innefattar företag med 0 – 10 anställda, i större städer sträcker 

sig antalet ända upp till 20 anställda. Detta segment inom 

verksamhetsområdet Företag kallas Small. Det större segmentet inom detta 

verksamhetsområde innefattar lite större företag med upp till 500 anställda 

och kallas Medium. Vi har i vår studie valt att inrikta oss på Small-

segmentet. If är verksamt i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) 

men för att göra studien mer lätthanterlig har vi valt att avgränsa oss till 

kundrelationer inom en av dessa marknader, i detta fall Norge. 

Undersökningen riktar sig dessutom endast till redan befintliga kunder och 

inte potentiella kunder. 

 

1.5 Disposition 
Nedan illustrerar vi med hjälp av en figur hur vi har valt att presentera 

upplägget av uppsatsen. 
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Figur 1: Disposition (Källa: Egen bearbetning) 

 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet av rapporten ger vi läsaren en förståelse till 

uppsatsämnet genom att börja med att beskriva en bakgrund. Vidare har vi, 

i detta kapitel, diskuterat runt problemfrågorna som sedan har mynnat ut i 

ett syfte för rapporten. Vi har även i detta kapitel valt att presentera de 

avgränsningar som gjorts. Sist i detta kapitel har vi även valt att presentera 

en företagsbeskrivning av vårt fallföretag, If Skadeförsäkring.  

 

2. Vetenskapligt förhållningssätt 

I kapitel två tar vi ställning till det vetenskapliga förhållningssätt vi anser 

oss ha i fråga om till exempel objektivitet och subjektivitet. 

Förhållningssättet som presenteras i detta kapitel ligger till grund för hur 

studien har genomförts, viket illustreras av figur 1 ovan.   

 

3. Metod 

I kapitel tre behandlar vi tillvägagångssättet som vi har använt oss av vid 

insamlingen av vår empiri samt hur undersökningen praktiskt har gått till. 

Även metoden genomsyrar hela uppsatsen som kan ses i figuren ovan.  

Kap. 2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Kap. 4 
Teoretisk referensram 

 
Kap. 5 Empiri 

 
 

Kap. 6 Analys
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Slutsatser 

och 
rekommend
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4. Teoretisk referensram 

I kapitel fyra redogör vi för den teoretiska referensram som vi har använt 

oss av för att senare kunna analysera vår insamlade empiri. Syftet samt 

undersökningsfrågorna ligger till grund för de teorier vi har valt att använda 

oss av. Vi har i referensramen beskrivit de huvudsakliga faktorerna som 

påverkar kundlojaliteten samt möjliga åtgärder för att få kunderna att 

stanna längre hos ett visst företag.  

 

5. Empiri 

I femte kapitlet redovisar vi resultatet av intervjuerna vi gjort med anställda 

på If Skadeförsäkring i Norge samt svaren från den genomförda 

enkätundersökningen gjord på företagets kunder som i det här fallet är 

småföretagare. Även dessa är belägna i Norge. Vi har valt att följa 

referensramens struktur när vi presenterar vår empiri. 

 

6. Analys 

I kapitel sex analyserar vi vårt insamlade material från empirin med hjälp 

av de teorier som presenterades i kapitel fyra. I och med att vi på detta sätt 

knyter samman teori med empiri ämnar vi utreda de problemfrågor och det 

syfte som vi inledningsvis presenterat.  

 

7. Slutsatser och rekommendationer 

I det avslutande kapitlet har vi för avsikt att besvara våra problemfrågor 

och syftet som presenteras i det inledande kapitlet av rapporten. Här 

presenteras även rekommendationer till vårt fallföretag.  
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1.6 If Skadeförsäkring 
Enligt Ifs hemsida (2003) är If Skadeförsäkring, hädanefter refererat till 

som endast If, till skillnad från många andra försäkringsbolag ett renodlat 

skadeförsäkringsbolag. Detta innebär att bolaget inte tillhandahåller vare 

sig liv- eller pensionsförsäkringar utan enbart erbjuder skadeförsäkringar 

för person och egendom. Företaget är ett av de större 

skadeförsäkringsbolagen i Norden med en marknadsandel motsvarande 24 

procent och 3,7 miljoner kunder. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge, 

Danmark samt Finland. Bolaget bildades 1999 genom en sammanslagning 

av svenska Skandias och norska Storebrands 

skadeförsäkringsverksamheter. Företaget har sedan dess utvidgats 

ytterligare, bland annat genom att gå samman med finska Sampos 

skadeförsäkringsverksamhet, och bolaget har idag ca 8000 anställda.  

 

Det finns, enligt Ifs hemsida (2003) fyra affärsområden inom If, Privat, 

Företag, Industri och Affärssupport. Det förstnämnda området vänder sig 

till privatkunder medan affärsområdet Företag, som är det affärsområde 

som vi har valt att behandla, riktar sig till små och medelstora företag med 

upp till 500 anställda. Företag är efter Privat det största affärsområdet och 

har idag totalt cirka 380 000 kunder i Norden. Affärsområdet Industri 

omfattar stora företagskunder med anställda över 500. Affärssupport skiljer 

sig en aning från de övriga tre affärsenheterna på så sätt att den inte riktar 

sig direkt mot en specifik kundgrupp utan innefattar interna verksamheter 

som IT, Personal, Varumärke samt Information. Huvudkontoret ligger strax 

utanför Stockholm men den operativa verksamheten är nordiskt 

gränsöverskridande. Det finns med andra ord inga landschefer utan istället 

affärsområdes- samt kundsegmentschefer. Denna organisationsmodell 
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underlättar, enligt If själv, spridningen och tillvaratagandet av kompetens 

inom koncernen.  

 

Enligt Ifs hemsida (2003) utgår verksamheten från fyra kärnvärden vilka är 

pålitlighet, engagemang, enkelhet samt nyskapande. If har valt att fokusera 

på intensivt kundarbete och har för avsikt att fortsätta med detta framöver. 

Företaget har exempelvis ökat servicen i de kanaler som används i allt 

större utsträckning av kunderna själva nämligen telefon- och 

Internetkommunikation. Dessutom utvecklas försäkringserbjudanden 

kontinuerligt i syfte att göra dessa mer lättförståeliga och bättre anpassade 

till olika kundbehov. Två av de viktigaste delarna i verksamheten är 

kunskap i riskbedömning samt effektiv skadehantering. If strävar efter att 

sätta rätt premie på varje given risk och att hantera skador så snabbt och 

effektivt som möjligt, allt för att få nöjda försäkringstagare. I syfte att 

kunna koncentrera sig på själva skadeförsäkringsverksamheten och de tre 

ditillhörande kärnprocesserna (produkt och prissättning, distribution och 

kundservice samt skadehantering) har bolaget valt att renodla sin 

verksamhet. If har exempelvis valt att lägga ut kapitalförvaltningen på 

entreprenad, det vill säga låta andra företag sköta investeringarna av 

kundernas inbetalningar tills dess att kapitalet måste täcka uppkomna 

skador.  
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I detta kapitel, som handlar om vårt vetenskapliga förhållningssätt, 

behandlar vi olika synsätt på verkligheten och kunskap samt redogör för 

våra egna ståndpunkter. Avsikten med detta kapitel är att den som läser 

rapporten lättare ska kunna få en förståelse för vårt val av metod vid 

genomförandet av studien.  

 

2.1 Syn på verkligheten 
När en undersökning ska genomföras samlas data in och dessa data måste 

på ett eller annat sätt tolkas. Eftersom individer tolkar och beskriver 

företeelser på olika sätt kommer vi inledningsvis att klargöra för vår 

utgångspunkt gällande vår syn på verkligheten för läsaren. En avgörande 

del i tolkandet av data är om denna tolkas objektivt eller subjektivt av 

forskarna. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) är det allra bästa 

att kunna ge en bild av verkligheten som är fri från föreställningar och 

värderingar, det vill säga en objektiv bild. Författarna menar att en objektiv 

syn på verkligheten oftast förekommer inom den naturvetenskapliga 

forskningen. Vår undersökning är dock inte av naturvetenskaplig karaktär 

och därför anser vi också att vi kommer få det svårt att förhålla oss 

fullständigt objektiva. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att ett möjligt 

sätt att se på verkligheten är att den formas av utbyten av individers 

subjektiva tolkningar. Detta synsätt utvecklar författarna vidare genom att 

förklara att individer uppfattar saker och ting olika. Parterna kommer 

däremot efter förhandlingar slutligen fram till en gemensam uppsättning 

sociala regler, det vill säga i stora drag en gemensam syn på verkligheten. 

Denna kontinuerliga förhandlingsprocess är däremot öppen för 
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förändringar. Författarna menar vidare att studier som har detta synsätt som 

utgångspunkt leder till resultat som är specifika för det sammanhang inom 

vilket studien genomfördes.  

 

Utifrån detta synsätt är vår studies främsta syfte att tolka individers 

enskilda åsikter och uppfattningar om begreppet lojalitet. För att kunna gå 

in på djupet och få en helhetsuppfattning anser vi intervjuer vara en lämplig 

metod. Vi vill dock understryka att det finns en risk med denna 

utgångspunkt. Nämligen att även vår teoretiska förförståelse och 

uppfattningar kommer prägla tolkningarna av de tillfrågades utsagor och 

följaktligen studiens slutliga resultat.  

 

2.1.1 Förklara eller förstå 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är skillnaden mellan förklarande och 

förstående kunskap en mycket debatterad och ofta missförstådd fråga. 

Anledningen till varför man väljer att skilja dessa åt samt dra en gräns 

mellan dem, vilket kan verka irrelevant för många läsare, är att det senare 

är väsentligt för att förstå vårt valda metodsynsätt. Andersen (1998) menar 

att det finns en avgörande skillnad mellan dessa två fenomen. Den 

förklarande kunskapen kan förklaras utifrån naturlagar som kausalt 

determinerar dem, det vill säga att det råder ett orsakssamband, vilket med 

säkerhet alltid uppträder. Det är endast i dessa förhållanden vi kan söka 

efter förklaringar. De som använder sig av den förklarande kunskapen 

kallades traditionellt för positivister. Det är dock få som vill kalla sig 

positivister idag. Därför kallar Arbnor & Bjerke (1994) dessa för 

explanatiker. Andersen (1998) menar vidare att undersökningar som har ett 

förstående kunskapssyfte, det vill säga ett hermeneutiskt synsätt, för det 

mesta utgår från psykologiska eller socialpsykologiska problemställningar. 
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Detta eftersom förståelse är förbunden med de psykologiska och 

socialpsykologiska begreppen ”avsikt” och ”mening”. Det går med andra 

ord att fastslå att den typ av undersökning med förstående karaktär är 

förankrad i de sociala och humanistiska vetenskaperna där begrepp som 

tolkning, tradition, helhetsbild och symboler används. De meningar och 

betydelser som nedlagts i ett fenomen blir till föremål för undersökningen. 

Johansson (1999) menar att enligt många hermeneutiker kräver det 

inlevelse och empati för att förstå, det vill säga en förmåga att sätta sig in i 

andra personers situation.  

 

 

Figur 2: Förklarande- eller förstående kunskap (Källa: Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
 
Eftersom våra problemfrågor inte är av karaktären att de kan förklaras med 

ett enda korrekt svar anser vi att undersökningen istället utgår ifrån ett 

perspektiv som främst liknar det hermeneutiska synsättet, det vill säga en 

förstående kunskap. I undersökningen lägger vi vikt vid att utveckla nya 

ramar för förståelse samt tolkning. Vi ämnar tolka och förstå innebörden av 

våra studieobjekts subjektiva verklighetsuppfattningar i syfte att få en 

helhetsbild av vårt ämnesområde, lojalitet. Arbnor och Bjerke (1994) 

redogör för en modell som visar på skillnaden mellan att förklara eller att 

förstå ett fenomen vilken illustreras i figur 2 ovan. Vi har valt, att med en 

grå linje, markera det synsätt vi har i samband med vår undersökning.  

 

Förklarande kunskap Förstående kunskap 

(Explanatik) (Hermeneutik) 
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2.1.2 Förförståelse 

Gilje och Grimen (1992) menar att en grundtanke inom hermeneutiken är 

att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. De 

förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är 

oförståeligt. Författarna menar vidare att för att vi överhuvudtaget ska 

kunna förstå någonting är förförståelse ett nödvändigt villkor. Skälet till 

detta är att när vi exempelvis ska tolka en text måste vi börja med vissa 

idéer vad vi ska söka efter. Utan sådana idéer skulle vår undersökning inte 

ha någon riktning. Efter drygt fyra års studier på ekonomprogrammet har vi 

fått viss insikt i vilka teorier vi bör leta efter för att belysa våra 

problemfrågor. Vidare har vi en uppfattning sedan tidigare om begreppet 

lojalitet och vad det innebär generellt. Vi har vidare en uppfattning att 

lojalitet kan skilja sig mellan den bransch vi studerar, 

försäkringsbranschen, och andra branscher.  
 

2.2 Metodsynsätt 
När vi vill dra vetenskapliga slutsatser finns det två olika sätt att gå tillväga 

på. Dessa är deduktiv ansats samt induktiv ansats. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1999) menar att vid en deduktiv ansats formar vi 

hypoteser utifrån en teori. Dessa hypoteser är testbara påståenden om 

verkligheten. Genom logisk slutledning kommer vi sedan fram till resultat. 

Andersen (1998) menar vidare att deduktiva slutsatser med andra ord är när 

vi utifrån generella principer drar slutsatser om enskilda händelser. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) menar vidare att vid en induktiv 

ansats sluter vi oss till mer generella utsagor, det vill säga teorier och 

modeller, utifrån skilda fenomen i verkligheten. I det här fallet utgår vi 

alltså från empiri för att sluta oss till generell kunskap om teorin. För att 
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kort sammanfatta de båda ansatserna menar Andersen (1998) att deduktion 

kan förklaras som bevisföringens väg och induktion som upptäcktens väg. 

 

Enligt oss har vår undersökning karaktären av ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Detta eftersom vi i vår undersökning ämnar utgå ifrån 

generella teorier om vilka faktorer lojalitet bygger på och sedan testa om 

dessa stämmer med den verklighet som vårt fallföretag befinner sig i, det 

vill säga vi ställer upp hypoteser och försöker sedan verifiera och falsifiera 

dessa. Om det skulle visa sig att verkligheten inte stämmer överens med 

våra antaganden ämnar vi modifiera eller vidareutveckla modellerna. 

Arbnor och Bjerke (1994) menar att forskare alltid endast bör hålla sina 

teorier för troliga och inte som sanna så att de alltid är beredda att överge 

dessa om nyuppkomna fakta inte skulle stämma överens med teoriernas 

förutsägelser. Författarna menar vidare att om en serie observationer som är 

gjorda i syfte att verifiera vissa förutsägelser tvingar oss att överge vår teori 

bör vi söka efter nya och bättre teorier. 
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3 Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssättet vi använt oss av vid 

insamlandet av data, med andra ord redogör vi för till exempel varför vi 

har valt att intervjua de personer vi har gjort samt hur intervjuerna har 

gått till.  

 

3.1 Val av fallföretag 
Vi var båda överens om, innan vi började skriva, att vi önskade ha ett 

fallföretag att utföra studien på i syfte att kunna tränga djupare in i 

problemområdet. Därför satte vi oss ner och formulerade tillsammans en 

uppsatsbeskrivning som vi kände att vi ville jobba med och som vi båda var 

intresserade av. Därefter skickade vi ut denna per e-mail till 15-20 företag 

som vi trodde kunde ha användning och intresse för detta. 

Uppsatsbeskrivningen mailades ut tillsammans med en förfrågan om något 

företag var intresserat av att få en sådan studie genomförd. Det visade sig 

att If Skadeförsäkring var intresserat av vår beskrivning och detta stämde 

dessutom väldigt bra in i tiden eftersom vårt uppsatsämne är något som 

hela organisationen fokuserar på för tillfället. Då If Skadeförsäkring var det 

företag som svarade först beslöt vi oss för att samarbeta med det. 

 

3.2 Fallstudie 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) innebär fallstudier att ett 

fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden. Andersen (1998) beskriver en 

fallstudies design utifrån två dimensioner. Den ena berör om man väljer att 

studera en enda enhet, en så kallad enskild fallstudie eller om flera enheter 
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ingår i undersökningen, en multipel fallstudie. Vi har valt att studera endast 

ett företag. Enligt författaren finns det tre typiska syften som motiverar en 

enskild fallstudie: 

 

•  Fallet är kritiskt i förhållande till gällande teori, modeller, 

antaganden eller praxis. Syftet är här att pröva fallet i relation till det 

ovanstående och att alltså pröva om den existerande generella 

kunskapen är användbar. 

•  Fallet är unikt eller extremt. Innebörden av detta är att fallet 

representerar en ny kombination av mer eller mindre kända 

förhållanden som tidigare inte varit föremål för noggranna studier. 

•  Fallet är fenomenavslöjande. Med detta menas att det studerade 

objektet inte tidigare varit föremål för undersökningar, antingen 

därför att det inte varit möjligt på grund av restriktioner, exempelvis 

hemliga arkiv, eller för att man tidigare inte uppmärksammat 

fenomenet.  

 

Vi anser att vår undersökning bäst stämmer överens med det första kriteriet 

av en enskild fallstudie. Bristande kundlojalitet är inte något nytt 

problemområde utan det finns ett flertal generella teorier om hur 

kundrelationer kan förbättras och förlängas. Förekomsten av 

försäkringsbolag är inte heller något nytt eller unikt då branschen har 

existerat i flera decennier. Däremot finns det vissa faktorer inom 

försäkringsverksamheten som skiljer sig från många andra branscher, 

exempelvis det faktum att det kan vara svårt för kunden att se vad 

vederbörande egentligen får då denne tecknar försäkringar vilket nämnts 

tidigare. I samband med studien önskade vi således undersöka huruvida de 

teorier som är relaterade till kundlojalitet även kan tillämpas på 
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försäkringsbranschen, trots de något annorlunda förutsättningarna som 

försäkringsbolag står inför. Ett skäl till att vi valde att studera endast ett 

enskilt fall var att vi önskade koncentrera oss på intervjuer med anställda 

på företaget och dessutom genomföra en enkätundersökning med företagets 

kunder för att få en helhetsbild av vårt problemområde.  

 

3.3 Surveystudie 
Trots att vi ovan har hävdat att vår studie främst liknar en fallstudie menar 

vi dessutom att undersökningen till viss del är en surveystudie eller som det 

också kallas tvärsnittsstudie. Detta grundar vi på det faktum att vi, förutom 

intervjuerna med anställda på fallföretaget, även genomförde en enkät med 

företagets kunder. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en surveystudie 

är en icke experimentell frågeundersökning. Tanken med 

surveyundersökningar är att den information som samlas in ska vara 

standardiserad. Det vill säga att samtliga respondenter ska besvara samma 

frågor. I och med att undersökningspersonerna får svara på samma frågor 

skapas goda förutsättningar för en kvantitativ bearbetning och analys av 

svaren.  

 

Vi ansåg att eftersom vår studie behandlar kundlojalitet var det väsentligt 

att också höra kundernas åsikter och därför såg vi enkäter som ett bra 

komplement till intervjuerna. Eftersom segmentet vi studerade inom 

affärsområdet Företag i Norge består av ca 70 000 kunder ansåg vi att en 

enkät var en bättre undersökningsmetod än intervjuer. Visserligen är det 

lättare att ställa följdfrågor direkt till respondenten vid intervjuer. Vid en 

enkätundersökning kan detta inte göras på samma sätt eftersom man inte 

vet vilket svar som kommer fås. Vi menar dock att en enkätundersökning 

ändå var det bästa alternativet eftersom vi på så sätt kunde få svar från fler 
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kunder än om vi skulle ha genomfört intervjuer. Detta gör undersökningen, 

enligt oss, mer trovärdig eftersom de svar vi får in från kunderna avser att 

representera hela populationen. Vi anser att om vi hade gjort ett urval på ett 

10-tal kunder och intervjuat dessa hade detta inte blivit speciellt 

representativt från en population på 70 000 kunder. Andersen (1998) menar 

att en surveystudie har vissa karaktäristika, däribland att de utvalda 

undersökningsenheterna, som bestäms via stickprov, avspeglar en 

totalpopulation. Vi avser alltså kunna dra vissa generella slutsatser om 

samtliga kunder inom det valda segmentet trots att vi endast studerar ett 

fåtal av dessa.  

 

3.4 Datainsamlingsmetoder 
Enligt Churchill (1999) kan det som styr valet av datainsamlingsmetod vara 

mycket beroende på vilket material utredarna får tillgång till och vilka 

personer som är tillgängliga. Generellt baseras undersökningar både på 

primär- och sekundärdata. Även i denna rapport har båda typer av data 

använts i syfte att få en bredare bas av källor. Författaren menar vidare att 

primärdata är data som forskarna själva samlar in medan data som redan är 

publicerad och som forskarna använder sig av kallas sekundärdata.  

 

I vår studie valde vi att använda oss av dels en kvalitativ metod, då vi valde 

att genomföra intervjuer med anställda inom If, och dels en kvantitativ 

metod eftersom vi också valde att göra en enkätundersökning med 

kunderna. Kvale (1997) menar att undersökningar oftast inte är renodlat 

kvalitativa eller renodlat kvantitativa. Enligt författaren inleds en 

undersökning med en kvalitativ analys av den kunskap som redan finns om 

ett fenomen. Han menar att de följande momenten, datainsamlingsfasen 

och dataanalysen, kan vara huvudsakligen kvalitativa eller kvantitativa. 
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Ofta är det en fråga om växelverkan, var tonvikten läggs beror på vilken 

typ av fenomen det är som undersöks och vilket syfte som undersökningen 

har. Vi anser att vår undersökning lutar lite mer åt det kvalitativa hållet då 

vi huvudsakligen valt att fokusera på intervjuerna och endast såg enkäten 

som ett komplement till dessa. Lundahl och Skärvad (1999) menar att 

kvalitativa undersökningar visserligen domineras av kvalitativ data men 

mycket väl också kan innehålla kvantitativ data och tvärt om. Vidare anser 

vi att då vi har intervjuat både anställda på företaget från olika avdelningar 

samt genomfört en enkät med företagets kunder har vi fått ett trovärdigare 

undersökningsresultat jämfört med om endast en målgrupp valts ut 

eftersom vi på detta sätt fick två parters syn på problemet. 

 

3.4.1 Intervjun 

Primärdatan som vi valde att använda oss av var först och främst personliga 

intervjuer. Detta ansåg vi vara att föredra eftersom intervjuaren på detta sätt 

lättare kan sätta sig in i respondentens situation genom att inte bara tolka 

respondentens svar utan även dennes kroppsspråk och beteende. Lekvall 

och Wahlbin (2001) menar att personliga intervjuer dessutom skapar ett 

förtroende mellan intervjuaren och respondenten på ett helt annat sätt än 

vad exempelvis enkäter gör. En annan fördel med personliga intervjuer är 

möjligheten att ställa öppna frågor och därefter eventuella följdfrågor 

beroende på det svar som erhålles av respondenten. Vi valde att behandla 

alla intervjuerna anonymt vilket vi även informerade respondenterna om 

vid intervjutillfällena. Detta eftersom vi anser att när respondenten är 

medveten om att svaren behandlas anonymt är sannolikheten större att 

denne, medvetet eller omedvetet, ger mer ärliga svar än om intervjuerna 

inte skulle behandlas anonymt.  
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Vid intervjuerna var vi båda närvarande eftersom en situation kan uppfattas 

på olika sätt av olika personer. Eisenhardt (1989) menar dessutom att flera 

intervjuare kan komplettera varandra såtillvida att exempelvis en 

koncentrerar sig på att ställa frågorna medan en annan fokuserar på 

antecknandet. På detta sätt ville vi också minska risken för ensidig 

subjektivitet vid tolkning av svaren. 

 

Vi var medvetna om att det skulle ha gått snabbare om vi hade delat upp 

oss vid intervjuerna och att vi eventuellt skulle ha hunnit göra fler 

intervjuer men vi värdesatte i högre utsträckning att de intervjuer som 

genomfördes gjordes mer grundligt än att fler intervjuer inte hade 

bearbetats lika noggrant. Vi genomförde tio stycken intervjuer med 

anställda på If och dessa varade från en till en och en halv timme. 

Intervjuerna var främst av öppen karaktär vilket, enligt Churchill (1999), är 

en kvalitativ intervjuform och innebär att det inte finns några 

standardiserade svar på frågorna utan respondenten svarar fritt. Till vår 

hjälp hade vi dock en intervjumall, se bilaga 1, men beroende på 

respondentens svar varierade frågorna en del från respondent till 

respondent. Vid intervjutillfällena använde vi oss av en bandspelare 

eftersom det hade blivit svårt att få med allt respondenten sa om vi bara 

hade använt oss av anteckningar. I och med att våra respondenter pratade 

norska ansåg vi att det var av ännu större vikt att vi använde oss av en 

bandspelare för att på så sätt kunna konsultera materialet i efterhand om 

språkförbistring skulle ha uppstått. För att försäkra oss om att vi hade 

uppfattat respondentens svar riktigt skickade vi tillbaka intervjuerna efter 

sammanställning till respondenten. Detta så att vederbörande hade 

möjlighet att justera om det var någonting som vi hade uppfattat felaktigt. 

Sju stycken av de tio utvalda respondenterna valde att utnyttja denna 

möjlighet till korrigering av svaren.   
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Urval av respondenter 
Det segment som vi valt att studera, Small segmentet inom If i Norge, 

består av totalt 194 anställda som har arbetsuppgifter rörande alltifrån sälj- 

till sekreterartjänster. Av dessa valdes, som ovan nämnts, tio respondenter 

ut som vi avsåg att genomföra våra intervjuer med. Respondenterna bestod 

av två kvinnor och åtta män. För att få tag i lämpliga personer att intervjua 

bland dessa erbjöd sig vår kontaktperson på If i Norge, Mona Hørtun, att 

välja ut dessa. Innan urvalet gjordes påpekade vi att vi önskade intervjua 

personer ifrån olika avdelningar och med olika befattningar. Vi ville 

undersöka deras uppfattningar  om vad god kundlojalitet är samt vad det 

grundar sig på.  

 

3.4.2 Enkäten 

Ytterligare primärdata vi har använt oss av är enkäter. Enligt Andersen 

(1998) är enkäter ett populärt sätt att samla in data på eftersom det är 

relativt billigt, kräver lite tid och ger relativt pålitliga upplysningar. 

Eftersom vi hade möjligheten att skicka ut enkäterna via e-mail ansåg vi att 

det skulle vara det billigaste samt det alternativet som skulle gå snabbast 

för att få in svaren från kunderna.  

 

Dock fungerar inte metoden alltid som önskat. För många människor är tid 

idag en knapp resurs vilket, enligt Andersen (1998), innebär att 

respondenterna är noga med att veta syftet bakom undersökningen samt 

vilka eventuella fördelar de kan ha av resultatet. För att få så hög 

svarsfrekvens som möjligt var vi därför noga med att framhålla att enkäten 

syftade till att hjälpa If att förbättra servicen för kunderna. Dahmström 

(2000) menar att om forskarna har möjlighet att erbjuda någon form av 
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belöning till dem som deltar i enkätundersökningen, leder det oftast till 

högre svarsfrekvens. Vi hade tyvärr inte möjligheten att erbjuda någon 

form av belöning som tack för att deltagandet i enkätundersökningen. Vi 

var dock noga med att frågeformuläret, se bilaga 2, skulle vara lättläst och 

att det inte heller var för långt så att kunderna inte skulle avstå från att 

svara på grund av att frågorna var oförståeliga eller för att det skulle ta för 

lång tid att fylla i. Vi är medvetna om att ett bra frågeformulär med endast 

relevanta frågor är svårt och tidskrävande att utarbeta. Därför lade vi ner 

mycket tid på detta och testade det på ett flertal personer för att få ut bästa 

möjliga resultat från enkäten. Frågorna i enkäten var utformade på så sätt 

att de svarande fick värdera ett antal frågeställningar med tillhörande 

alternativ på en femgradig skala. Kunderna ombads ta ställning till hur 

viktiga de ansåg alternativen vara där skalan sträckte sig från mycket 

viktigt till inte viktigt. Dessutom hade de svarande möjlighet att tillägga 

valfria åsikter. Syftet med detta var att de skulle ha möjlighet att ange 

faktorer som vi inte tagit hänsyn till. Rådatan till enkäten finns presenterad 

i bilaga 3. 

 

När vi behandlade svaren från enkäten valde vi först och främst att 

behandla alla svaren från kunderna som en enda massa. I enkäten ställde vi 

inledningsvis dels en fråga om vilken verksamhet de driver och dels en 

fråga om hur länge de har varit kund hos företaget. Vi insåg att en 

uppdelning baserad på den första frågan inte var möjlig att göra eftersom 

kunderna angav så pass många olika branscher att det skulle bli alltför 

många grupper att behandla. Dahmström (2000) menar att i vissa 

undersökningar kan en samvariation mellan två olika variabler vara 

intressant att studera för att undersöka huruvida olika grupper har samma 

eller olika uppfattningar om en fråga. Vi valde däremot att i vissa frågor, då 

vi ansåg detta vara relevant och intressant, behandla kunderna som olika 
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grupper beroende på hur länge de varit kunder hos If. Fördelningen över 

hur länge de svarande varit kunder hos fallföretaget redovisas i bilaga 3.  

 

Målpopulation och urval 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är innebörden av målpopulation alla de 

undersökningsenheter som man är intresserad att dra slutsatser om. Vår 

målpopulation representeras av de ca 70 000 kunder som finns inom Small-

segmentet i Norge. I och med att vi valde att skicka ut enkäterna via e-mail 

valdes de svarande ut från en lista där de Företagskunder som If har e-

mailadresser till finns med. Det totala antalet kunder som angett sin e-

mailadress är 9018 stycken. Då vi inte visste hur hög svarsfrekvensen 

skulle bli valde vi att inledningsvis skicka ut enkäten till 1400 med målet 

att få in minst 100 svar eftersom vi ansåg detta vara en hanterbar mängd för 

vår rapport. Urvalet gjordes med hjälp av ett systematiskt slumpmässigt 

urval, vilket enligt Lekvall och Wahlbin (2001), innebär att enheterna väljs 

ut från en lista med ett slumpmässigt valt startnummer och därefter väljs 

exempelvis var tionde objekt ut. I vårt urval valde vi ut var fjärde kund från 

listan som var alfabetiskt rangordnad.  

 

Av de 1400 utvalda kunderna var det 162 stycken e-mail som av någon 

anledning inte kom fram till mottagaren. Troligtvis berodde detta på något 

fel i e-mailadressen eller att adressen inte längre används. Urvalet skulle 

därför kunna ses som 1238 istället för 1400 och av dessa 1238 som hade 

chans att svara på enkäten fick vi in 133 svar. Detta innebär en 

svarsfrekvens på ca 11 %, vilket kan anses vara ganska bra med tanke på 

att vi inte kunde utlova någon belöning till de svarande.  
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3.5 Generaliserbarhet 
Enligt Merriam (1994) samt Svensson och Starrin (1999) innebär 

generalisering den utsträckning i vilken resultaten från en viss 

undersökning är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta. Bell 

(2000) menar att det normalt inte går att generalisera resultaten från 

fallstudieundersökningar och ifrågasätter värdet med att studera en enda 

händelse. Då denna studie endast grundar sig på ett fallföretag skulle 

studiens resultat i enlighet med Bells resonemang därmed inte gå att 

generalisera. Vi menar dock att det i detta fall går att göra generaliseringar 

även om möjligheterna till detta är begränsade. Merriam (1994) menar att 

en fallstudie skulle kunna generaliseras förutsatt att forskaren tänker i 

termer av läsaren eller den som ska använda sig av undersökningen. Med 

detta menas att frågan om i vilken utsträckning resultaten från en viss 

undersökning är tillämpliga på andra situationer lämnas åt de personer som 

befinner sig i dem.  
”Det är läsaren som måste fråga sig vad det är i denna undersökning 
som är tillämplig på hans eller hennes situation och vad som definitivt 
inte passar in.”     

Wilson, 1979 (i Merriam 1994, s.187) 
Vår avsikt med studien är inte att erhålla resultat som kan generaliseras till 

andra populationer utan snarare att kunna urskilja mönster i det studerade 

fallet. Utifrån detta menar vi att den läsare som överväger att applicera 

studiens resultat på andra försäkringsbolag måste ta ställning till vad av 

studien som är tillämpligt på dessa andra företag. Läsaren bör fråga sig 

huruvida det råder liknande förutsättningarna som i studien.  

 

Denscombe (i Bell, 2000) menar vidare att generaliserbarheten är beroende 

av i vilken utsträckning andra fall och situationer liknar det studerade fallet. 

Trots att vårt valda fallföretag, till skillnad från andra försäkringsbolag, är 

specialiserat inom ett visst område anser vi att generaliseringar till andra 
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företag inom samma bransch med liknande förutsättningar kan göras. Vi 

menar att resultaten inte enbart behöver gälla företag som är renodlade  

skadeförsäkringsbolag. Detta grundar vi på att studien inte enbart grundats 

på specifika frågor om det valda fallföretaget utan även på frågor om 

branschen generellt. Vi frågade exempelvis vilka svårigheter fallföretagets 

anställda ser i samband med byggandet av starkare kundrelationer inom 

försäkringsbranschen. Kunderna ombads vidare att bland annat ange 

faktorer som skulle få dem att byta försäkringsbolag samt faktorer som de 

anser vara viktiga vid val av försäkringsbolag. (Samtliga frågor till de 

anställda och kunderna går att finna i bilaga 1 och 2.) 

 

Genom att ge en detaljerad beskrivning av den kontext undersökningen 

genomfördes i menar Merriam (1994) att möjligheten för att resultaten ska 

vara generella förbättras. Med andra ord måste beskrivningen specificera 

allt som en läsare behöver veta för att förstå resultaten. I vårt fall måste 

läsaren exempelvis ta hänsyn till att de tillfrågade kunderna endast är 

småföretagare. Konsekvensen av detta är att studiens resultat endast ger 

läsaren en uppfattning om denna specifika kundgrupps åsikter. Att 

slutsatserna skulle vara applicerbara på andra kundgrupper, exempelvis 

industriföretag, anser vi inte vara ett rimligt antagande då möjligheten finns 

att denna kundgrupps värderingar skiljer sig från småföretagares. Att utreda 

huruvida så är fallet eller ej ingick inte i vår studie och vi gör därför heller 

inte anspråk på att uttala oss om detta utan lämnar det till vidare forskning.  

 

3.6 Metodkritik 
Andersen (1998) menar att på grund av det personliga momentet vid 

insamlingen och bearbetningen av information är kvalitativa 

undersökningar särskilt utsatta för risken för forskarbias. Detta eftersom 
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resultatet bygger mycket på personliga tolkningar. Författaren menar vidare 

att svårigheterna vid användningen av kvalitativa data är att 

analysmetoderna inte är tillräckligt bra och exakt formulerade. Vid 

kvantitativa data finns det däremot klara riktlinjer som forskare kan följa 

och tillämpa. Det blir därför svårt, när man använder sig av kvalitativa data, 

att övertyga att det resultat man kommit fram till är tillräckligt pålitligt och 

giltigt. Som forskare bör man med andra ord alltid ifrågasätta, vara kritisk 

och försöka använda konkurrerande alternativa förklaringar till och 

tolkningar av materialet eftersom vi inte kan vara helt säkra på att det som 

vi kommit fram till är det enda riktiga.  

 

Då vi valt att göra vår studie på endast ett fallföretag finns det risk för att 

studiens resultat kommer att präglas av subjektivitet i och med att det 

endast är ett företags åsikter och uppfattningar som framhävs. Vi har 

däremot strävat efter att få flera synsätt på problematiken med hjälp av 

enkäten i syfte att undersökningen ska återspegla fler perspektiv. 

Ytterligare kritik skulle också kunna riktas mot att vi har använt oss av två 

olika datainsamlingar när det gäller vår empiri. Vi har alltså använt oss av 

intervjuer med de anställda men genomfört en enkät för att få kundernas 

syn på problemfrågorna. Det negativa med detta är att vi till de anställda 

kunde ställa följdfrågor då vi fick svar som vi inte uppfattade fullt ut vilket 

av naturliga skäl inte kunde göras till kunderna. Å andra sidan hade vi 

möjligheten att fånga fler svarande hos kunderna och denna undersökning 

blev troligtvis mindre subjektiv än intervjuerna. 

 

Vidare är vi medvetna om att en stor del av kunderna i målpopulationen 

inte hade möjlighet att bli utvalda eftersom vi endast hade e-mailadresser 

till 9018 av ca 70 000 kunder, vilket kan ge en skev bild av verkligheten. 

Detta var dock det enda sättet för oss att välja ut svarande på eftersom vi 
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valde att skicka ut frågorna via e-mail. Man kan dessutom ifrågasätta 

huruvida urvalet på 1400 är representativt av en målpopulation på 70 000 

men då vi först och främst såg enkäten som ett komplement till intervjuerna 

anser vi att detta urval är tillräckligt stort. Ytterligare en nackdel kan vara 

att vi inte valde ut de tillfrågade själva utan lät vår kontaktperson på If göra 

detta. Risken är att vi kan ha fått tio stycken personer med samma åsikter. 

Vi ansåg dock att det viktigaste var att få prata med de personer som var 

någorlunda insatta i ämnet som vi valt att studera och vi anser att vår 

kontaktperson har bättre kunskap om detta än vad vi har.  
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4 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att presentera ett antal teorier som vi valt 

att använda oss av i vår studie. Inledningsvis tänker vi ta upp teorier som 

behandlar faktorer förknippade med lojalitet. Därefter följer teorier om 

hur kunderna kan behållas en längre tid.  

 

4.1 Lojalitet 
Söderlund (2001) menar att det i dagens marknadsföring inte längre är 

fokus på kunden rent allmänt som gäller, utan ett fokus på lojala kunder. En 

del har talat om ett paradigmskifte som innebär att man går ifrån 

transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring. Ett annat begrepp 

för transaktionsmarknadsföring är ”offensiv marknadsföring” som avser 

marknadsföringsaktiviteter riktade mot potentiella kunder. 

Relationsmarknadsföring å andra sidan går även under beteckningen 

”defensiv marknadsföring” som avser marknadsföringsaktiviteter riktade 

mot befintliga kunder.  

 

Sökandet och rekryteringen av nya kunder är enligt vissa affärsanalytiker 

betydligt dyrare än att behålla befintliga kunder. Enligt Egan (2001) finns 

det flera som hävdar att det kostar så mycket som fem till tio gånger mer att 

locka till sig nya kunder. Enligt Lassar och Mittal (1998) är det 

marknadsföringen som ska rikta sig till nya kunder, insamling och 

arkivering av ny kundinformation samt resurser till att förklara för nya 

kunder hur företaget fungerar endast några faktorer som leder till högre 

kostnader. Författarna menar vidare att det finns ytterligare fördelar med att 

fokusera och satsa på befintliga kunder istället för nya. Ju längre tid ett 
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företag lyckas behålla sina kunder, desto mer intäkter får företaget per kund 

samtidigt som servicekostnader, exempelvis de som nämns ovan, minskar. 

Långsiktiga kundrelationer är därmed en viktig bidragande faktor till ett 

företags framgång. Ett exempel på hur ett företag kan nå detta är genom att 

använda sig av en CRM-strategi, vilket innebär samtliga aktiviteter som får 

konsumenter att bli lojala genom att tillmötesgå eller överträffa deras krav 

och önskemål så att kunden handlar igen.  

 

Nedan presenteras två definitioner av lojalitet preciserade av olika 

författare i Söderlund (2001).  
 

”Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta – över tiden – att uppvisa 
samma beteende som tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel 
att fortsätta köpa samma varumärke och produkt i samma butik varje gång 
individen har behov av samma eller liknande varumärke eller produkt.”  
 

Reynolds et al, 1974-75 (i Söderlund, 2001 s.29) 
 

Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt 
återköpa en produkt som man föredrar, vilket ger upphov till att samma 
produkt återköps repetitivt, trots att det sker situationsmässig påverkan och 
marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 
produktbyte.” 

 
Oliver, 1999 (i Söderlund, 2001 s.30) 

 
Definitionerna ovan kan relateras till Grönroos (2000) kundlivscykel som 

beskriver de olika stegen som kunden genomgår vid köp av en tjänst eller 

produkt. Med lojalitetsskapande menas företagens förmåga att få kunden 

att upprepa detta cykliska förlopp. Enligt de Ruyter et al (1998) är en 

väsentlig del av lojalitetsbegreppet kundens benägenhet att handla igen.   
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Figur 3: Kundlivscykeln (Källa: Grönroos, 2000, Egen bearbetning) 
 
 
Enligt Grönroos (2000) består kundlivscykeln av huvudsakligen tre faser, 

den inledande-, köp- samt konsumtionsfasen. En potentiell kund som inte 

känner till företaget och dess utbud befinner sig i den första fasen, 

inledningsfasen. Nästa fas, köpfasen, når kunden om ett visst behov uppstår 

som vederbörande tror att företaget kan tillfredsställa. Under köpprocessen 

utvärderar kunden företagets utbud, avgör huruvida utbudet motsvarar det 

önskvärda till det givna priset. Förutsatt att utbudet tillfredställer kunden 

kan ett första köp göras vilket i sin tur leder kunden vidare till den tredje 

fasen, konsumtionsprocessen. Under denna fas har kunden möjlighet att 

studera servicen och problemhanteringsförmågan hos företaget. Om det 

visar sig att kunden är nöjd med kvaliteten och det tillförda värdet är 

chansen större att kundrelationen fortskrider, att kunden fortsätter 

konsumera, jämfört med om kunden är missnöjd. Kunden kan när som helst 

lämna det cykliska förloppet. Efter att en konsumtionsprocess fullbordats 

kan kunden välja mellan att återvända till samma företag eller att vända sig 

till en annan leverantör förutsatt att vederbörande återigen är i behov av en 

liknande tjänst. Om kunden väljer att återvända till samma företag tolkar vi 

 

1.

2.

3.Konsumtionsfasen Inledningsfasen 

Köpfasen 
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Grönroos modell som att inledningsfasen inte pågår lika länge som vid den 

första kontakten med företaget, alternativt att kunden inte alls upplever 

denna fas. Detta indikeras med den smala svarta pilen i figur 3 ovan.  

 

4.2 Hur kundlojalitet uppnås 
Lassar och Mittal (1998) menar att många företag inser värdet i lojala 

kunder men ingen vet med säkerhet hur detta uppnås. Genom att satsa på 

att öka kundnöjdheten hoppas företag att kunderna ska bli mer lojala. Det 

har dock visat sig att även nöjda kunder lockas till att lämna sina 

leverantörer och anlita konkurrerande företag på grund av mer attraktiva 

erbjudanden. Vissa studier tyder på att andelen kunder som byter eller ser 

sig om efter andra leverantörer är så hög som 50 procent. Problematiken 

med att försöka öka kundlojaliteten är större i tjänsteföretag jämfört med 

produktföretag. Tjänster är immateriella fenomen och kan dessutom inte 

standardiseras fullständigt. Det sätt varpå tjänster levereras och mottas kan 

variera beroende på kundens och leverantörens sinnesstämning. De faktorer 

som avgör kundlojaliteten kan därför med stor sannolikhet variera i relativt 

stor grad på grund av risken för subjektiv utvärdering av kvaliteten på 

leveransen.  

 

Nedan behandlar vi ett antal faktorer som är viktiga för att kunder ska bli 

lojala. De faktorer som belyses utgår inte från en och samma teori utan är 

en sammanställning av de faktorer som framförallt lyfts fram av olika 

teoretiker.  

 



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 33

4.2.1 Kundrelationer 

För att få relationsmarknadsföring att fungera har marknadsförare börjat 

anamma en kundrelationsorientering som noterar vikten av kundens 

livslängd, bevarandet av kunden och variationerna i förhållandet mellan 

kund och företag över tiden. Reinartz och Kumar (2003) menar att för att 

teorin också ska vara av relevans i verkligheten är det av största vikt att 

man tar framförallt vissa faktorer i beaktning då kundorientering och 

kundens livslängd studeras. Ibland dessa faktorer kan nämnas att ett företag 

som väljer att fokusera på kunden också måste vara medvetet om hur dess 

aktiviteter påverkar relationerna med olika kunder. Författarna menar 

vidare att varje bransch karaktäriseras av att de söker efter olika typer av 

relationer samt att kundens behov av relation och kontakt med leverantören 

varierar under hela kund- företagsrelationsprocessen.  

 

Swift (2001) menar att konkurrensen om de bästa kunderna givetvis är stor 

varför det är av vikt att kontinuerligt underhålla kundrelationerna. 

Författaren menar vidare att det är viktigt att använda såväl aktuell 

information som tidigare erfarenheter för att kunna förstå kundens 

köpvanor och beteende. Användandet av så kallad info-struktur för att 

hantera och kunna utvärdera kundrelationer är för många företag en ny 

företeelse. Info-struktur är ett system som strävar efter att få företag att 

lyssna till sina kunder, dokumentera problem och lösningar samt förändra 

anställdas beteende för att sedan kunna bygga upp kundrelationerna.  

 

För att överhuvudtaget kunna hantera kunder menar Swift (2001) att 

företaget i fråga måste ha en klar bild och kunna definiera kunderna det 

riktar sig mot. Då kunders krav förändras med tiden är det viktigt att 

företag är flexibla i fråga om att definiera sina kunder. Efter en längre tids 
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kundbearbetning när företaget bland annat har lyckats definiera sina 

kunder, genomfört segmentering och behandlat segmenten på olika sätt, 

blir kunderna i regel mer lojala. Grönroos (2000) menar att goda relationer 

leder till stärkt förtroende parterna emellan. Swift (2001) menar vidare att 

tillit till företaget då kan etableras och kunderna är beredda att köpa igen. 

Denna process bygger till stor del på en kunskapsbas som bland annat 

innefattar information om kundernas egenskaper, krav samt tidigare 

agerande. Utifrån en sådan kunskapsbas kan effektiv kommunikation och 

interaktion med kunden etableras så att samtliga parter blir tillfredsställda.  

 

Enligt Grönroos (2000) kan ett företag, genom sitt agerande, påverka 

kundens beslut och beteende under kundrelationens gång. Hur företaget 

väljer att närma sig och behandla kunden beror på var i livscykeln kunden 

befinner sig. För att kunna hantera kundrelationer så effektivt som möjligt 

är det därför viktigt att först och främst kunna identifiera kundens position i 

den cykliska modellen. Därefter gäller det för företaget att ta fram de 

resurser och utarbeta de aktiviteter som är mest lämpliga i de olika stegen i 

processen. Detta då tillvägagångssätten att nå kunden på och målen med 

dessa handlingsplaner skiljer sig åt i de olika skedena. I inledningsfasen 

strävar exempelvis företaget efter att väcka intresse hos kunden. Den 

följande fasen däremot kännetecknas främst av att företaget försöker 

presentera löften och förslag vilka ska upplevas som rimliga och önskvärda 

för kunden. Under den tredje och sista fasen är huvudmålet att leverera 

positiva upplevelser till kunden. Det är under konsumtionsfasen som de 

utlovade erbjudandena bör införlivas så att bestående kundrelationer kan 

uppnås. Kundrelationen måste bearbetas och tas om hand genomgående 

under denna process. 
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4.2.2 Kundbemötande 

Ytterligare en faktor som är viktig är på vilket sätt företaget bemöter 

kunden och tar reda på vilket behov kunden har. Swift (2001) menar att 

företag som strävar efter att reducera kostnader överlever i många fall inte 

på längre sikt såvida de inte även fokuserar på att försöka möta marknadens 

behov och lösa kunders individuella problem. Företag som inte alls satsar 

på kunden har visat sig endast göra mindre förbättringar. Hantera 

kundrelationer på ett framgångsrikt sätt innebär att lära sig kunders vanor 

och behov, förutspå framtida köpbeteende samt hitta nya sätt att driva fram 

verksamheten på. Söderlund (2001) menar dessutom att företag inte endast 

bör tillfredsställa kundernas behov och förväntningar utan också överträffa 

dessa. Genom att uppmärksamma kunden i form av att exempelvis erbjuda 

vederbörande snabbare service än andra kunder vid tillfällen då det finns en 

väntelista har visat sig samvariera positivt med kundlojalitet.  

 

Ett sätt att lösa kundproblem på är genom att kombinera olika nödvändiga 

resurser i enlighet med Stabell och Fjeldstads (1998) värdemodell value 

shop. Denna process varierar beroende på varje enskild kunds behov och 

önskemål. Företagets verksamhet handlar med andra ord inte om att 

producera standardiserade produkter eller tjänster utan snarare om att 

tillhandahålla produkter eller tjänster som är anpassade till varje enskild 

kund. Målet är att matcha unika kundproblem med problemlösande 

resurser. Det behöver inte handla om hela företag som karakteriseras av 

den typ av värdeskapande som value shop modellen illustrerar utan det kan 

vara fråga om delar av företag exempelvis vissa avdelningar.  

 

Enligt Stabell & Fjeldstad (1998) bygger value shops mycket på att det 

råder asymmetrisk information mellan kund och leverantör. Författarna 
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menar på att värde skapas i och med att leverantören delger kunden 

information som denne inte känner till. Storbacka et al (1999) menar att det 

är viktigt för företaget att utnyttja sin egen kompetens och värdera på vilket 

sätt kompetensen skulle kunna överföras till kunden så att värdet för 

kunden kan förbättras. Det gäller också att erbjuda kunden nya möjligheter 

till värdeskapande som ligger bortom uttalade behov och preferenser. Då 

kunden inte har tillräcklig kunskap för att avgöra huruvida tjänsten är 

relevant eller nödvändig kan värde för kunden skapas enbart genom att 

leverantören konstaterar att kunden inte har något problem över 

huvudtaget.  

 

Enligt Stabell & Fjeldstad (1998) har value shops ofta stort humankapital i 

form av specialister inom ett visst ämne. De aktiviteter som ska leda fram 

till en lösning sker ej enligt ett linjärt mönster utan istället interaktivt. 

Beroende på den data som samlas in stöter företaget eventuellt på nya 

problem varefter företaget på nytt samlar in data och så vidare tills en 

lämplig lösning hittas. Dessa typer av företag drivs framåt via kontinuerlig 

inlärning och innovativ problemlösning där den teknologiska utvecklingen 

huvudsakligen bygger på att företaget väljer att åta sig utmanande 

kundproblem som uppdrag.  

 

De primära aktiviteterna hos value shops är, enligt Stabell och Fjeldstad 

(1998), indelade i fem huvudsakliga kategorier, problemsökandet, 

problemlösandet, val, utförande samt kontroll och utvärdering. 

Aktiviteterna inom kategorierna skiljer sig åt olika företag emellan 

beroende på verksamheternas olika strategier. Den första kategorin har att 

göra med de handlingar som sker när företaget får information och ser över 

denna för att sedan kunna definiera problemet. Under denna process väljs 

även den övergripande plan för hur problemet ska lösas. Den andra 
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kategorin innefattar aktiviteter associerade med framtagandet och 

utvärderingen av alternativa lösningar. Påföljande kategori handlar om 

vilket lösningsalternativ som väljs. Den fjärde kategorin aktiviteter 

förknippas med kommunikationen, organiseringen och implementeringen 

av det valda handlingsförslaget. Den femte kategorin går ut på att följa upp 

genomförandet av process.  

 

Figur 4: Value Shop (Källa: Stabell & Fjeldstad, 1998, Egen bearbetning) 
 

Enligt Stabell och Fjeldstad (1998) är de värdedrivande faktorerna i value 

shops betydligt viktigare än de kostnadsdrivande vilket innebär att det är 

värdeskapande lösningar som ger företagen konkurrensfördelar. 

Annorlunda uttryckt är det säkra lösningar på problemen som kunderna 

först och främst vill ha istället för låga priser. Företagens vidare framgång 

bygger på gott rykte, det vill säga kundrelationer är det värdedrivande för 

verksamheterna. Gott rykte och framgång underlättar i sin tur tillgången till 

kompetent personal och de bästa kunderna.  

 

4.2.3 Kommunikation 

Grönroos (2000) menar att etablerandet av goda kundrelationer kräver att 

samtliga parter kontinuerligt lär av varandra. Med detta menas att 

leverantören i fråga håller sig uppdaterad gällande kundens vanor, beteende 

och konsumtionsmönster medan kunden lär sig delta aktivt i syfte att 
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snabbt få ta del av relevant information av leverantören. I en pågående 

relation borde kommunikationen inte enbart vara enkelriktad utan även 

kännetecknas av att båda parter kommunicerar med varandra. Det bästa 

tänkbara är när en dialog uppstår vilket kan betraktas som en interaktiv 

process där samspel råder. En dialog är en ständigt pågående process där 

information bör kommuniceras på så sätt att båda parter motiveras att 

fortsätta upprätthålla dialogen. Genom att bygga upp kontakten mellan 

företag och kund får de troligtvis en bättre förståelse för varandras synsätt. 

På detta sätt kan parterna lättare komma fram till en gemensam bild av vad 

som upplevs som problem och hur det kan lösas. Dubbelriktad 

kommunikation, såsom telefonkontakt mellan kund och företag eller att 

kunden svarar på en enkät, stödjer uppbyggandet av en dialogrelation. 

Enkelriktad kommunikation såsom indirekt reklam, broschyrer, etcetera 

kan vara effektiva medel för att utveckla en gemensam kunskapsbas och 

gemensamma värderingar om de kombineras med förmedlingsformer av 

direkt slag såsom interaktion mellan företag och kund. Enligt de Ruyter et 

al (1998) har det visat sig att ju mer marknadsföring som riktas mot kunden 

desto större förtroende får vederbörande för produkten i fråga och 

sannolikheten att kunden blir lojal till varan ökar. I fråga om tjänster är det 

däremot kundens kontakt med tjänsten som i större utsträckning än 

marknadsföring påverkar kunden och leder till återköp. Grönroos (2000) 

menar vidare att enkelriktad information inte nödvändigtvis måste bjuda in 

till svar från motparten men det förutsätter att mottagaren får användning 

för budskapet på annat vis. Det kan exempelvis vara så att mottagaren 

genom den enkelriktade kommunikationen får tillräcklig information om 

hur vederbörande bör gå vidare och vad som behövs tas reda på inför andra 

köp eller dylikt. Det finns enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) 

sannolikt någon grad av osäkerhet i alla köpsituationer. Tjänster är 
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vanligtvis ostandardiserade och immateriella och vid köp upplevs de därför 

ofta som mer riskfyllda än konkreta produkter.  

 

Utan gammal kundinformation, detaljerade transaktioner, fokuserad och 

kategoriserad kommunikation menar Swift (2001) att kundrelationer inte 

kan fortskrida effektivt. Ett sätt att förbättra kommunikationsprocesserna är 

att satsa på rätt kund, rätt erbjudande, rätt kanal och rätt tidpunkt. Rätt kund 

handlar om att hantera kunden på rätt sätt genom hela livscykeln samt att få 

kunden att öka sina investeringar i företaget. Rätt erbjudande innebär att 

presentera företagets produkter och tjänster för kunden samt att anpassa 

erbjudandet till kunden. Rätt kanal handlar om att koordinera de 

kommunikationskanaler som står till kundens förfogande, att kunna 

kommunicera genom den kanal som kunden föredrar samt att kunna ta till 

vara på och analysera kanalinformationen för att ta lärdom och se vad som 

kan förbättras. Rätt tidpunkt innebär att företaget kommunicerar på ett, för 

tiden, effektivt och relevant sätt samt att kommunikationen sker via 

traditionell eller tidstypisk marknadsföring. Egan (2001) menar att det med 

dagens teknologi exempelvis är möjligt att samla information om kunden 

och på så sätt också kunna erbjuda kunden bättre service. Författaren menar 

dock att det är farligt att anta att den nya teknologin kan ersätta den 

personliga kontakten.  

 

Grönroos (2000) menar att Internet inte endast är ett 

marknadsföringsmedium utan också spelar en viktig roll i den interaktiva 

processen. Via Internet kan tjänster levereras samtidigt som kunden kan 

erbjudas att själv delta aktivt genom att ta kontakt med företaget, 

exempelvis via e-post. En förutsättning för att interaktion ska uppstå är 

dock att företaget reagerar snabbt på kundens agerande, annars finns risk 

för att kunden tappar intresse och vänder sig till en konkurrerande 
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leverantör. Med tanke på att Internet presenterar ett stort utbud av företag 

för kunden att välja mellan blir det extra viktigt att etablera goda 

kundrelationer för att kunna behålla kunderna. Ett sätt att uppnå detta är att 

utveckla serviceprocesser som inbjuder till interaktion mellan kund och 

företag.  

 

När en period präglas av ökad informationstillgång menar Sippel (2001) att 

nära kundrelationer skapas genom att leverantören endast tillhandahåller 

kunden den absolut nödvändigaste informationen och endast när kunden 

själv önskar det. Värde skapas med andra ord då mängden information som 

riktas till kunden begränsas så att den blir mer lätthanterlig.  

 

4.2.4 Skapa värde för kunden 

Swift (2001) menar att dagens konsument kräver flexibilitet, tillgänglighet, 

kreativitet och fördelaktiga priser. För att företag ska kunna överleva i en 

värld där kundlojalitet, kundens önskningar och efterfrågan samt kundens 

beteende ständigt förändras krävs det nya angreppssätt för att hantera dessa 

faktorer. Författaren menar vidare att ett företags framgång inte enbart 

beror på typ av produkt och/eller tjänst som erbjuds, marknadsföringen och 

varumärket utan även på kunden. Vetskap om vilka kunder som är de bästa 

och vad de efterfrågar kan leda till att dessa blir lojala förutsatt att företaget 

lyckas överträffa deras krav och önskemål för ett lämpligt pris.  

 

Enligt Flint et al (2002) kräver strategier som bygger på värdeskapande för 

kunden att företag förstår vad kunderna vill ha och vad de värdesätter av 

produkter, tjänster samt relationen med leverantören. Emellertid ändrar 

kunden vad vederbörande värdesätter och för en del kunder, inom vissa 

branscher, ändras detta relativt snabbt. Dessutom kan skillnaderna i 
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värderingarna vara stora. På grund av detta kan inte leverantörer lita på att 

det som är av värde för kunden i nuläget också är det som kunden 

värdesätter i framtiden. För att behålla nyckelkunder måste företag 

antingen förutse vad kunder kommer att värdesätta imorgon eller vara redo 

att reagera snabbare än deras konkurrenter på dessa förändringar. Storbacka 

et al (1999) menar att det också kan vara så att kunderna är begränsade av 

sin egen kompetens och kan alltså uttrycka enbart sådana behov som kan 

identifieras inom ramen för denna, kunden vet inte vad som är möjligt. 

Därför är det viktigt för företag som vill vara nära sina kunder att de inte 

enbart intresserar sig för vad kunden värderar idag. Företaget måste också 

identifiera oartikulerade behov och behov som ännu inte existerar. Däremot 

bör man också ha i åtanke att när det gäller vissa produkter och tjänster är 

kunderna konservativa och vill inte ha nya innovationer som påverkar de 

rutiner som de vant sig vid, vilket framför allt gäller för produkter som 

kunden köper av rutin.  

 

Flint et al (2002) menar vidare att konceptet kundvärde har två relaterande 

betydelser. Det vanligaste som litteraturen tar upp är att kundvärde innebär 

kundens bedömning av vad denne har fått av en leverantör vid ett köp- eller 

användartillfälle. Den andra innebörden, önskat värde, hänvisar till vad 

kunden vill ska hända när denne interagerar med en leverantör och/eller 

använder leverantörens produkt eller service. Undersökningar gjorda på hur 

kunden uppfattar värde visar på att kunden värdesätter många aspekter på 

ett utbyte, däribland produkten, varumärket, affären och/eller interaktionen 

med säljpersonen.  

 

Payne och Holt (2001) menar att värde har med upplevelse att göra, det vill 

säga det går att hänföra begreppet till konsumtionen av en vara eller tjänst 

snarare än till själva köpet. I artikeln framgår det även att företags 
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värdeskapande inte beror på hur olika deras produkter är utan vad de kan 

tillföra kärnprodukten, exempelvis förpackning, reklam, service etc. 

Sanborn (2001) menar att de företag som dominerar olika marknader är de 

som antingen skapar helt nytt eller ytterligare värde för kunden.  

 

Alla produkter och tjänster har enligt Kotler (1999) ett visst värde och 

därmed även ett visst pris. Begreppet kan definieras som den mängd pengar 

som leverantören kräver eller det sammanlagda värde som konsumenten är 

villig att ge i utbyte mot de fördelar som upplevs i samband med 

utnyttjandet eller ägandet av varan eller tjänsten. Priset har i alla tider varit 

en av de mest avgörande faktorer i fråga om konsumentens val men på 

senare tid har de icke finansiella faktorerna fått en allt större betydelse. 

Enligt Swift (2001) kan pris vara ett bra konkurrensmedel men om det är 

det enda medel som används kan det på längre sikt bli klart olönsamt i och 

med att vilket företag som helst kan tillämpa det som konkurrensmedel. 

Pris är främst ett medel att attrahera kunder med. I slutändan matchar dock 

företagen prissättningarna mot varandra varför det sällan blir ett 

särskiljande medel. Den huvudsakliga faktor som skiljer olika företag från 

varandra är istället service.  

 

De Ruyter et al (1998) menar att kundlojalitet kan beskrivas som hur 

kunden uppfattar förhållandet mellan pris och kvalitet eller hur priskänslig 

vederbörande är. Det handlar med andra ord om att kunden jämför vad som 

ges och vad som fås i gengäld. Det har visat sig finnas ett positivt samband 

mellan tjänstekvalité, prisokänslighet och lojalitet. Med detta menas att 

tjänstekvalité påverkar kundens preferenser och villighet att rekommendera 

leverantören i fråga till andra kunder. Ju bättre kvalitén är desto större är 

chansen att kunden intar en positiv attityd mot leverantören och 

återkommer för ytterligare köp. Sambandet innebär också att tjänstekvalité 
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har en stor påverkan på kundens priskänslighet, det vill säga ju högre 

kvalité desto mindre känslig blir kunden för prishöjningar. Att mäta 

tjänstekvalité kan däremot vara något problematiskt.  

 

4.3 Åtgärder för att hålla kvar kunden 
Söderlund (2001) använder ordet lojalitetsföring som ett samlingsbegrepp 

för de aktiviteter som företaget kan använda för att öka kundens lojalitet. 

Författaren menar vidare att om lojalitetsföraren, det vill säga företaget, 

kan förklara kundens lojalitet, genom att identifiera faktorer som utgör 

orsaker till lojalitet, finns det möjlighet att påverka dessa faktorer. Detta 

medför förhoppningsvis att kunden blir lojal. Författaren påpekar dock att 

vi idag är medvetna om att en viktig del, när det gäller kunder, är att det 

framtida beteendet inte alltid är påverkbart i så stor grad som leverantören 

kanske skulle önska. Nedan i detta kapitel följer ett antal tänkbara åtgärder 

som kan möjliggöra för företag att kunden hålls kvar en längre tid.  

 

Liksom påpekats tidigare är det viktigt att hålla kvar de kunder som ett 

företag har eftersom det kostar betydligt mycket mer att rekrytera nya 

kunder än att behålla de gamla. Egan (2001) poängterar dock att inte alla 

kunder bidrar till företagets lönsamhet på samma sätt. En stor andel av 

företagets kunder kan, på kort eller lång sikt, utvecklas till att bli 

olönsamma.  

 

4.3.1 Switching costs och Lock-in effekter 

Kundlojalitet är något som kan påverkas med hjälp av switching costs 

vilket i sin tur beror på vilken nivå företag väljer att lägga sina priser på 

samt hur mycket de är villiga att satsa på service och kvalité. De Ruyter et 
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al (1998) definierar switching costs som den kostnad som kunden drabbas 

av vid att byta tjänsteleverantör. Begreppet innefattar inte enbart monetära 

enheter utan även den tid som krävs samt psykologiska ansträngningar. 

Switching costs har visat sig vara högre hos de företag som tillhandahåller 

tjänster jämfört med de som säljer produkter. Författarna menar vidare att 

storleken på dessa kostnader skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

bransch det är. Switching costs är ofta låga i branscher med många 

leverantörer och där kunden har svårt att uppfatta skillnader i tjänsternas 

värde. Tjänster som är svåra att värdera och som endast tillhandahålls av ett 

fåtal leverantörer medför däremot höga switching costs. Branschen för 

medicinska tjänster är ett exempel på detta. Storleken på switching costs 

beror med andra ord bland annat på graden av konkurrens. 

 

Graden av lojalitet varierar enligt de Ruyter et al (1998) mycket beroende 

på vilken bransch det handlar om vilket i sin tur försvårar 

generaliserbarheten i fråga om lojalitetsteorier. Inom exempelvis de 

branscher där switching costs är höga är det positiva sambandet mellan 

tjänstekvalité och prisokänslighet starkast. Ju högre kvalité desto mer 

prisokänslig och lojal är kunden. Samtidigt innebär detta att företag 

verksamma inom ovannämnda branscher, det vill säga de med höga 

switching costs, är mer känsliga för försämring av tjänstekvalitén. För att 

kunder inte ska bli mindre lojala krävs det därmed att dessa företag väl 

övervakar kvalitetsnivån. Det positiva sambandet mellan switching costs 

och kundlojalitet talar för att företag bör försöka höja dessa kostnader.  

 

Enligt Shapiro och Varian (1999) uppstår lock-in effekt när det för en 

användare, som investerat i flera kompletterande och varaktiga tillgångar 

som fungerar inom ett visst system, blir för dyrt att byta system och 

tillhörande komponenter. Anledningen till att det kan bli väldigt kostsamt 
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är om switching costs är höga. Resonemanget går även att vända på, med 

hjälp av switching costs går det att mäta hur pass ”locked-in” en kund är av 

en viss leverantör. Det kan vara svårt att hantera dessa switching costs både 

för leverantörer och för kunder. Lock-in effekten kan leda till såväl 

problem som lönsamhet beroende på hur det hanteras, beroende på om det 

finns lämpliga lösningar på hur det går att ta sig ur situationen om problem 

skulle uppstå. Likaväl som en kund kan hamna i en lock-in situation skapad 

av en leverantör kan förhållandet vara det motsatta och ett 

beroendeförhållande kan uppstå. För att det ska löna sig för ett företag att 

locka en potentiell kund till att byta leverantör gäller det att företaget inte 

bara beräknar sina egna kostnader för detta handlande utan även uppskattar 

kundens switching costs. Om det visar sig att kunden kommer inbringa 

större intäkter till företaget än vad den totala summan av kundens switching 

costs och företagets utgifter för att locka kunden blir, lönar det sig i princip 

att satsa på denna kund. I det fallet kan företaget erbjuda förmånliga 

produkter eller tjänster, som av kunden värderas högre än de switching 

costs vederbörande påtvingas, utan att företaget självt går med förlust trots 

sina utgifter. Det finns visserligen en risk med att erbjuda vissa förmåner i 

syfte att åstadkomma lock-in effekt. Vissa kunder kan ta emot 

erbjudandena för att sedan snabbt vända sig till en annan leverantör innan 

vederbörande hunnit bli beroende av det förstnämnda företaget.  

 

Shapiro och Varian (1999) menar att för de företag som önskar 

åstadkomma lock-in effekten kan det vara värt att ta följande tre 

huvudsakliga principer i beaktande, investering, förankring samt 

inflytande. För att få kunder ”locked-in” måste ett företag vara berett på att 

investera för att kunna bygga upp en kundbas. Nästa steg, 

förankringsprocessen, handlar om att övertyga kunderna om att de satsat på 

rätt företag så att de blir mer trogna. Detta kan göras genom att utveckla 
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produkterna och tjänsterna och/eller satsa på informationstjänster som ger 

ett mervärde. Slutligen kan det löna sig att försöka få ett ännu större 

inflytande över kunderna genom att marknadsföra kompletterande 

produkter och tjänster till de lojala kunderna. När lock-in effekt kommit till 

stånd gäller det att differentiera sig jämfört med konkurrenterna, 

åstadkomma kostnadsfördelar eller satsa på båda samtidigt om finansiella 

vinster önskas uppnås. För att locka till sig kunder och få dessa mer lojala 

kan företag välja mellan att erbjuda reduktioner i början av relationen i 

utbyte mot en längre tids uppbundenhet i form av kontrakt. Även om 

kunden är medveten om att framtiden för med sig större utgifter kan 

erbjudandet upplevas som positivt, exempelvis om kunden vid det tillfället 

har många andra utgifter eller har det allmänt sämre ställt ekonomiskt. 

Företag kan även handla på motsatt sätt det vill säga erbjuda framtida 

reduktioner. Ett sådant löfte kan dock vara svårt att hålla då det är svårt att 

förutspå framtida förhållanden och möjligheter. Om dylika löften bryts kan 

det leda till juridiska tvister eller att företagets rykte skadas allvarligt.  

 

Kunder med växande behov och krav, det vill säga kunder som har växande 

switching costs, är enligt Shapiro och Varian (1999) särskilt attraktiva då 

det är större sannolikhet att dessa stannar kvar längre hos en viss leverantör 

som kan tillgodose kundens behov. Ett sätt att bygga upp en viss kundbas 

är att satsa på inflytelserika kunder. Ett företag skulle exempelvis kanske 

kunna nå ut till en hel organisation om en del av verksamheten kan lockas 

till att bli kunder. Även genom word-of-mouth skulle ett företag kunna nå 

ut till flera kunder än väntat. Ytterligare sätt att nå ut på är att vara så 

lättillgänglig som möjligt för kunden.  
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4.3.2 Lojalitetsprogram 

Lojalitetsprogram är ett sätt att låsa in kunden hos ett visst företag. Shapiro 

och Varian (1999) utvecklar detta genom att förklara de två sätt som 

lojalitetsprogram kan öka kundens switching costs på. Kunden kan 

antingen känna att han eller hon gör en förlust om vederbörande byter 

leverantör, exempelvis att kunden förlorar framtida förmåner som 

programmet medför. Kunden kan även känna att programmet ger 

vederbörande en chans att själv tjäna in vissa förmåner om han eller hon 

förblir kund och handlar på ett visst sätt. Lojalitetsprogram tydliggör med 

andra ord för kunden de eventuella switching costs som kan uppstå vid byte 

av leverantör.  

 

Enligt Kivetz och Simonson (2000) är lojalitetsprogram för närvarande 

väldigt populära bland företag som producerar varor och tjänster både till 

privata konsumenter och till olika typer av verksamheter. Dowling och 

Uncles (1997) menar att redan under 1970-talet upptäckte forskare som 

studerade business-to-business marknadsföring att leverantörer som 

skapade en nära arbetsrelation till sina kunder också fick mer lojala kunder, 

det vill säga att kunderna spenderade mest pengar i just deras företag. 

Kunderna i sin tur uppfattade även leverantörerna som bättre än andra 

leverantörer och på så sätt skapades en win-win situation. Författarna 

menar vidare att dessa arbetsrelationer skulle kunna skapas med hjälp av 

lojalitetsprogram men för att ett företag ska kunna använda sig av 

lojalitetsprogram måste de också veta vilka deras lojala kunder är. För att ta 

reda på detta måste företaget lära känna sina kunder vilket i sin tur görs 

genom att företaget samlar information om kunden. I takt med att 

kundantalet växer, måste företaget använda sig av databaser för att få 

personlig kunskap om kunden. Det viktigaste med ett lojalitetsprogram, för 
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att det ska bli så effektivt som möjligt, är att värdet för kunden blir 

maximalt. Det vill säga hur förmånerna balanseras i förhållande till pris. 

Frågan är om ett lojalitetsprogram kan uppväga fördelar lika bra som en 

prisreducering eller ständigt låga priser. Enligt Dowling och Uncles (1997) 

och Gray (2002) finns det en allmän uppfattning om varför ett 

lojalitetsprogram är lönsamt. Denna uppfattning grundar sig i att kostanden 

att serva lojala kunder är mindre, lojala kunder är mindre priskänsliga, 

lojala kunder spenderar mer pengar på företaget och lojala kunder sprider 

positiva ord om sina leverantörer.  

 

Det har dock ifrågasatts av författare som exempelvis Dowling och Uncles 

(1997) om dessa lojalitetsprogram verkligen fungerar som det är tänkt. En 

fråga som har diskuterats är huruvida programmen lockar kunder att köpa 

mer eller försöker muta kunden att köpa igen. Cigliano et al (2000) menar 

att det finns tre nackdelar med lojalitetsprogram. För det första är 

programmen dyra eftersom företagen blir skyldiga kunderna rabatterna. 

Om man säljer i stora volymer kan även program med små rabatter bli 

dyra. Till detta kommer exempelvis marknadsföringskostnader, 

implementering av system samt support till systemet. För det andra kan 

misstag bli väldigt svåra att justera när ett program väl har implementerats. 

Även program med små fördelar måste sätta sig i kundens medvetande och 

denne måste bli informerad om det sker några förändringar. Kunder 

reagerar negativt då de upplever det som att något tas ifrån dem när de väl 

har börjat delta i ett lojalitetsprogram. En framgångsrik lansering av ett 

program förvärrar med andra ord problemen med att avsluta det. Den tredje 

nackdelen är att, trots att programmen tillsynes verkar vara populära bland 

konsumenter och det är många som är delaktiga i något program, 

misslyckas de ofta med att få kunderna lojala. Många av dem som deltar i 
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ett lojalitetsprogram menar att de hela tiden ändå söker efter andra 

alternativ.  

 

Sammankoppling av belöning till lojalitetsprogrammet 
De huvudsakliga skälen till varför en konsument köper en produkt är enligt 

Dowling och Uncles (1997) för att produkten ger funktionella, ekonomiska 

eller psykologiska fördelar och/eller lösningar till köparen. Belöningarna 

som många lojalitetsprogram erbjuder är utformade för att förändra detta 

förhållande. För att undersöka om lojalitetsprogram kan ändra det normala 

beteendemönstret måste tre psykologiska effekter undersökas.  

 

•  Huruvida kunden är lojal till märket (direkt effekt) eller till 

programmet (indirekt effekt). 

Detta beror till stor del på hur pass involverad kunden är i produkten. För 

många produkter som kunden är svagt involverad i kan motivationen för 

programmet och inte själva produkten vara den främsta belöningen, särskilt 

om belöningen är exotisk och verkar vara av större värde än de pengar 

kunden har spenderat. Däremot är produkter och tjänster som kunden är 

starkt involverad i ofta förknippade med små belöningar och det är snarare 

produkten eller tjänsten och inte programmet som är den främsta 

belöningen. Produkter och tjänster som kunden är svagt involverad i är ofta 

sådant som köps utav vana medan för produkter eller tjänster som kunden 

är starkt involverad i vill vederbörande ofta bilda en relation till 

leverantören.  

 

•  Hur köparen värderar de erbjudna belöningarna. 

Psykologer har utvecklat ett antal teorier om hur belöningar i 

lojalitetsprogram kan hjälpa till att nå lojalitet till produkten snarare än 
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programmet. Dowling och Uncles (1997) menar att ett antal faktorer spelar 

in för att bestämma programmets värde. Dessa är bland annat antal val av 

belöningar som kunden kan göra, vilket värde belöningarna har, 

sannolikheten att man uppnår belöningen samt hur lätt programmet är att 

använda.  

 

•  Effekten av timing.  

Potentialen av att locka medlemmar till ett program beror inte endast på 

värdet av belöningarna utan också på när belöningarna är tillgängliga. 

Undersökningar visar att när belöningarna från ett lojalitetsprogram är 

fördröjda har de inte lika hög genomslagskraft som när belöningarna 

kommer direkt efter ett köp. Undersökningar visar dessutom på att direkta 

belöningar ökar chansen att kunden bygger upp en lojalitet till produkten 

snarare än till programmet. I figuren nedan visas olika typer av 

lojalitetsscheman beroende på till hur stor del belöningen stödjer det 

ursprungliga värdet från produkten eller tjänsten samt timingen av 

belöningen.  

 

 

Figur 5: Olika typer av lojalitetsprogram (Källa: Dowling & Uncles, 1997) 

1. Priskampanjer 
hos återförsäljare 
eller producenter  

2. Frequent-flyer 
klubbar, 
kuponger, 
presentkort 

3. Tävlingar och 
lotterier  
  
   

4. Poängsamlande 
i exempelvis 
matvarubutiker   

Direkt Fördröjd

Timing för belöningen

Typ av belöning 

Direkt 

Indirekt 
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Dowling och Uncles (1997) menar att av dessa fyra program ovan 

fokuserar de i sektion två och fyra på att låsa in kunden eftersom dessa 

program erbjuder ackumulerande belöningar som gör att nackdelarna att 

byta leverantör ökar för kunden. Med andra ord försöker de ändra på 

kunden, från att vederbörande handlar impulsivt till att denne agerar i ett 

mer kontrakterat relationsförhållande med leverantören. Dessa program kan 

också ses som potentiellt farliga eftersom de kräver att företaget binder upp 

sig och utlovar belöningar för en lång tid framöver. Programmen i sektion 

ett och tre innebär att företaget ser kortsiktigt. De stimulerar säkerligen 

försäljningen under den tid som kampanjen varar men har ingen effekt om 

företaget vill att kunden ska stanna längre än så.   

 

LaPionte (2002) menar att framgångsrika lojalitetsstrategier måste anta en 

mer omfattande roll i marknadsföringsplanen. Strategin måste först och 

främst börja med att identifiera den nuvarande relationen mellan företaget 

och dess kunder för att därefter utvidga denna relation och därmed uppnå 

konkurrensfördelar. Att endast ha ett lojalitetsprogram är inte längre 

tillräckligt. För att kunna sänka kostnaderna och samtidigt kunna öka 

lönsamheten menar författaren att företag bör satsa på saker som att göra 

lojalitetsprogrammen mer personliga och inte så massinriktade. Genom att 

samla information om kunderna med hjälp av dagens teknik i form av 

datasystem menar författaren att detta är möjligt.  

 

Ytterligare något som skulle göra lojalitetsprogrammen ännu mer 

framgångsrika är att vidga fördelarna för kunden genom nya marknader 

och partners. Enligt LaPionte (2002) kan partners tillföra relevant och 

rentav, för kunden, önskvärda belöningar. Ett partnerskap kan förutom rent 

lönsamhetsmässigt ha andra fördelar såsom att medlemmar kan, genom 
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deras relationer med det första företaget, lättare skapa nya kontakter med 

partnerföretaget. Dessutom menar författaren att det är väldigt viktigt att 

kommunicera med kunden och göra denne uppmärksam på belöningarna. 

Vidare är det viktigt att visa för kunden att denne är betydelsefull för 

företaget.  

 

Trots att lojalitetsprogram har blivit allmänt utbredda på marknaden och är 

ett nyckelverktyg för att främja kundrelationer samt lojalitet vet vi, enligt 

Kivetz och Simonson (2002), väldigt lite om hur sådana program tas emot 

av konsumenterna. Kunden ställs inför ett antal frågor i samband med 

lojalitetsprogram i fråga om vilken ansträngning som krävs av kunden, 

vilka de uppnådda belöningarna är, beslutet att delta i programmet samt 

faktorerna kring sannolikheten att uppnå belöningen. Vidare menar 

författarna att konsumenternas preferenser av belöningar beror på vilka 

krav som ställs från programmet. För att delta i ett lojalitetsprogram måste 

konsumenten oftast också lägga ner lite ansträngning och det är inte förrän 

kunden har lagt ner denna ansträngning som belöningen uppnås. Forskning 

har dock visat att människor känner en stark drivkraft att lägga ner möda 

för att i framtiden uppnå en belöning. Författarna menar att varför en del 

lojalitetsprogram blir mer framgångsrika än andra är för att belöningarna 

som fås genom programmet förknippas med lyx och njutning. 

Konsumenter känner ofta mer skuld om de köper lyxvaror än om de köper 

nödvändighetsvaror. Om de däremot har förtjänat en belöning som 

dessutom har krävt en viss ansträngning har undersökningar visat på att 

konsumenterna oftast väljer lojalitetsprogram där belöningarna kan klassas 

som lyxprodukter framför sådana där de uppnådda belöningarna är 

”vanliga” nödvändighetsprodukter. 
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4.3.3 Förmedlingsarbete 

Söderlund (2001) menar att när kundrelationer önskas förbättras fokuseras 

det oftast på kund-leverantörs förhållanden. Kundens förhållande till 

leverantören kan dock även påverkas av kund-kund relationen. Enligt 

författaren finns det flera studier som visar att positiv kund-kund 

interaktion ger kunden en positiv bild av leverantörens erbjudande. Denna 

typ av relation är särskilt viktig i de fall kunden uttryckligen söker närhet 

till andra kunder.  

 

Stabell och Fjeldstad (1998) menar att ett sätt att inta en förmedlande 

position inom ett nätverk är att organisera verksamheten i likhet med den 

teoretiska modell som kallas value network. De företag som skapar värde 

enligt modellen kännetecknas av att vara beroende av förmedlande 

teknologi för att kunna sammanlänka olika kunder med varandra. Denna 

typ av verksamhet är inte nätverket i sig utan tillhandahåller snarare 

nätverkstjänster. Banker, försäkringsbolag och telebolag är bara ett fåtal 

exempel på verksamheter som är beroende av förmedlande teknologi. 

Värdet ligger i själva sammanlänkningen av kunderna vilket kan ske 

antingen direkt, såsom vid sammankopplingen av två parter under ett 

telefonsamtal, eller indirekt, om exempelvis flera kunder via en bank satsar 

finansiella medel på en gemensam fond.  

 

Value networks agerar enligt Stabell och Fjeldstad (1998) förmedlare och 

betraktar samtliga användare av tjänsterna som kunder även om det 

kunderna emellan existerar kund-leverantör förhållanden. Storbacka et al 

(1999) menar att ett koncept borde skapas där förmånerna är som störst då 

kunden är lojal till samtliga i nätverket. Stabell och Fjeldstad (1998) menar 

att det förmedlande företaget för samman de kunder som kan tänkas 
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komplettera varandra och har även möjlighet att exkludera icke önskvärda 

kunder. Det möjligt att flera olika value networks, som individuellt sett är 

verksamma på olika nivåer samarbetar för att på så sätt nå ut med 

förmedlingstjänsterna till ett bredare fält. Författarna menar vidare att 

förändringar i antalet kunder påverkar tjänsternas värde för de kvarvarande 

kunderna. Ju fler kunder det finns desto högre värde får de levererade 

tjänsterna. Telebolag är ett exempel på en verksamhet där detta samband 

gäller, ju fler som ansluter sig till telefonnät desto mer användbart och 

värdefullt blir det för redan befintliga användare. Value networks som 

förmedlar tjänster tillhör en extrem kategori då kunderna är en huvudsaklig 

del av produkten. En avgörande faktor vid värdeskapandet för dessa företag 

är storlek samt sammansättning av kundbasen. Om ett försäkringsbolag 

exempelvis har en viss kundgrupp som kännetecknas av mycket hög 

skadefrekvens skulle detta leda antingen till att andra kundgrupper skulle 

påtvingas högre premier eller att företagets vinster skulle falla och hamna 

under branschgenomsnittet.  

 

När det gäller storleken på value networks finns det enligt Stabell och 

Fjeldstad (1998) såväl för- som nackdelar. Ett företag som satsar på ökad 

storlek, både i fråga om geografisk spridning samt kapacitetsökning, har 

chans att ge kunden fler anslutningsmöjligheter, något som har positivt 

värde för kunden. En sådan satsning kan däremot även komma att kräva 

stora resurser vilket skulle kunna inbringas via en prisökning för kunden, 

en negativ aspekt som kan minska tjänstens värde.  

 

Stabell och Fjeldstad (1998) menar vidare att de förmedlande företagens 

handlingar och aktioner sker simultant på flera olika nivåer, detta för att på 

ett effektivt sätt kunna tillgodose flera kunders behov av de 

förmedlingstjänster som erbjuds. Ett value network har i regel tre primära 
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aktiviteter, marknadsföring och kontraktshantering, underhåll samt 

värdenätverkets infrastruktur. Den förstnämnda aktiviteten har att göra med 

de åtgärder som vidtas för att locka till sig kunder, val av lämpliga kunder 

samt utarbetandet av avtal. Den andra aktiviteten handlar om 

sammanlänkningen av kunderna samt fakturering av det tillförda värdet. 

Den sistnämnda aktiviteten innebär de åtgärder som tas för att upprätthålla 

företagets beredskap så att det när som helst är berett att leverera värde till 

kunden. Om de primära aktiviteterna skulle ske sekventiellt istället för 

simultant finns det risk för att verksamheten inte skulle överleva. Ett 

försäkringsbolag som vid ett visst tillfälle inte har tillräckligt god 

återförsäkring kan exempelvis gå i konkurs om ett antal större olyckor 

inträffar i det läget. Med hjälp av standardisering kan value networks 

matcha lämpliga kunder med varandra och kontinuerligt övervaka den 

pågående interaktionen dem emellan. En bank skulle exempelvis simultant 

kunna fastställa avtal för låntagare och långivare så att dessa matchar 

varandra. Value networks värdeskapande sker inte successivt i en riktning 

med en slutlig användare utan agerar snarare medlare som länkar samman 

flera kunder.  

 

Vid strategisk positionering i fråga om värdesystem krävs det att 

förmedlande företag överväger såväl vertikal som horisontell integration. 

Stabell och Fjeldstad (1998) förklarar detta vidare med att 

förmedlingsutbyten kräver flera steg av samverkan mellan olika nivåer, en 

förmedlares aktiviteter bygger på andra förmedlares handlanden. Huruvida 

dessa förmedlingsföretag bör samarbeta är något som bör tas i beaktande. I 

fråga om kundsegment kan detta utökas, antingen genom att företaget självt 

utökar kundbasen eller genom samarbete med andra förmedlingsföretag.  
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4.3.4 Hantering av missnöjda kunder 

Storbacka och Lehtinen (2000) menar att det generellt antas att starka 

relationer leder till långvariga relationer med kunden. Detta behöver 

nödvändigtvis inte vara sant. Om företaget inte hanterar kritiska möten på 

ett sätt som tillfredsställer kunden kan även den starkaste relationen 

kollapsa. Däremot om kunden känner att denne inte har några rimliga 

alternativ i form av konkurrenter till företaget, kan relationen bli långvarig 

oavsett om den är stark eller inte. Det beror med andra ord på hur pass stark 

konkurrens det råder inom den bransch som ett företag är verksamt inom 

eller snarare hur kunden uppfattar konkurrensen inom branschen.  

 

Missnöjdhet hos kunden är en viktig aspekt av lojalitetsbegreppet. Enligt de 

Ruyter et al (1998) finns det två alternativ för en missnöjd kund att välja 

mellan, vederbörande kan antingen kommunicera sitt missnöje eller 

upphöra relationen och sluta vara kund. Om det första alternativet väljs kan 

kunden meddela sitt missnöje till tjänsteleverantören, andra anställda på 

företaget eller externa aktörer såsom konsumentorganisationer. 

Gummesson (1998) i sin tur definierar tre alternativ som kunden kan välja 

mellan då vederbörande är missnöjd. Dessa är som följer:  

•  Exit – Kunden väljer att byta till en konkurrerande leverantör eller 

slutar helt eller delvis att köpa varan/tjänsten. 

•  Voice – Kunden säger ifrån och kräver att företaget ska gottgöra 

denne.  

•  Loyalty – Kunden förblir, trots missnöjet, trogen på grund av 

ideologiska skäl, tröghet eller annat.  

 

Om en kund framför ett klagomål är det enligt Gummesson (1998) viktigt 

att leverantören inte bara gör en rättelse av felet utan dessutom återställer 
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eller stärker den långsiktiga relationen. Det är alltså viktigt att kunden får 

någon form av kompensation. Det är också viktigt att detta kommer på 

initiativ av leverantören. Det är ingenting som kunden själv ska behöva be 

om. Enligt författaren är en ofta framförd strategi särskilt i USA och Japan 

”customer delight”, vilket innebär att inte bara uppfylla kundens krav utan 

också överträffa dem. Det är dock en balansgång mellan att rätta till ett 

problem precis lagom eller att göra lite för lite eller lite för mycket. 

Dessutom har ju kunder individuella krav och förväntningar som dessutom 

kan växla från tillfälle till tillfälle. Gummesson menar vidare att 

undersökningar dessutom har visat på att efter att ha ordnat upp det trassel 

som en missnöjd kund råkat ut för, så kan relationerna ibland stärkas 

förutsatt att kunden har behandlats på ett konstruktivt sätt. Det vill säga att 

inte bara felet har ställts till rätta utan också att kunden kompenserats för 

eventuella besvär denna har utsatts för då produkten eller tjänsten inte har 

fungerat som utlovat. Det finns en del företag som inte tar så hårt på 

utförandet, men är mycket måna om att ställa allt till rätta om kunden 

klagar. Det sägs till och med att vissa företag i början av kundrelationen 

gör medvetna fel för att få visa hur väl de åtgärdar dem. 

 

Angivet kundmissnöje behöver, enligt de Ruyter et al (1998), inte alltid 

vara en rättvisande indikation på hur bra eller dålig den genomsnittliga 

tjänstekvalitén är. Klagomål anges främst då ett missnöje med tjänsten 

uppstått vid ett specifikt enstaka tillfälle oavsett om den generella kvalitén 

är bra eller dålig. Inom verksamheter som har höga switching costs vågar 

endast ett fåtal av de kunder som upplevt missnöje med tjänstekvalitén att 

byta leverantör på grund av en känsla av osäkerhet. Ett sätt att hantera 

missnöje är att föra en form av ”återvinnande-av-missnöjda-kunder” 

strategi där målen är att uppmuntra kunder att meddela sitt missnöje, 

återställa nöjdheten på en individuell nivå samt att informera om hur 
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missnöje kan undvikas i framtiden. Enligt författarna har åtgärder med 

syfte att återfå förtroendet bland missnöjda kunder idag blivit en viktig del 

av lojalitetsarbetet bland företag idag och bör inte förbises.  

 

4.4 Sammanfattning 
De olika teorier som vi valt att presentera i föregående avsnitt går att 

härleda till diverse oberoende författare. Enligt vår mening skulle vår studie 

bli bristfällig om utgångspunkten endast skulle vara en av dessa teorier. Vi 

tror istället att de tillsammans kan hjälpa oss uppnå rapportens syfte på ett 

betydligt mer tillfredsställande sätt. Vi har följaktligen valt att göra ett 

antagande om hur dessa teorier förhåller sig till varandra vilket vi valt att 

illustrera med hjälp av nedanstående figur. Enligt vår mening grundar sig 

lojalitet på fyra huvudsakliga faktorer nämligen kundrelationer, 

kundbemötande, kommunikation samt värdeskapande. Detta då de visat sig 

vara de vanligaste förekommande faktorerna i litteraturen som behandlar 

kundlojalitet. Vidare tror vi att företag skulle kunna få lojalare kunder 

genom att etablera switching costs, införa lojalitetsprogram, agera 

förmedlare och/eller hantera missnöjda kunder på vissa sätt. Pilen i 

diagrammet visar på att åtgärderna bygger på lojalitetsfaktorerna. Vi menar 

med andra ord att lojalitetsfaktorerna måste vara närvarande vid 

utformandet av de olika åtgärderna för att dessa ska bli användbara. Utifrån 

vårt antagande har vi för avsikt att med hjälp av vår empiri utreda huruvida 

vår teoretiska sammanställning är applicerbar på försäkringsbolag. 
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Figur 6: Sammanfattande modell (Källa: Egen bearbetning) 
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5 Empiri 
 
I det här kapitlet ska vi redovisa för datan som vi har samlat in i form av de 

genomförda intervjuerna med anställda på If samt enkäten som skickats ut 

till företagets kunder. I de fall vi refererar till en respondent eller en 

tillfrågad syftar vi på en If-anställd som vi har intervjuat. I de fall vi talar 

om en kund eller en svarande syftar vi på en kund som deltagit i 

enkätundersökningen.  

 

5.1 Kundens syn på försäkringsbolag 
Under intervjuerna framkom det av två respondenter, 6 och 8, att det som 

kunden värdesätter hos försäkringsbolag främst beror på vad vederbörande 

har fått uppleva. Respondent 8 menade att om kunden inte har några 

erfarenheter av skador är det säkerligen pris denne tittar på först och främst 

eftersom kunden vid det tillfället inte känner till skadeprocessen och de 

tillkommande servicetjänsterna. Vidare menade respondent 6 att det har 

gjorts undersökningar på detta tidigare som visar på att pris kommer högt 

upp på listan när det gäller val av försäkringsbolag. Detta bekräftades också 

av den enkät som genomfördes i samband med denna rapport. Vi ställde en 

fråga där vi undrade hur viktiga ett antal faktorer är när kunden väljer 

försäkringsbolag. De svarande fick sedan rangordna de nio utvalda 

faktorerna efter hur pass viktiga de tyckte att de var från väldigt viktig till 

inte viktig. Det visade sig att 63 % tyckte att priset var mycket viktigt och 

bara 1 % att det inte alls var viktigt. Det framkom att de som tyckte att 

priset inte alls var viktigt eller mindre viktigt endast utgjordes av svarande 

som varit kunder i tio år eller längre.  
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Tre av de tillfrågade, respondent 2, 6 och 9, menade att kunderna uppfattar 

branschen som ganska komplex och att det är svårt för dem att se skillnader 

företagen emellan eftersom de i mångt och mycket har liknande 

erbjudanden vad gäller försäkringar och villkor. Respondent 2 menade 

vidare att det inom försäkringsbranschen är svårt att ”stå ut”. Enligt 

respondent 3, 5 och 9 är försäkringar för de flesta dessutom bara ett 

nödvändigt ont och det är något som kunden köper bara för att 

vederbörande måste och inte för nöjes skull. Om det däremot är en kund 

som har råkat ut för en skada menade respondent 4 och 8 att kunden i större 

utsträckning väljer efter hur försäkringsbolaget har varit att förhålla sig till 

under skadehanteringsprocessen. Respondenterna menade att det viktiga då 

för kunden blir att denne kan lita på att han eller hon når fram till sitt 

försäkringsbolag när situationen är där. Enligt Hørtun (2003) råkade i 

genomsnitt lite drygt mer än hälften av samtliga företagskunder ut för en 

skada förra året.  

 

Under intervjuerna framkom det även att en del respondenter ansåg att 

varumärket och namnet är viktigt då kunden väljer ett försäkringsbolag. I 

det specifika fallet If menade respondent 1, 3, 5 och 10 att många 

fortfarande kopplar ihop If med Storebrand som är och har varit ett mycket 

välkänt försäkringsbolag i Norge och betraktas som ett stabilt företag med 

lång erfarenhet inom branschen. Även detta bekräftades av enkätsvaren där 

företagets renommé var ytterligare en faktor som kunderna angav att de 

värderar högt vid val av försäkringsbolag. 41 % ansåg att denna faktor är 

mycket viktig och endast 2 % ansåg det inte vara viktigt.  

 

Många av respondenterna menade att ett av företagets främsta 

konkurrensmedel är att det har kunnig personal. En av de tillfrågade, 

respondent 9, nämnde att företaget vill bli uppfattat av kunderna som den 
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”sympatiska specialisten” i och med att If är specialiserat på just 

skadeförsäkringar. Det positiva med denna specialisering är enligt 

respondent 6 att verksamhetens fokus blir mer enat medan en negativ 

aspekt är att lösningar för kundens totala behov inte kan erbjudas.  

 

5.2 Kundlojalitet 
Under intervjuerna framgick det att de tillfrågades uppfattningar och tankar 

om vad som påverkar kundlojaliteten hos försäkringsbolag idag var väldigt 

lika. Majoriteten av respondenterna, sju av tio, underströk att pris är en 

väsentlig faktor som till stor del avgör om kunden stannar kvar hos ett visst 

försäkringsbolag eller ej. Flera pekade även på att lojalitet bygger på goda 

kundrelationer där tillit, trygghet och kunskap är avgörande faktorer.  

 

Som ovan nämnts påpekade flera under intervjuerna att priset är en av de 

huvudsakliga orsakerna till att kunder byter försäkringsbolag. Respondent 1 

menade att det negativa sambandet mellan pris och lojalitet har bekräftats 

av det faktum att ett stort antal kunder visat sig lockas av initiala 

prisreduktioner. På frågan vad som påverkar kunden till att byta bolag 

uppgav hälften av kunderna att de anser att pris är mycket viktigt medan 36 

% anser det vara ganska viktigt. Tre av respondenterna påpekade vikten av 

att inte sätta priser som avviker alltför mycket från marknaden just med 

tanke på att det är en så pass starkt avgörande faktor vid kundens val av 

försäkringsbolag. En viss prisökning på ca 5-10 % trodde dock en av de 

intervjuade, respondent 7, att kunden skulle acceptera. En annan av de 

tillfrågade, respondent 3, påpekade att dagens kunder har en tendens att 

hela tiden jämföra vad de ger med vad de får och något som har möjliggjort 

för kunden att relativt enkelt och snabbt jämföra olika företags prisnivåer 

är, enligt respondent 7, Internet. Enligt respondent 1 har de kunder som 
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lämnat försäkringsbolaget If ofta gjort detta på grund av höga priser och det 

har då oftast varit de som inte varit kunder hos If särskilt länge. Oavsett 

vilket pris som sätts gäller det enligt respondent 6 att inte ha alltför 

fluktuerande prisnivåer då stabilitet är väldigt viktigt för kunden. 

Respondenten menade vidare att när man talar om lojalitet talar många om 

gåvor och dylikt men priset är minst lika viktigt. Försäkringsbolags 

prismedvetenhet är särskilt viktig när det gäller skadefria kunder vilket 

beror på att dessa kunder hela tiden betalar in premier utan att få utnyttja 

själva försäkringarna. Det finns därmed en risk för att dessa lönsamma 

kunders lojalitet gentemot företaget minskar med tiden om priset höjs eller 

förblir detsamma.  

 

Förutom pris menade även majoriteten av de tillfrågade, åtta av tio, att det 

sätt på vilket kunden bemöts av försäkringsbolaget, det sätt på vilket 

kunden betjänas, är klart avgörande för lojaliteten. Respondent 1 

utvecklade detta genom att förklara att ett bra betjäningskoncept som gör 

det enklare för kunden att samarbeta troligtvis knyter kunden till bolaget en 

längre tid. Även respondent 6 och 7 lyfte fram vikten av enkelhet. 

Respondent 7 menade på att enkelhet är viktigt därför att det är något som 

dagens kund i allt större utsträckning kräver av försäkringsbolag idag, 

exempelvis i fråga om policys. Den andra av dessa två respondenter 

beskrev hur Ifs Internetsatsning blivit ett mycket lyckat koncept bland 

företagskunder på grund av att det är enkelt och lätt att hantera, dessutom 

sparar systemet en massa papper. Även respondent 10 bekräftade detta och 

poängterade att Internettjänsten Bedriftens Nettsted är en lojalitetsskapande 

service. Den tillfrågade förklarade att denna Internettjänst bygger på att 

kunden loggar in på försäkringsbolagets hemsida och därigenom får bättre 

översikt över sina försäkringar, tillgång till elektroniska försäkringsbrev, 
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bättre tillgänglighet till företaget med mera. Tjänsten finns än så länge bara 

på den norska marknaden.  

 

Vad gäller varumärkens påverkan på lojaliteten gick åsikterna isär. 

Respondent 1 trodde att det finns ett positivt samband dem emellan. I fallet 

If förknippas exempelvis varumärket med företrädaren Storebrand vilket 

betraktas som mycket positivt. If har därigenom fått en image av att vara 

proffsigt. Även respondent 10 bekräftade detta och menade på att If 

därigenom erhållit en image präglad av seriositet och expertis. En annan 

tillfrågad, respondent 2, var däremot av en annan åsikt. Vederbörande 

menade på att det ifråga om att stärka kundrelationer nog är svårt att koppla 

kunden till ett visst varumärke. Respondenten drog en parallell till 

bilbranschen där varumärkets påverkan på lojaliteten är betydligt starkare. I 

de fallen kan en kund lättare attraheras av ett visst bilmärke därför att det 

exempelvis signalerar en viss grad av prestige.  För försäkringsbolag skulle 

detta bli svårt att uppnå då, som respondent 5 påpekade, denna typ av 

företag ofta har en negativ stämpel sett ur kundens perspektiv. Som tidigare 

nämnts ser kunden försäkringar som nödvändiga men tråkiga produkter.  

 

Respondent 8 påpekade att Norskkundbarometer, en instans som utför olika 

marknadsanalyser, precis har publicerat en undersökning om kundlojalitet. 

Undersökningen visar att bilbranschen ligger i topp i fråga om lojalitet 

vilket troligtvis beror på den höga interaktionen som företagen har med 

sina kunder. De tre faktorerna rykte och image, tillfredsställelse samt 

relationer, som respondenten hävdade att lojalitet bygger på, låg till grund 

för undersökning och det visade sig att tillfredsställelse var en stark 

variabel. Den tillfrågade påpekade dock att det även finns andra variabler 

som spelar in, exempelvis hur du som kund blir behandlad. 

Försäkringsbolag kan aldrig uppnå 100 % tillfredsställelse i och med att det 



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 65

alltid finns någon som råkar ut för en skada som inte är fullständigt tillfreds 

med utgången. Något som If däremot kan satsa på är att bygga upp rykte 

och image som säger att företaget är proffsigt. Enligt den tillfrågade 

kommer detta att vara otroligt viktigt och vederbörande menade vidare att 

ett företag kommit väldigt långt om kommunikationen och 

kundrelationerna fungerar bra. 

 

5.2.1 Kundrelationer 

En av de tillfrågade, respondent 3, hävdade att kundrelationerna går att 

förbättra ytterligare, på alla plan. En annan av de tillfrågade, respondent 7, 

påpekade dock att det blir allt svårare att stärka kundrelationer, främst på 

grund av att kunderna blir mer och mer självständiga. Den tillfrågade 

menade vidare att kunderna idag har möjlighet att själva ta reda på fakta via 

Internet, exempelvis hur branschen ser ut, hur prisnivåerna hos olika 

företag ser ut med mera. Av Ifs interna material samt respondent 1 och 6 

framkom det att det inte existerar så många större aktörer på 

försäkringsmarknaden, speciellt inte i Norge, men de som finns konkurrerar 

hela tiden aktivt för att locka till sig samma kunder. Respondent 2, 5 och 9 

menade dessutom att de få aktörer som präglar marknaden idag kommer att 

bli ännu färre i och med att fler fusioner troligtvis kommer att ske. Detta 

skulle dock inte innebära att konkurrensen skulle bli mindre utan snarare 

tvärt om. En annan tillfrågad, respondent 10, upplever stärkandet av 

kundrelationer som problematiskt i och med att kunderna främst fokuserar 

på pris. Det som iallafall If önskar stå för, vilket är behandla skador på ett 

snabbt och professionellt sätt, kan vara svårt för kunden att värdera om 

vederbörande inte råkat ut för någon skada. Något som respondent 9 tror 

kan försvåra uppbyggandet av kundrelationerna inom försäkringsbranschen 

är om bolagen försöker reducera sina kostnader alltför mycket. Idag går 
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stora utgifter till bemanning och om dessa utgifter skärs ner så minskas 

företagens kapacitet ännu mer att ge kunderna personlig kontakt. Detta 

minskar i sin tur lojaliteten. Även respondent 2 höll med om detta och 

menade på att om försäkringsbolagen fortsätter fokusera på effektiva 

processer i allt större utsträckning ökar risken för att företagen inte 

tillräckligt uppmärksammar kundbehoven.  

 

Media är ytterligare en faktor som enligt respondent 4, 5 och 8 starkt kan 

påverka relationsarbetet negativt om vissa tvister uppmärksammas. 

Respondent 4 menade vidare att då företaget har råkat ut för dålig publicitet 

i media har det samtidigt blivit övergivet av kunder. Försäkringsbranschen 

handlar om tillit och media kan sätta känslor i gungning. Några av de 

kunder som svarade på enkäten lade till under övriga kommentarer att de 

har tappat förtroendet för försäkringsbolag eftersom det alltid verkar som 

att försäkringsbolagen har lagen på sin sida när de ska betala ut 

skadeersättningar. Medias starka påverkan kan dock, enligt respondet 4, 

även utnyttjas i positiv mening. Som exempel kan nämnas att If väldigt 

snabbt etablerades som varumärke tack vare en storsatsning på en kampanj 

via media. Relationsuppbyggandet kan dock även påverkas negativt om 

kunden vet att företaget inte är konkurrenskraftigt. Om kunden dessutom 

får en känsla av att företaget inte bryr sig kan det leda till att kunden byter 

försäkringsbolag, något som även respondent 8 framhävde.  

 

Respondent 4, 8 och 9 menade också att det finns vissa svårigheter med att 

försöka bygga starkare kundrelationer inom If. Inom Small-segmentet finns 

det enligt respondent 4 exempelvis ingen kultur att använda pengarna på 

kundrelationer. Detta trots att aktörerna, som respondent 2, 5 och 9 

påpekade, har börjat upptäcka att segmentet som innefattar småföretagare 

är ett lönsamt segment och att det är inom detta segment som konkurrensen 
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är hårdast. Pengarna används enligt respondent 4 inte till att bjuda kunden 

på resor, föredrag eller andra arrangemang. Den tillfrågade menade att 

relationen istället bygger mer på vad If gör och vad det levererar, det vill 

säga det som har med försäkringsarbetet att göra. Respondent 8 och 9 

menade att en annan svårighet kan vara att det inte finns tillräckligt med 

medel för att ge kunden en fast kontaktperson. Detta diskuterar vi närmare 

kring längre fram i kapitlet. Många av de tillfrågade, respondent 2, 5, 6 och 

8, menade också att försäkringar är ett svårt ämne att ta till sig, att köpa en 

försäkring är inte som att exempelvis köpa en bil. 

 

Stabilitet var något som respondent 6 trodde är det viktigaste för kunden, 

inte bara i fråga om pris utan även i fråga om förändringar inom företagets 

organisation. Även respondent 3 nämnde att stabilitet är viktigt vad gäller 

relationen till kunden. Den tillfrågade menade att i och med hopslagningen 

av Skandia och Storebrand har det varit viss turbulens i If, vilket kan 

påverka relationen med kunderna och även lojaliteten negativt. Detta är 

dock något som håller på att stabiliseras.  

 

5.2.2 Kundbemötande 

Den fjärde respondenten hävdade att lojalitet skapas genom att man 

levererar det som kunden förväntar sig. Ifs kunder förväntar sig exempelvis 

bli kontaktade i god tid före utgången av försäkringen. Den tillfrågade 

menade vidare att kundlojalitet också uppkommer då kunden upplever 

något mer än det han egentligen förväntar sig. Med det syftade den 

tillfrågade främst på igenkänning på så sätt att när en kund tar kontakt med 

försäkringsbolaget ska den som senast pratade med kunden ha lagt in så 

pass mycket information om kunden att nästkommande person som pratar 

med samma kund får det lättare att svara igenkännande mot kunden. I 
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Small segmentet hos If kan det hända att kunden vid telefonkontakt 

betjänas av olika personer vid olika tillfällen. Respondenten påpekade att 

det allra viktigaste är kundbemötandet så att kunden upplever att han 

kommer i kontakt med en sympatisk och tillmötesgående person. Den 

tillfrågade ansåg att det gäller att få kunden att uppleva känslan av att 

kontakten med företagsrepresentanten är som att tala med en god vän. 

Kunden ska känna det som att personen i andra änden suttit och väntat på 

dennes samtal. Denna respondent ansåg att det är viktigare att en säljare har 

kunskap än att kunden får tala med en och samma person vid varje samtal. 

Respondent 8 poängterade att företaget kan klara av att få kunden att känna 

sig extra väl bemött med hjälp av en fungerande databas där så mycket 

information som möjligt samlas om kunden. För att detta ska fungera krävs 

det också att varje anställd i organisationen hjälps åt med att hela tiden 

uppdatera kundinformationen för att det ska bli bra. Den tillfrågade menar 

vidare: 

 
”...kunderna är ju individer och behandlar man dem som en massa har 

man inte heller kommit långt nog.” 

Respondent 8  

 

Med hjälp av uppdaterad information kan man också skicka personligt 

formulerade brev. Ytterligare ett sätt att få kunden att känna att 

vederbörande blir behandlad på ett personligt sätt är att genomföra one-to-

one kommunikation via Internet där varje enskild kund knappar in sina 

personliga uppgifter och får feedback på detta.  

 

Tre av de tillfrågade, respondent 2, 4 och 8, poängterade att det också är 

viktigt för kunden att veta att de människor vederbörande pratar med 

förstår vilket problem som kunden har och att bolaget klarar av att på ett 
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snabbt och professionellt sätt hjälpa kunden när denne dels har råkat ut för 

en skada och dels har frågor rent allmänt om vilken försäkring som bör 

införskaffas. Vikten av att ett ärende behandlas snabbt bekräftades även av 

kunderna själva. I enkäten angav samtliga kunder att de tycker att det är 

väldigt viktigt att ärenden behandlas snabbt då skada uppstått. Detta ansågs 

till och med vara viktigare än att kunden får den ersättning som 

vederbörande kräver, se figur nedan.  
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Figur 7: Viktiga faktorer då kunden råkar ut för en skada (Källa: 
Enkätundersökning) 

 

Respondent 4 förklarade att för If betyder lojalitet också att företaget klarar 

av att ta vara på de kunder som har varit hos företaget i flera år och kanske 

ger dessa några fördelar. Att kunden upplever försäkringsbolagets 

handlande som förutsägbart, det vill säga att kunden i stora drag vet vad 

som kommer att hända, påverkar troligtvis lojaliteten positivt. När kunden 
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märker att försäkringsbolaget med hjälp av små saker visar att det sätter 

pris på att ha vederbörande som kund ökar lojaliteten.   

 

Tre andra av de tillfrågade var inne på samma spår som den ovannämnda 

respondenten i fråga om bemötande samt kunskap. Enligt två av de 

tillfrågade, respondent 1 och 5, är kunskap och trevligt bemötande viktiga 

faktorer för lojaliteten då det leder till en känsla av trygghet för kunden. Att 

kunskap är viktigt vid lojalitetsskapande bekräftades även av respondent 6 

som hävdade att kunden efterfrågar att företagen kan svara på frågor. 

Respondent 9 uttryckte det som följande:  

 
”…det gäller att specificera det företaget är bäst på, i det här fallet att 

lösa kundens problem”  

Respondent 9 

 

Respondent 2 hävdade istället att lojalitet skapas genom att få kunden att 

känna närhet. Den tillfrågade menade vidare att ju fler försäkringar som är 

samlade hos ett och samma försäkringsbolag desto lojalare är kunden. 

Exempelvis att en person både har sina privata och företagets försäkringar i 

ett och samma försäkringsbolag. I motsats till respondent 4 var respondent 

5 av åsikten att en fast kontaktperson till kunden troligtvis är väldigt viktigt 

vid lojalitetsskapande. Problemet idag, för If, är enligt respondent 8 att det 

inte finns tillräckliga resurser för att ge samtliga kunder en fast 

kontaktperson vilket det är många kunder som önskar. Ett sätt att öka 

trygghetskänslan för kunden skulle kunna vara att tillhandahålla alla kunder 

en kontaktperson med ett specifikt telefonnummer. Om dock denna person 

inte är tillgänglig just då ska kunden ändå få möjligheten att bli 

vidarekopplad och få hjälp av en annan företagsrepresentant istället för att 

inte få något svar alls eller bli bortkopplad.  
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5.2.3 Hur kundlojaliteten hanteras idag 

Respondent 9 beskrev hur försäkringsbolaget If arbetar för att få sina 

kunder mer lojala. Företaget jobbar främst med skadeuppgörelse och 

fokuserar mycket på att ha god tillgänglighet. Det finns mål uppsatta vad 

gäller hur många samtal som bolaget minst ska hinna svara på under en viss 

tidsfrist, minst antal brev som ska besvaras under en viss tidsperiod 

etcetera. Undersökningar har visat på att kunder varit mycket nöjda med 

skadeuppgörelserna och att de är lojala på grund av detta. Det har även 

visat sig att snabbhet är viktigt för kunden. If har exempelvis som mål att 

betala ut ersättning av mindre skador inom 48 timmar. Den tillfrågade 

uppgav även att god information till kunden är ytterligare en faktor som är 

väldigt viktig, så att kunden vet vad som sker under processens gång då 

ärendet hanteras. Även om ingenting sker är det viktigt att kunden får reda 

på att fallet inte glömts bort vilket minskar osäkerheten. If försöker 

upprätthålla ett starkt kundfokus och ta reda på vad kunden vill ha. 

Respondenten underströk vidare den oerhörda vikten av att tala om för de 

bra kunderna att de faktiskt är viktiga för företaget och har betydelse. 

Enligt Hørtun (2003) använder sig If idag av ett så kallat 

kundmärkningssystem för att veta vilka kunder som är lönsamma 

respektive mindre lönsamma. I kundmärkningssystemet markeras de mest 

lönsamma kunderna med 5 och de minst lönsamma kunderna markeras 

med 1. Respondent 9 menar vidare att företaget bör prioritera de bästa 

kunderna genom att exempelvis behandla dessa först om de skulle råka ut 

för en skada. Företaget skulle vidare kunna visa sin tillit till dessa kunder 

genom att inte kräva lika omfattande bevis och dokumentation som i 

normala fall. En annan tillfrågad, respondent 3, förklarade att när det gäller 
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kunder som inte råkat ut för några skador försöker If upprätthålla lojalitet 

genom en dialog via brev och telefon.  

 

If har i dagsläget vissa branschavtal med organisationer som har en stark 

sammanhållning och god stämning, en typ av avtal som respondent 6 tror 

stärker lojaliteten. Av enkäten gick det dock att utläsa att de flesta kunderna 

inte anser sig påverkas nämnvärt av sitt förbunds eller sin 

branschorganisations val av försäkringsbolag. 34 % av de svarande angav 

att deras personliga val av försäkringsbolag varken skulle influeras positivt 

eller negativt av sina förbunds eller branschorganisationers val.  

 

5.2.4 Kommunikation 

Vid intervjuerna framkom det flera gånger att både informationen till 

kunden samt kommunikationen med kunden är oerhört viktiga faktorer att 

tänka på. Enligt respondent 8 är problemet för försäkringsbolag att de oftast 

bara har kontakt med kunden då räkningen kommer och kunden ska förnya 

sin försäkring. Det är därför oerhört viktigt att kommunikationen med 

kunden fungerar så att denne vet vad det är för tjänst som kunden betalar 

för. Respondent 1 menade att vid tillfällen då kunden råkar ut för en skada 

och kanske inte får någon ersättning för skadan alternativt inte får den 

ersättningen som vederbörande väntade sig, brister det oftast i att kunden 

inte fått tillräcklig information vid köpet av försäkringen. Enligt respondent 

5 är det oerhört viktigt att göra villkoren så lättförståeliga som möjligt och 

det jobbas en hel del med att använda uttryck som kunden kan förstå utan 

att vara insatta i branschen. Detta för att villkoren inte ska vara tvetydiga så 

att kunden tror att försäkringen täcker något annat än vad den egentligen 

gör. Respondent 8 menar att det trots allt är försäkringsbolagets uppgift att 
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informera kunden om uppdateringar och ändringar i regelverket så att 

vederbörande blir medveten om dessa.  

 

Respondent 6 menade att det oftast är kunden själv som tar kontakt med 

företaget då denne har en förändring av verksamheten och därmed behöver 

göra en förändring i försäkringen. Däremot händer det också att företaget 

kontaktar kunden då det upptäcks att vederbörande saknar en försäkring. 

Respondent 1 förklarade vidare att de kunder som är klassificerade som 

lönsamma och bra kunder försöker man uppmärksamma lite extra och 

därmed ringa till när man ser att de har behov för det. Respondent 6 

förklarade vidare att företaget varje år kontaktar ca 25 % av kunderna som 

de anser vara de viktigaste kunderna. Uppfattningen om vilken kontakt 

eller kommunikation kunderna vill ha med sitt försäkringsbolag är, enligt 

respondent 1, väldigt beroende på om det är en stor eller en liten kund. Hur 

ofta kunderna önskar ha kontakt beror enligt respondent 2 också på 

branschen då olika branscher har olika behov. Respondent 3 förklarade att 

det är rätt vanligt att försäkringsbehovet ändrar sig hos mindre företagare 

och därmed även frekvensen av kommunikation. Om exempelvis 

verksamheten utvidgas kan det vara nödvändigt med ytterligare en 

personlig genomgång på stället medan om kunden endast önskar ändra 

försäkringsbeloppet kan detta skötas via telefon eller Internet. Respondent 

4 förklarade vidare att de flesta kunderna egentligen inte har någon kontakt 

förrän ett år har gått då det är dags att förnya försäkringen om inget har 

hänt under det gångna året. 

 

Idag är det inte ovanligt att då en kund ringer till sitt försäkringsbolag, bank 

etcetera får vederbörande snällt vänta i telefonköer. Det kan också hända 

att när kunden ringer blir denna felkopplad. Detta är även något som 

respondent 1 påpekade genom att förklara att det har hänt och även händer 
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inom If. Detta är givetvis något som skapar irritation hos kunden. För att 

undvika detta finns idag ett direktnummer till ett kundcenter istället för att 

kunden först ska behöva ringa till växeln där risken är större att felkoppling 

sker. De kunder som ringer direktnumret kommer i stort sett rätt med en 

gång och dessutom besvaras 97 % av samtalen. 

 

Kontakten med kunden i de olika faserna 
Vi ansåg det vara relevant att fråga de anställda på If hur de ser på 

kommunikationen och kontakten med kunden under de olika faserna av 

kundlivscykeln. Respondent 4 och 6 menade att kontakten först och främst 

tas via telefon. Den kontakten är det vanligast att kunden tar. Därefter 

bokas ett möte in där parterna kommer överens om vad som ska ske. Redan 

i detta skede jobbas det med att bygga upp en så bra relation som möjligt. 

Respondent 4 påpekade att det även i detta skede gäller att göra kunden 

medveten om att det inte är den personen vederbörande har träffat i detta 

skede som han eller hon kommer att ta kontakt med nästa gång eller då 

denne eventuellt önskar anmäla en skada. Detta eftersom det är olika 

personer som arbetar med att skaffa nya kunder respektive ta hand om 

befintliga kunder. Den tillfrågade menade vidare att detta är något som är 

väldigt viktigt att tydliggöra för kunderna och också är något som kan 

förbättras eftersom kunden måste veta vart de ska vända sig och vem de ska 

ta kontakt med om något skulle hända. Två av de tillfrågade, respondent 3 

och 4, nämnde att de dialogbrev som skickas ut till kunderna är ett bra sätt 

att stärka relationerna på eftersom kunden då har möjligheten att säga vad 

han eller hon önskar. Det poängterades vidare att god uppföljning av 

kunden är viktigt för att relationerna ska bli långvariga. I 

enkätundersökningen visade det sig att några kunder under övriga 

kommentarer angav att de inte var speciellt nöjda med uppföljningen. 

Kunderna menade att då de råkat ut för en skada eller om de gjort en 
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förändring i försäkringsvillkoren följdes inte detta upp så snabbt som 

förväntat eller i vissa fall inte alls. De kunder som varit hos If i tio år eller 

mer var särskilt missnöjda med uppföljningen.    

 

Internets betydelse 
Inom många branscher har det länge varit möjligt för kunden att själv 

utföra vissa ärenden med hjälp av Internet. Detta har nu också börjat ske 

inom försäkringsbranschen mer och mer. Under våra samtal med anställda 

på If nämnde alla respondenter Bedriftens Netsted i ett eller flera 

sammanhang. Införandet av Bedriftens Netsted har gjort att kunden kan 

läsa försäkringspolicys på nätet, ändringsbehov kan registreras samt att 

kunden på ett enkelt sätt kan leta upp svar på frågor. Förutom att det här 

underlättar mycket för kunden sparar företaget dessutom oerhörda 

kostnader på att kunden exempelvis kan få sina försäkringspolicys via nätet 

istället för på papper.  

 

Enligt respondent 10 är datorer och Internet en så naturlig del av vardagen i 

dag, speciellt hos företag och Bedriftens Netsted har mottagits väldigt 

positivt av kunderna. En tidigare genomförd kundundersökning visar på att 

50 % av de kunder som svarade har lagt till en kommentar om att den här 

tjänsten kommer spela in i deras framtida val av försäkringsbolag. Däremot 

visade det sig i vår enkätundersökning att endast en knapp tredjedel av 

kunderna upplever tjänsten som mer eller mindre viktig, en tredjedel är 

likgiltig medan något mer än en tredjedel anser det vara mer eller mindre 

oviktigt vid val av försäkringsbolag. I förhållande till de andra givna 

faktorerna var Internetlösningen den faktor som var minst viktig då kunden 

väljer ett försäkringsbolag. En annan undersökning, gjord av If och som 

genomfördes på de 3000 kunder som använder tjänsten mest, visar att de 

företag som har fem anställda eller mindre är de som använder tjänsten 
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mest. Det kunderna visar sig vara mest nöjda med är tillgängligheten, det 

vill säga möjligheten att lägga in önskemål om ändringar etcetera dygnet 

runt istället för att bara kunna kontakta If under företagets begränsade 

öppettider. 

 

Respondent 10 förklarade vidare att If idag är det enda försäkringsbolaget i 

Norden som kan erbjuda kunderna den här nättjänsten som lanserades 1:a 

mars år 2002 och för tillfället är det 16 000 företag i Norge som använder 

sig av tjänsten. Nättjänsten nämndes av respondent 2, 3 och 5 som 

företagets främsta konkurrensmedel vilket marknadsförs medvetet. Med 

hjälp av Internet har försäkringsbolag kunnat minska pappersmängden som 

skickas ut till kunden eftersom de kan få sina försäkringspolicys och annan 

information elektroniskt istället för på papper. Detta är något som har 

mottagits väldigt positivt av kunderna eftersom företaget tidigare fått 

indikationer på att kunden har överösts med alltför mycket papper som 

denne ändå inte läser. Nu är det i större grad möjligt för kunden att själv 

sålla bland informationen. Myndigheter kräver dock att försäkringsbolag 

skickar ut en viss mängd information till kunden så det går med andra ord 

inte att minska mängden information hur mycket som helst. Flera av de 

tillfrågade, respondent 2, 3 och 10, menade att Internet just nu bara är i 

startskedet och har därmed stora utvecklingsmöjligheter. På så sätt menade 

de också att betjäning via telefon kommer användas mindre och mindre i 

takt med att Internet används mer och mer. 

 

Personlig kontakt  
Under de senaste åren har många kontor lagts ner enligt respondent 4. Detta 

har gjorts på grund av kostnadsbesparingar men det uppkommer också 

vissa nackdelar i samband med detta, exempelvis att kunden förlorar den 
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personliga kontakten med sin leverantör. Respondent 9 förklarade vikten av 

att kunden får en personlig kontakt.  
 

”Problemet inom branschen är att en kund vill slippa behöva förklara sitt 
ärende och sin situation om och om igen för en ny kontaktperson vid varje 
nytt kontakttillfälle samtidigt som kunden inte är beredd att betala extra 
för en tjänst som gör att kunden slipper uppleva detta.”  

 
Respondent 9 

 
Enligt respondent 6 fick alla kunder en fast kontaktperson tidigare, ett 

personligt namn att förhålla sig till. Nu får de istället ett nummer till ett 

kundcenter. Många av respondenterna menade att kunderna har, som ovan 

nämnts, gett indikationer på att de saknar den personliga kontakten och att 

ha en fast kontaktperson som de kan vända sig till. Kunderna upplever det 

som enklare och tryggare att ha ett namn på en kontaktperson. Men 

respondenterna 2, 3 och 8 menar samtidigt att kunderna börjar acceptera 

mer och mer att inte ha en specifik person att vända sig till så länge deras 

frågor besvaras och problem löses. Resultatet från vår enkätundersökning 

vittnar även den om att kunden fortfarande gärna vill ha en fast 

kontaktperson. 42 % anser det vara väldigt viktigt att ha en fast 

kontaktperson medan 26 % anser att det är relativt viktigt. Vad gäller 

betydelsen av att försäkringsbolaget har lokala kontor för att kunderna ska 

välja ett visst försäkringsbolag var kunderna ganska oeniga sinsemellan. 27 

% tyckte att det var en väldigt viktig faktor medan 24 % ansåg att det inte 

var viktigt. Det var med andra ord i det här fallet de två extremiteterna, 

mycket viktigt respektive inte viktigt, som de flesta kunderna valde 

emellan.  

 

Respondent 4 menade att de förändringar som har gjorts i stort sett har 

mottagits positivt av kunderna och de allra flesta accepterar de nya 

förhållandena. Det är klart att det alltid finns kunder som är missnöjda när 



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 78

det sker förändringar, därför bör man inte gå alltför snabbt fram och ändra 

på för många saker. Respondent 6 menade att det för ca ett år sedan hade 

genomförts en undersökning som gick ut på att en kundgrupp återigen fick 

ett namn på en personlig kontaktperson medan en annan kundgrupp fick 

fortsätta att vara utan kontaktperson. Kunderna tillfrågades senare hur de 

hade upplevt detta och överraskande nog hade många inte uppfattat att de 

hade fått en fast kontakt person. Den andra gruppen tillfrågades huruvida 

de saknade ett motsvarande namn att förhålla sig till och svaret blev då att 

de inte gjorde det. Slutsatsen man kunde dra av detta är enligt respondenten 

att kunden inbillar sig vara i större behov av en kontaktperson än vad 

vederbörande egentligen är.  

 

Respondenterna 5 och 6 förklarade att det inom If också finns en 

firmaagentkanal. Firmaagenter bedriver en självständig verksamhet men 

har rätten att använda Ifs försäkringsprodukter. Skadeuppgörelserna sker 

dock på vanligt sätt direkt från If. Firmaagenturen har avtal med If om 

distribution där huvudvikten ligger på medelstora och små företagskunder. 

Försäkringspolicyn som firmaagenternas kunder får är också 

standardpolicys från If. Firmaagenterna har fortfarande det gamla 

konceptet, det vill säga att de har en fast kontaktperson. Det har visat sig att 

firmaagenterna har färre kundavhopp. Frågan är om den fasta 

kontaktpersonen är orsaken till ökad lojalitet.  

 

Enligt respondent 3 finns det indikationer på att kunden vill ha fler besök 

vilket troligtvis skulle leda till ökad lojalitet och att det därför skulle vara 

en väl värd investering. Detta är dock något som kräver stora resurser vilket 

är anledningen till att exempelvis If till stor del har avskaffat denna förmån. 

Även respondent 1, 3 och 7 menade på att många kunder gärna vill ha en så 

kallad face-to-face kontakt.  
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Respondent 8 menar att för att fortfarande försöka vidrätthålla så att 

kunden får upplevelsen av en personlig kontakt strävar de anställda efter att 

ackumulera så mycket information om kunderna som möjligt. Detta för att 

kunna ge ett personligt intryck när kunderna ringer. Företaget skickar 

också, enligt respondent 6, ut så kallade dialogbrev till de flesta kunderna. I 

breven tillfrågas kunden, enligt respondent 1, om vederbörande vill bli 

kontaktad av If och i så fall på vilket sätt. Respondenten påpekade att det är 

väldigt viktigt att därefter kontakta kunden på det sätt som vederbörande 

angett eftersom denne kommer att förvänta sig det. Att först skicka ut en 

förfrågan och sedan inte följa upp denna är värre än att inte skicka ut någon 

förfrågan alls. I breven försöker man enligt respondent 6 att anpassa 

frågorna efter varje enskild kunds behov och därmed vara mer personlig i 

dialogen. Respondent 3 och 4 förklarade att kunden genom 

dialogprogrammet dessutom har möjlighet att delge vad denne anser vara 

bra respektive mindre bra. Enligt respondent 6 har det visat sig i 

undersökningar att lojaliteten hos dessa dialogkunder är bättre än 

genomsnittet.  

 

5.2.5 Skapa värde för kunden  

I intervjuerna menade respondent 4 att företaget inte marknadsför sig mot 

kunderna som ett billigt företag, vilket det inte heller är. Däremot är det 

svårt att synliggöra hur kvalitén skiljer sig försäkringsbolag emellan. 

Respondenten menade vidare att när tjänsten presenteras bör det också 

poängteras att det finns ett servicekoncept bakom som är ett sätt att ta vara 

på kunden, detta så att kunden upplever att det vederbörande köper är en 

trygghet. Respondenten menade att om kunden får uppleva service godtar 

denne också oftast lite högre pris. Respondent 2 uttryckte det som:  
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”Jag skulle tro att det som kunden söker är enkelhet, vänlighet, nöjdhet och 

att det ska vara förståeligt. Det kunden önskar köpa är en form av trygghet” 

 

Respondent 2 

 

Respondent 8 menade att i och med att företaget inte är ute efter att 

konkurrera med hjälp av pris måste det istället vara mer kreativt och 

innovativt. Det bör dock hållas i bakhuvudet att försäkringsbranschen är en 

bransch med ett tungt språk. För att sätta sig in i produkten krävs dessutom 

erfarenhet vilket också för med sig hög ålder och då blir det generellt 

svårare att vara nyskapande. Det är lätt att luta sig tillbaka när företaget 

länge har haft en kundmassa som varit nöjd med det bemötande de fått 

samt de kommunikationskanaler som har använts. Däremot måste 

försäkringsbolag liksom andra företag inse att det hela tiden kommer nya 

branscher med nya behov såsom IT-branschen och konsultbranschen som 

man också måste klara av att kommunicera med. Det gäller att ligga steget 

före.  

 

5.3 Åtgärder för att hålla kvar kunden 
I fråga om åtgärder som försäkringsbolag kan vidta i syfte att öka 

kundlojaliteten var de tillfrågades tankar och idéer av varierande slag. 

Respondent 2 trodde att småföretagare ofta tänker och känner likadant som 

privatpersoner men att produktbehovet däremot skiljer sig åt. Ett koncept 

som lyckas integrera behov som är typiska för privatkunder med behov 

som är typiska för företagare skulle nog öka lojaliteten. En mindre 

företagare vänder sig nog mycket hellre till ett försäkringsbolag som kan 

hantera och svara på frågor som rör både privata och verksamhetsrelaterade 
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angelägenheter samtidigt. Respondent 1 trodde att lojalitet kan ökas med 

hjälp av proaktivt agerande. If har genomfört vissa satsningar av denna typ, 

exempelvis märkesregistrering, vilket har mottagits mycket väl av 

företagskunder. Däremot påpekade den tillfrågade att försäkringsbolagen 

bör vara försiktiga med att endast välja att samarbeta med enstaka andra 

företag i syfte att kunna inta en sådan proaktiv position. I fallet If trodde 

respondent 2 att lojaliteten skulle kunna ökas om företaget hade mer av en 

helhetssyn och införde lojalitetsprocesser såsom att svara fortare på frågor 

och agera mer proffsigt vid all kundkontakt. En annan av de tillfrågade, 

respondent 7, underströk vikten av att tänka i nya banor för att kunna binda 

kunderna i större utsträckning. Enligt respondent 9 är ett av företagets 

problem idag att informationen till kunden inte är tillräckligt bra. Den 

tillfrågade menade vidare att det som If måste jobba på är den direkta 

kommunikationen, dialogen, mot kunden då det är detta som bygger upp 

lojalitet och inte exempelvis TV-reklam. If skulle då troligtvis upplevas 

som en professionell verksamhet. Den tillfrågade var även övertygad om att 

det gäller att synliggöra och låta kunden uppleva de förmåner som finns. 

 

5.3.1 Switching costs och Lock-in effekter 

Som vi tidigare nämnt i teoriavsnittet är det viktigt att företag som ämnar 

behålla kunder för en längre tid också gör det svårare för kunderna att byta 

leverantör. Vi valde därför att fråga de anställda vilka negativa faktorer de 

anser att kunden möter om de skulle välja att byta försäkringsbolag. Som 

många av de tillfrågade tidigare nämnt, respondent 3, 4, 7 och 8, är 

Bedriftens Netsted något som If än så länge som försäkringsbolag är 

ensamma om att erbjuda kunden. Förutom nättjänsten menade några av de 

tillfrågade, respondent 1, 3 och 8, att kunden möter för få negativa effekter 

vid byte av försäkringsbolag eftersom de flesta försäkringsbolag erbjuder 
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liknande produkter och behandlar sina kunder i stort sett lika. En av dessa 

respondenter utryckte det som 
”Det är det som är problemet, att det är för lätt för kunden att byta 
försäkringsbolag idag. Förr stannade kunden mycket längre 5, 10, 15 eller 
20 år.”  

Respondent 8  
 

Däremot fanns det dem som hade vissa förslag på åtgärder som skulle 

kunna vidtas för att kunden skulle förlora på att byta försäkringsbolag. 

 

Respondent 4 menade att ett exempel är att erbjuda vissa tillägg. Det kan 

till exempel vara att om en företagsledare försäkrar sitt bolag hos If får 

denne ett erbjudande som även omfattar dennes privata försäkringar och i 

samband med det får ett kort som visar att den här kunden är en VIP-kund. 

På så sätt skulle ju kunden gå miste om vissa fördelar om denne skulle 

välja att placera sina privata eller företagsrelaterade försäkringar i ett annat 

bolag. En annan av de tillfrågade, respondent 6, menade att If har väldigt 

bra telefonservice. En kund som har börjat anlita If och efter en tid byter 

försäkringsbolag kanske därför förväntar sig samma service hos andra 

leverantörer. Då servicen eventuellt visar sig vara annorlunda kan kunden 

få en negativ upplevelse och kanske därför väljer att återvända till If och 

betala lite mer för den bättre servicen. Ytterligare en tillfrågad, respondent 

8, menade att för att en kund ska se konsekvenserna med att byta 

försäkringsbolag måste företaget se till kundens behov. Om en kundgrupp 

har behov av att få en säkerhetsgenomgång av försäkringsbolaget årligen 

och If är det enda företaget som erbjuder detta är ju det ett argument för att 

stanna hos If. Som tidigare nämnts kan Bedriftens Netsted ses som har 

mottagits positivt av kunderna, men det finns fortfarande kunder som vill 

ha kvar det traditionella, det vill säga försäkringspolicys hemskickade via 

post, och dem ska man inte tvinga på Internet utan ge dem den service de 
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har betalat för. Det är det ett lojalitetskoncept bygger på i grund och botten, 

att förstå kunden.  

 

5.3.2 Lojalitetsprogram 

Åsikterna huruvida ett lojalitetsprogram skulle vara lämpligt att rikta mot 

företagskunder inom försäkringsbranschen var något olika. En av de 

tillfrågade, respondent 6, nämnde lojalitetsprogram som exempel på åtgärd 

för att hålla kvar kunden i de fall hygienfaktorer såsom pris, produkt, 

service samt skadeuppgör är väldigt lika hos flera företag.  

 

De som ställde sig positiva till lojalitetsprogram var respondent 1 och 2. 

Den förstnämnda av dessa två trodde att ett dylikt program skulle kunna 

fungera på mindre företagskunder. Vederbörande poängterade dock att om 

programmet sker i samarbete med ett partnerföretag, exempelvis Securitas, 

är en förutsättning att samarbetet fungerar väl med tanke på att 

försäkringsbolag lätt kan ta skada av en samarbetspartner som beter sig illa. 

Den tillfrågade menade vidare att ett sådant program i sådana fall borde 

riktas till en viss grupp kunder, nämligen de lönsamma, så att inte för 

mycket resurser läggs ner på olönsamma kunder. Även respondent 2 ställde 

sig positiv till ett lojalitetsprogram och trodde att det finns ett stort behov 

av detta hos företagskunder. Den tillfrågade trodde att ett sådant koncept 

skulle mottas mycket positivt och att det skulle bli lojalitetsskapande. Av 

Ifs interna material framgår det att företaget relativt nyligen har lanserat ett 

lojalitetsprogram som riktar sig till privatkunder. Detta program består 

huvudsakligen av två delar, dels ett grundpaket som ges till alla kunder och 

dels skadeförebyggande gåvor som distribueras till utvalda segment. 

Grundpaketet består av en självriskfördel, möjlighet till månadsbetalning, 

personligt Nettsted (motsvarande Bedriftens Nettsted) samt en totalrabatt 
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som erhålls när kunden har tecknat ett visst antal försäkringar. De utvalda 

segmenten får utöver detta ett förstahjälpen kit efter ett år, en minskning av 

självrisken med 200 kr efter två år, en säkerhetsgenomgång genomförd av 

Securitas efter fyra år samt rabatter vid köp av säkerhetsprodukter som If 

erbjuder nio år. Respondent 2 trodde att det troligtvis är någorlunda samma 

saker som lockar privatpersoner och företagare men att företagskunder 

kanske kräver något extra. Det framkom att Internet anses vara en stark 

konkurrensfördel som skulle kunna knyta kunden ännu mer och även 

grundpaketet skulle nog uppskattas av företagare. Den tillfrågade ansåg att 

det bästa vore att rikta någon form av bonussystem mot enbart lönsamma 

kunder men att det är klart tveksamt huruvida detta skulle vara möjligt med 

tanke på att kunder kontinuerligt växlar från att vara lönsamma till att bli 

olönsamma och vice versa. 

 

Respondent 3 och 6 hade en något avvikande uppfattning jämfört med de 

ovanstående redovisade åsikterna. Deras uppfattning var att ett 

bonussystem, liknande det som implementerats på Privat, inte skulle 

uppskattas lika mycket av företagskunder som av privatkunder då det 

troligtvis krävs mer för att få företagare intresserade. Den förstnämnda 

respondenten trodde inte att det är särskilt lyckat att blanda koncept från 

Privat och Företag i och med att kundgrupperna är så pass olika och att det 

därför skulle bli svårt att knyta dem samman. Annorlunda uttryckt skulle 

ett lyckat koncept som tog hänsyn till både privata och 

verksamhetsrelaterade intressen bli svårt att utarbeta. Båda respondenterna 

tror istället att det skulle vara en betydligt mer lyckad satsning om fokus 

lades på den finansiella biten. Respondent 3 trodde att sänkta premier eller 

rabatterbjudanden, men då endast på produkter som riktas till företagare, 

skulle vara lojalitetsskapande. Av enkätundersökningen framgick det att 

nästan hälften av kunderna, 45 %, tycker att en bonus för varje skadefritt år 
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är någonting väldigt viktigt. Dessutom anser så många som 44 % av de 

tillfrågade kunderna att en mängdrabatt gällande för de som har tre eller 

fler försäkringar i företaget är väldigt viktigt.  Respondent 6 trodde istället 

att månadsbetalning och självriskfördelar skulle vara lyckade koncept för 

att inte tala om kontanter i och med att det är någonting konkret som 

kunden förstår sig på. Om sådana satsningar görs bör de enligt den 

tillfrågade främst riktas mot de lönsamma kunderna. Självriskfördel såg 38 

% av kunderna som något viktigt medan 28 % såg det som väldigt viktigt. 

Enligt Hørtun (2003) är självriskfördel ett belopp som erhålls för varje 

skadefritt år och som samlas på ett konto hos företaget i syfte att förbrukas 

till att täcka nästkommande självrisk eller förbrukas på säkerhetsprodukter 

som If tillhandahåller. Möjlighet till månadsbetalning var den faktor som 

kunderna däremot betraktade som minst viktig av de alternativ som gavs. 

Hela 41 % av de svarande kunderna angav att de inte tycker det är viktigt, 

26 % var likgiltiga och 19 % tycker det är mindre viktigt.  

 

I likhet med respondent 6 hävdade respondent 4 att erbjudanden som 

fokuserar på den ekonomiska biten är det som fungerar på företagskunder. 

Av denna anledning ansåg den tillfrågade att exempelvis sänkta priser, 

självriskfördelar, månadsbetalningar, personlig nättjänst samt totalpaket, 

liknande det som finns på Privat men för företagskunder, är faktorer som 

borde satsas på. Detta är faktorer som If jobbar med i nuläget. Distribution 

av lojalitetsgåvor kan vara positivt en gång men när det sker kontinuerligt 

blir det inte samma effekt och därför bör detta övervägas med stor 

försiktighet. Kunder reagerar så olika på sådana saker att det är svårt att 

veta om det blir en lyckad satsning. Den tillfrågade menade vidare att 

företagskunder troligtvis hellre vill ha en reducering av pris istället för 

gåvor, vilket bekräftades av respondent 7 som förklarade att kostnadsfrågor 
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är märkbart viktiga för det kundsegmentet. Det gavs ett exempel på hur 

detta skulle kunna göras rent konkret:  

 
 ”…att kunden exempelvis får ett brev av oss där det står ’kära kund, vi 

värdesätter mycket att ha dig som kund och vi kan glädja dig med att före 
2003 blir det ingen prisökning bara en indexreglering…’”      

 
Respondent 4 

 
Sammanfattningsvis visade respondenterna upp stor osäkerhet beträffande 

huruvida ett lojalitetsprogram borde införas inom segmentet Företag eller 

ej. Respondent 7 trodde till och med att unika produkter med färre 

tilläggsprodukter uppskattas mer av kunden jämfört med olika slags 

bonusar. Respondent 4 ansåg vidare att ett lojalitetsprogram bäst skulle 

marknadsföras genom att kontinuerligt informera och påminna kunden om 

detta istället för att satsa på en massiv kampanj exempelvis via radio och 

tv. Respondent 5 trodde liksom respondent 4 att självriskfördelar skulle 

kunna vara ett medel för att få kunder mer lojala. Den tillfrågade trodde att 

detta skulle fungera förutsatt att det sköttes via ett system som skötte den 

administrativa kontrollen av vem som får vad, men nackdelen med detta är 

att IT-investeringar kostar en hel del pengar. Respondenten ansåg att ett 

eventuellt lojalitetsprogram borde satsas på bra kunder då det är viktigt att 

prioritera dessa.  

 

Nackdelar med lojalitetsprogram  
Två av de tillfrågade, respondent 8 och 9, var de som var mest negativt 

inställda till ett lojalitetsprogram och trodde inte att det skulle få en positiv 

verkan i fråga om lojalitet. Den förstnämnda respondenten förklarade hur 

problem kan uppstå i samband med att kunder växlar mellan att vara 

lönsamma respektive icke lönsamma för försäkringsbolaget. Vederbörande 

försvarade vidare sin ståndpunkt med argumentet att den negativa effekten 
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på lojaliteten för en kund som förlorar gåvor och bonusar troligtvis är större 

än den positiva effekten för en kund som får diverse förmåner. Det gäller 

enligt respondenten att satsa på element vars innebörd kan förklaras för 

kunden så att denne tydligt blir medveten om vad som kan erhållas i 

framtiden. Den tillfrågade var vidare av åsikten att ett lojalitetsprogram 

kräver noga funderingar. Det kan ju vara så att en kund endast tillfälligt blir 

olönsam men har goda chanser att återigen bli ”en bra kund”. Då uppstår 

risken att företaget går miste om en potentiellt god kund förutsatt att 

kunden blivit så pass missnöjd med ”degraderingen” och behandlingen 

därefter att vederbörande vänder sig till ett annat försäkringsbolag. Av 

denna anledning måste kanske ett lojalitetskoncept ges till kunder oavsett 

lönsamhetsgrad där exempelvis hänsyn istället tas till kundens livstid.  

 

Den andra av de tillfrågade, respondent 9, som var emot konceptet 

försvarade sitt ställningstagande genom att peka på att lojalitetsprogram 

inte är särskilt unika och inte särskilt kreativa. Andra företag har troligtvis 

varianter av detta och om inte så är det lätt att kopiera. Den tillfrågade tror 

därför inte att en kund skulle bli mer lojal av detta. Om rabatt ges är det 

svårt för kunden att uppfatta denna förmån om pengarna behålls inom If 

fram till nästa premieinbetalning. Då är det kanske bättre att erbjuda 

kunden någonting mer konkret så att kunden ser att det lönar sig att inte 

byta försäkringsbolag hur som helst. Respondenten underströk vikten av att 

se upp med vad som erbjuds till kunderna. Om det är för dåliga eller 

oseriösa bonusrabatter eller bonusprodukter kan kunderna till och med bli 

irriterade eller arga. Den tillfrågade uppgav att upplevelse av prisförmåner 

och personlig kontakt är det viktigaste för att stärka lojaliteten. Inget 

försäkringsbolag är speciellt mycket bättre än något annat utan företagen 

blir snarare mer och mer lika. Liksom den föregående respondenten ansåg 

respondenten att det gäller att tidigt synliggöra fördelarna. Utvecklandet av 
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bra prismodeller skulle troligtvis vara en bättre satsning jämfört med någon 

typ program eller klubbkoncept som erbjuder kunden halvbra förmåner 

beroende på kundlojaliteten. Det framkom även att den tillfrågade trodde 

att det skulle gå att skräddarsy även gåvor i ett lojalitetsprogram.   

 

5.3.3 Förmedlingsarbete 

I intervjuerna frågade vi respondenterna hur de skulle ställa sig till ett 

proaktivt handlande i form av att företaget erbjuder olika tjänster som 

skulle kunna förebygga skador eftersom detta är något som både kunden 

och försäkringsbolaget skulle tjäna på. Försäkringsbolaget slipper betala ut 

premier och kunden slipper en massa krångel. Detta är något som If redan 

idag arbetar med. Respondent 5 förklarade att när If-anställda är ute hos 

kunden för att inspektera vilken försäkring som skulle vara den bästa för 

verksamheten lägger de märke till ifall kunden saknar vissa lås som gör det 

svårare att bryta sig in, tjuvalarm, brandalarm etcetera. I dessa fall 

rekommenderas alltid kunden att skaffa dessa säkerhetsanordningar 

eftersom försäkringen då blir billigare. De flesta respondenterna menade att 

det uppfattas som positivt från kundens sida att få vägledning och tips vad 

gäller säkerhetstilltag. Även detta är något som redan har gjorts. Enligt 

respondent 1 och 5 har If samarbetat med ett annat företag som heter 

Securmark där ett paket har skickats ut till kunderna så att de själva kan 

stöldmärka sina datorer. Detta har varit en lyckad satsning eftersom de allra 

flesta företagskunder idag har datorer och de kunder som har läst om detta 

har varit väldigt intresserade. If har dessutom ett samarbete med Securitas. 

Några av de tillfrågade, respondent 1, 4 och 8, menade att samarbete med 

ett stort företag som har ett känt varumärke är positivt eftersom chansen är 

större att kunden redan har anlitat det företaget. Den sistnämnde 

respondenten påpekade samtidigt att vid samarbete med en mindre lokal 
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leverantör är risken större att kunden redan anlitat ett större företag och då 

riskerar man att komma i konflikt med kunden.  

 

Enligt respondent 3 och 5 finns det även samarbeten med andra företag 

såsom Falken och Viking. Detta gäller mestadels inom Privat men 

förekommer också inom Företag. Respondent 8 menade dock att om ett 

samarbete ska bli av måste man vara väldigt säker på innan att företagen 

kommer överens eftersom samarbetspartnern ska vara Ifs förlängda arm 

vad gäller att kontrollera säkerheten. För det andra ska man inte behöva 

lägga ner för mycket tid på samarbetet eftersom det är ämnat för att göra 

processen enklare och vara till största nytta för kunden. Dessutom bör 

samarbetspartnerns verksamhet, enligt respondent 2, ligga nära 

kärnverksamheten, det bör finnas en naturlig förbindelse mellan företagen. 

Att erbjuda vanliga produkter som kunden kan hitta i vanliga affärer har 

prövats tidigare och inte visat sig fungera särskilt bra. Två av 

respondenterna, 1 och 5, menade att om man väljer att samarbeta bör man 

inte satsa på endast ett enda företag, speciellt om det är en konkurrent, utan 

sprida ut samarbetena på flera stycken.  

 

Respondent 6 och 8 ställde sig inte särskilt positiva till att engagera för 

många företag. Ju färre intressenter man har att förhålla sig till desto bättre 

eftersom det då är lättare att styra kommunikationen. Andra menade dock 

att de inte ställde sig särskilt positiva till samarbeten med andra företag 

över huvudtaget eftersom det riskerar att knyta samman företagen för 

starkt. Enligt respondent 3 kan det uppfattas som negativt att kunden blir 

bunden till en specifik samarbetspartner, denne bör själv kunna välja vilken 

leverantör vederbörande vill ha. Ett tätt samarbete kan även ses som 

negativt, enligt respondent 1, då kunden eventuellt haft en dålig upplevelse 

med samarbetspartnern i fråga och då kan detta föras över på If vilket 
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skulle kunna medföra att kunden lämnar företaget. En av de tillfrågade, 

respondent 9, menade att säkerhetsgenomgångar, som inte utförs av 

försäkringsbolagen själva utan i så fall av en samarbetspartner, inte 

betraktas som något särskilt i kundens ögon.  

 
”Det kan uppskattas av kunden samtidigt som vederbörande kan anse det 
vara svårt och krångligt att finna tid till att vara närvarande vid ett sådant 
tillfälle”  

Respondent 9 
 
Vår enkätundersökning bekräftar delvis det den senaste respondenten anar. 

Den största delen av de svarande, 38 %, angav att en säkerhetsgenomgång 

bara är ganska viktigt. Medan 15 % menade att det är väldigt viktigt. 

Denna siffra kan tyckas vara hög, men i jämförelse med andra alternativ 

såsom samlarrabatter, bonusar etcetera ansågs säkerhetsgenomgångar som 

mindre viktigt. Ytterligare något som kunderna ställde sig mindre positiva 

till var skadeförebyggande gåvor samt rabatter på produkter i Ifs 

säkerhetsbutik. Majoriteten av de svarande, 34 % i båda fallen, angav att 

de ställde sig likgiltiga till förslagen.   

 

Vi ställde frågan till de anställda vad de ansåg om införandet av en 

kundtidning eller branschtidning där företagskunderna skulle kunna få tips 

från andra företag inom samma bransch på olika säkerhetstilltag. Så många 

som fyra av de tillfrågade, respondent 1, 2, 3 och 7, ställde sig positiva till 

idén och menade att en liknande tidning fanns i Storebrand, det är ett 

väldigt enkelt sätt att nå ut till kunderna på. Det är lättare att läsa och mer 

visuellt än ett klassiskt pappersutskick. Frågan återstod om alla skulle få ta 

del av denna eller endast några utvalda kunder eller olika segment.  

 

Respondent 2, 4, 6 och 9 menade dock att de är tveksamma över vilka 

effekter det skulle få. De menade att så länge det är branschrelaterat är det 
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bra eftersom det då har större betydelse för kunden. Vidare menar de dock 

att de ställer sig osäkra till om det skulle öka lojaliteten. Dessutom är det en 

kostsam och tidskrävande satsning som det måste undersökas noga om det 

finns något intresse för. Respondent 5 menade att vissa branscher lämpar 

sig bättre för en sådan tidning än andra. Inom lantbruk finns det något 

liknande och det har visat sig passa väldigt bra för just den branschen. 

Respondent 8 menade att det troligtvis inte skulle finnas något intresse av 

en tidning utan att det istället skulle vara intressant att rikta en sådan mot 

en så kallad HMS-representant (hälsomiljösäkerhet) som finns på 

arbetsplatser för att kontrollera säkerheten på olika sätt. Den tillfrågade 

menade vidare att det till dessa personer kanske skulle kunna riktas nyttig 

information eftersom dessa personer är viktiga för verksamheten ur 

försäkringssynpunkt. Det skulle vara bra om detta kunde göras via Internet 

eftersom man då skulle få ner kostnaderna och samtidigt nå de personer 

som skulle finna intresse i det. 

 

Respondent 3 nämnde att det finns ett säkerhetscenter som erbjuder kurser 

och seminarier om hur kunden kan minska till exempel risken för brand. 

Detta marknadsförs dock inte tillräckligt. En annan tillfrågade, respondent 

9, menade att det kunde vara en idé att bjuda in kunder som är verksamma 

inom samma bransch till seminarier. Dessa behöver dock inte enbart handla 

om säkerhet. De som är verksamma inom exempelvis IT-sektorn skulle 

kunna erbjudas seminarier om IT och säkerhet. Enkätundersökningen 

visade på en ganska positiv inställning från kunderna vad gäller ett sådant 

förslag. 35 % av kunderna angav att information om hur de kan förebygga 

skador är viktigt och 19 % såg det som mycket viktigt. Däremot menade 34 

% av de svarande att de ställer sig likgiltiga till ett sådant förslag.  
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5.3.4 Missnöjda kunder 

Under intervjuerna framkom det att majoriteten av de tillfrågade ansåg det 

vara viktigt att ge missnöjda kunder uppmärksamhet, dels genom att lyssna 

på dem och låta dem förklara deras missnöje och dels genom att tydligt 

förklara anledningen till varför situationen uppstått. Återigen poängterade 

några, respondent 2, 3 och 4, att priset varit den främsta anledningen till 

missnöje. Respondent 2 menade även på att faktorer såsom konjunkturer, 

media, marknaden, naturkatastrofer eller att kunden inte tar god hand om 

sina ägodelar även kan påverka kundhanteringen och leda till missnöje hos 

kunden. Den tillfrågade trodde att få kunder lämnar If på grund av missnöje 

med skadeuppgörelsen. Detta höll dock respondent 1 inte med om utan 

trodde snarare det motsatta, att missnöjet främst beror på att en skada inte 

täcks av försäkringen. Enkätundersökningen stämmer bäst överens med den 

sistnämnda respondenten eftersom resultatet av undersökningen visade på 

att kunderna värderade missnöje vid en skadeuppgörelse som den främsta 

orsaken till att vederbörande skulle lämna försäkringsbolaget. Hela 63 % 

ansåg detta vara en väldigt viktig faktor. Denna anledning värderade 

kunderna som viktigare än både ett billigare och ett bättre 

försäkringsalternativ.  
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Figur 8: Faktorer som påverkar kunden att byta försäkringsbolag  
(Källa: Enkätundersökning) 

 

Samma respondent som tidigare, respondent 1, poängterade dock att det 

inte är säkert att skadan hade täckts av andra försäkringsbolag heller, varför 

det är mycket viktigt med bra information till kunden från början. I likhet 

med ytterligare en av de tillfrågade, respondent 7, underströk vederbörande 

även vikten av att ta reda på orsaken till missnöje genom att lyssna på 

kunden. Respondent 2 förklarade att If idag tar kontakt med tidigare kunder 

vid senare tillfälle för att visa på vilka förbättringar företaget gjort, särskilt 

inom de områden som kunden varit missnöjd med tidigare, något som den 

tillfrågade för övrigt trodde är mycket bra. Det gäller, enligt den tillfrågade, 

att fortsätta jobba med arbetsprocesserna, svara fort och ge ett proffsigt 

intryck.  



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 94

 

Vad gäller If framhävde respondent 3 att det har visat sig att missnöjda 

kunder i de flesta fall stannar kvar förutsatt att en dialog faktiskt kommer 

till stånd. Det framkom även av samma respondent samt av ytterligare en, 

respondent 4, att kunden sällan ger en förklaring till varför vederbörande 

lämnar If. En förfrågan från företagets håll möjliggör dock en uppföljning 

av kundmissnöjet så att företaget kan analysera vilka fel som görs samtidigt 

som kunden ges utrymme att komma med synpunkter. Respondent 8 

underströk att kunder alltid ska behandlas väl trots att kunden kan vara 

otrevlig samt att missnöje kan bero på flera faktorer. I likhet med 

ytterligare en av de tillfrågade, respondent 5, menade denne att det 

viktigaste sättet att behandla kundmissnöje på är att förklara för kunden och 

se till att denne förstår anledningarna till varför försäkringsbolaget har 

agerat på ett visst sätt.  

 

Varför kunden lämnar ett försäkringsbolag 
När vi ställde frågan om kunden någon gång hade övervägt att byta 

försäkringsbolag svarade 61 % av kunderna att de hade det. Den främsta 

orsaken till detta var priset. Andra orsaker var exempelvis att kunden ville 

samla alla försäkringar i ett bolag, erfarenhet av dålig skadebehandling och 

vad försäkringen täcker. Respondent 4 menade att vissa branscher kan vara 

mer utsatta än andra för brand, inbrott etcetera. Detta kan vara under vissa 

perioder eller vara konstant men om det plötsligt händer att en specifik 

bransch blir extremt utsatt och premierna därmed höjs kraftigt är det ofta 

svårt att förklara detta för en kund som har haft få eller inga skador. Tanken 

som då direkt dyker upp i kundens huvud är att även om inte vederbörande 

råkar ut för skador är han eller hon ändå med och betalar andras skador. 

Respondent 1 förklarade att pris också är det medel som försäkringsbolag 

använder sig av då de vill bli av med kunden om denne exempelvis råkar ut 
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för alldeles för mycket skador och på så sätt blir olönsam. Om detta visar 

sig vara fallet höjer försäkringsbolaget premien så pass mycket för just den 

kunden så att vederbörande självmant väljer att lämna leverantören. Den 

tillfrågade uppskattade att en premiehöjning på ca 20-25 % skulle leda till 

att en kund ska vilja lämna ett försäkringsbolag.  

 

Respondent 4 och 8 menade att de första åren är de mest kritiska och att det 

mestadels är då kunderna lämnar försäkringsbolag. Kunder som har stannat 

länge accepterar nog i större utsträckning prishöjningar än de som bara 

varit kunder i något eller några år. Respondent 2 menade att antal 

försäkringar som kunden har hos företaget och antal år vederbörande har 

varit kund är något som styr över om kunden lämnar företaget eller inte. 

Den tillfrågade menade att det troligtvis är svårare att lämna ett 

försäkringsbolag ju längre tid som går. Respondent 1 förklarade sambandet 

mellan tid och kundrelationer och menade på att det är svårt att få kunder 

att byta försäkringsbolag om de väl en gång har lyckats etablera en god 

relation till sitt nuvarande företag. Kundrelationer kommer alltid att 

förändras eftersom de hela tiden utvecklas och ju längre en kund stannar 

hos ett företag desto närmare blir kundrelationerna. Det har visat sig att 

många kunder är trogna sitt bolag och inte gärna byter.  

 

En ytterligare anledning till varför kunden lämnar sitt försäkringsbolag är 

enligt respondent 4, 6 och 8 att det har fått dålig publicitet i media. 

Respondent 8 menade vidare att media tycker att det är speciellt kul att 

hacka lite extra på stora företag som folk känner till och som i deras 

mening gott kan leva med att ta lite kritik. Försäkringsbolag målas ju ofta 

upp som organisationer som bara vill få in pengar men när det väl händer 

någonting så är de inte lika pigga på att betala ut pengar. Det blir ju enbart 

dessa historier som allmänheten får läsa om. De som faktiskt får ersättning 
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och är nöjda, som trots allt är den större andelen kunder, skrivs det aldrig 

om. Dessutom tar media sällan upp hela sanningen i ett fall utan de väljer 

att vinkla historien så att det blir intressant läsning eftersom det är det som 

säljer. Eftersom försäkringar inte är ett speciellt intressant område i sig 

gäller det att göra det intressant. Det spelar ingen roll om det egentligen var 

försäkringsbolaget som hade rätt eller lagen på sin sida eftersom det oftast 

inte tas upp. Efter sådana här händelser är det sällan försäkringsbolaget 

kommer i god dager. Om sådan här negativ publicitet kommer vid ett 

tillfälle då företaget just håller på att lansera en kampanj kan det tyvärr vara 

så att en sådan enkel sak kan förstöra hela kampanjen som företaget har 

lagt ner en massa pengar på. Av de kunder som deltog i enkätundersökning 

angav dock majoriteten, 45 %, att de ställde sig likgiltiga till huruvida 

negativ publicitet skulle påverka dem att lämna försäkringsbolaget. 20 % 

menade att denna faktor var mindre viktig. 

 

Respondent 1 och 6 menade att många kunder som av någon anledning har 

valt att lämna If återvänder efter en tid. Även detta berodde främst på att 

premien höjts i det försäkringsbolag som kunden bytt till. Det är ju vanligt 

att försäkringsbolag i olika omgångar har olika erbjudanden, det varierar 

med andra ord hos vilket försäkringsbolag som priserna är lägst. Efter en 

kampanj måste ju premien höjas igen och i samband med detta kan det 

hända att kunden försvinner. Många återvänder också då de råkat ut för en 

skada i det andra företaget i och med att skadan inte täcktes där men de vet 

med sig från tidigare erfarenheter att skadan skulle täckas hos If.   
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6 Analys 
 
Vi avser i analyskapitlet att utgå ifrån strukturen i teorin men anpassa 

denna efter vad som kommit fram i empirin. Analysen av den insamlade 

empirin ligger till grund för att besvara våra problemfrågor samt vårt 

syfte. I de fall att vi hädanefter skriver att vi menar eller att vi anser syftar 

detta på att det är våra tolkningar av det material som rapporten utgår 

ifrån.  

 

6.1 Faktorer som skapar god kundlojalitet 
I teoriavsnittet behandlade vi, med hjälp av en egen utarbetad figur, bland 

annat olika faktorer som ligger till grund för varför kunder generellt är 

lojala. Vi kommer i det här kapitlet återknyta till dessa faktorer och med 

hjälp av vår insamlade empiri belysa vilka av faktorerna som är speciellt 

viktiga respektive mindre viktiga för försäkringsbolag. Därefter ämnar vi 

också analysera vilka av faktorerna det är lämpligt att företagen lägger ner 

resurser på för att få kunderna att stanna kvar hos företaget en längre tid. 

Genom vår insamlade empiri har vi även funnit ytterligare faktorer som är 

betydelsefulla för kunden. På grund av detta har vi nedan utvecklat den del 

av modellen från teoriavsnittet som är relaterad till lojalitetsfaktorer. 
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Figur 9: Lojalitetsfaktorer (Källa: Egen bearbetning) 
 
 

6.1.1 Kundrelationer 

Som tidigare nämnts i empirin var det en respondent, 10, som menade att 

det är problematiskt att bygga upp kundrelationer inom 

försäkringsbranschen. Detta eftersom kunden fokuserar så pass mycket på 

pris i och med att vederbörande har svårt att värdera innehållet i 

försäkringen vid köpet. Vidare är det inte många kunder som önskar ha en 

nära relation till sitt försäkringsbolag eftersom de flesta anser att det inte är 

en tjänst som kunden köper för att denne själv vill utan mer för att 

vederbörande måste. Vi menar att det givetvis inte går att tvinga på någon 

en relation där den ena parten inte är intresserad, men däremot anser vi att 

försäkringsbolag skulle kunna bygga upp kundrelationerna med hjälp av 

kundbemötandet och kommunikationen. Dessa två faktorer behandlas 

närmare i 6.1.2 samt 6.1.3. Vi menar i enlighet med Grönroos (2000) att 

om relationen mellan kund och företag stärks leder detta till att förtroendet 
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och tilliten mellan de båda parterna blir bättre och chansen till återköp, det 

vill säga kundens lojalitet till företaget, ökar.  

 

För att relationerna mellan försäkringsbolag och dess kunder ska förbättras 

anser vi i enlighet med Anders Beskow, som i en artikel i DN skriven av 

Gripenberg (2003) menar, att för att kunderna ska bli lojala mot sina 

försäkringsbolag krävs det att kunden får en annan inställning till 

försäkringar än vad de har idag. Beskow menar vidare att en åtgärd mot 

lojalitetsproblematiken som råder inom försäkringsbranschen idag skulle 

kunna vara att företagens attityd ändras till att de blir mer hjälpsamma. 

Detta i sin tur, anser vi, skulle bidra till att få bort det stora fokus som idag 

ligger på pris och dessutom att få bort stämpeln att försäkringar bara är ”ett 

nödvändigt ont”. Vi tror att kunderna därmed skulle inse att det även ligger 

i försäkringsbolagens intresse att försöka minska risken för att kunden ska 

råka ut för en skada. Som tagits upp tidigare i empirin, menade några av 

respondenterna att för att förhindra skador skulle företaget kunna erbjuda 

utbildningar till kunderna av olika slag. Om kunderna skulle få möjlighet 

att delta i olika utbildningar i proaktivt syfte som skulle göra dem 

uppmärksamma på hur de kan minska risken för skador skulle de troligtvis 

också få ett större intresse för själva tjänsten. Detta i sin tur skulle innebära 

att de skulle få en mer positiv inställning till försäkringsbolag. Vi menar att 

försäkringsbolag som är specialiserade på skadeförsäkringar har en fördel i 

det här fallet eftersom det troligtvis är lättare att finna förebyggande 

åtgärder inom skadeförsäkringar än exempelvis livförsäkringar.  

 

Som Reinartz och Kumar (2003) noterar är det viktigt för företag att tänka 

på hur deras aktiviteter påverkar deras relationer med olika kunder. Vårt 

fallföretag har som tidigare nämnts i empiriavsnittet genomfört en viss typ 

av segmentering med hjälp av ett kundmärkningssystem. På detta sätt kan 
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företaget se vilka kunder som för tillfället är lönsamma och vilka kunder 

som inte är det samt identifiera de kunder som företaget rent av önskar bli 

av med. Problemet är att det aldrig går att veta i förväg om en kund 

kommer råka ut för en skada eller inte. Därför anser vi i enlighet med Swift 

(2001) att försäkringsbolag bör vara flexibla i fråga om att definiera sina 

kunder eftersom en kund som har varit lönsam plötsligt kan bli olönsam 

men även tvärt om. Det är också viktigt att företaget, om det väljer att 

erbjuda vissa bonusar eller liknande, inte erbjuder dessa till alla kunder 

utan endast till de kunder som ger något i utbyte till företaget. Detta 

resonemang tas upp närmare i analysen då vi behandlar vilka åtgärder som 

kan vidtas för att behålla kunderna. Vi anser vidare i enlighet med 

Grönroos (2000) att kunderna bör behandlas olika beroende på var i 

kundlivscykeln de befinner sig. Vi grundar detta på att respondent 4 och 8 i 

intervjuerna menade att det är vanligast att kunden lämnar försäkringsbolag 

under de första åren. Därför bör företagen lägga extra uppmärksamhet på 

de nya kunderna.  

 

6.1.2 Kundbemötande 

Som vi i teoriavsnittet har redogjort för är sättet som en anställd bemöter 

kunden på en viktig faktor för att kunden ska bli lojal. Vikten av bra 

kundbemötande, grundar vi dels på det som de tillfrågade framhävde. Så 

många som åtta av tio menade att detta är en avgörande faktor för 

lojaliteten. I vår empiri visade det sig vidare att 100 % av de svarande i 

enkäten menade att bra kundbemötande, i form av snabb behandling, är 

mycket viktigt då en skada skulle inträffa, se figur 7 i 5.2.2. En intressant 

iakttagelse var att kunderna därmed menade att detta var viktigare än till 

exempel att kunden får den ersättningen som denne kräver. Företaget bör 

därför, enligt vår mening, trycka på dess snabbhet som en styrka så att 
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kunden faktiskt blir medveten om detta. Respondent 9 i intervjuerna 

menade att If har som mål att skadeersättning av enklare skador ska betalas 

ut till kunden inom 48 timmar. Respondenten tryckte på att det är viktigare 

att ersättningen till kunden betalas ut snabbt och att summan kanske inte 

blir helt korrekt än att det tar lång tid innan kunden får ersättning på grund 

av att prioriteringen har legat på att betala ut rätt summa. I enlighet med 

respondenten är vi därför av den åsikten att försäkringsbolag bör erbjuda 

detta som en slags extra service, det vill säga att kunden för vissa enklare 

skador ska få skadeersättningen inom en viss tid. Detta eftersom kunden 

nämner det som en så pass viktig anledning till att annars lämna företaget. 

Om ersättning inte skulle betalas ut inom den utlovade tiden anser vi att 

kunden skulle kunna få något litet extra som kompensation för detta.  

 

Ytterligare ett sätt att förbättra kundbemötandet på är att framhäva att 

företaget är ”specialist” på skadebehandlingar eftersom det är det enda 

renodlade skadeförsäkringsbolaget. Detta agerande anser vi i enlighet med 

Stabell och Fjeldstad (1998) skulle kunna ses som att företaget är 

organiserat som en value shop, se figur 4 i 4.2.2. Förutom detta anser vi oss 

även kunna se fler likheter mellan modellen och försäkringsbolag. Genom 

att först och främst identifiera vad för slags verksamhet kunden driver samt 

om kunden överhuvudtaget är i behov av en försäkring nås det första steget, 

problemsökandet enligt value shop modellen. När detta har gjorts åker en 

företagsrepresentant ut till kunden för att bedöma vilken försäkring som 

kunden är i behov av, det vill säga problemlösandet. I nästa steg, val, 

rekommenderas den eller de försäkringar som skulle passa just den kunden. 

Det finns visserligen ofta paketlösningar för specifika verksamheter men vi 

menar att försäkringsbolag bör framhäva att de löser varje kunds problem 

genom att i viss grad anpassa försäkringen för den enskilda kunden. 

Exempelvis om någon kund skulle behöva ett tillägg som ligger utanför 
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paketlösningen. Denna likhet som vi ser mellan försäkringsbolag och 

modellen anser vi bekräftas av vad respondent 9 framhävde, att det gäller 

att lösa kundens problem. Nästa steg, den del i processen som kallas 

utförandet, kan å ena sidan ses som när kunden sedan råkar ut för en skada 

och då får den professionella hjälpen av försäkringsbolaget i form av snabb 

skadebehandling. Vissa kunder råkar ju inte ut för skador och får därmed 

inte uppleva servicen från företaget i form av skadeuppgörelser. Vi önskar 

poängtera vikten av att dessa sistnämnda kunder inte glöms bort utan att 

även de uppmärksammas. Detta eftersom dessa egentligen är företagets 

bästa kunder då försäkringsbolaget inte behöver betala ut någon ersättning 

till dessa. Dessa kunder skulle istället kunna få uppleva utförandet i 

processen genom att försäkringsbolaget erbjuder en annan form av service. 

Detta kan exempelvis vara att kunden verkligen erhåller den försäkring 

vederbörande är i behov av, alltid får ett trevligt bemötande, att personalen 

lyssnar när kunderna av någon anledning är missnöjda samt att 

telefonsamtal från dessa kunder bör prioriteras. Detta behandlas närmare i 

den del av analysen då vi redogör för de åtgärder som företaget kan vidta 

för att behålla kunderna längre. Vi anser att det som dock skulle behöva 

förbättras i denna process är aktiviteten som i value shop modellen kallas 

för kontroll och utvärdering. Detta skulle kunna ses som uppföljningen 

efter det att en kund har råkat ut för en skada eller gjort en förändring i 

försäkringen. Detta var det en del kunder som under övriga kommentarer i 

enkäten nämnde att de saknade eller ansåg vara bristfälligt. Vi anser, i 

enlighet med Söderlund (2001), att bry sig om kunden i form av att visa 

vederbörande uppmärksamhet är ett tecken på att erbjuda ”det lilla extra” 

och på så sätt skapas starkare relationer och på lång sikt också lojalare 

kunder. Om försäkringsbolagen följer upp varje kunds fall upplevs detta 

troligtvis, enligt vår mening, av kunderna som ett personligt bemötande 

vilket också var något som kunderna gav indikationer på att de saknade.  
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6.1.3 Kommunikation 

Vi anser att en fungerande kommunikation är bland det viktigaste vad 

gäller kundlojaliteten för företag inom försäkringsbranschen. Liksom 

Grönroos (2000) menar vi att kommunikationen i en pågående relation inte 

enbart bör vara enkelriktad utan även kännetecknas av att båda parter 

kommunicerar med varandra. Detta för att parterna tillsammans ska kunna 

komma fram till vilka försäkringar som kunden är i behov av. Eftersom det 

har visat sig att företagskunder har så olika behov av kommunikation håller 

vi med Swift (2001) då författaren menar att ett företag bör koordinera de 

kommunikationskanaler som står till kundens förfogande. Därefter menar 

vi i likhet med författaren att försäkringsbolaget bör kommunicera genom 

den kanal som kunden föredrar samt ta tillvara på kundens synpunkter för 

att se vad som kan förbättras. Vi anser dock, i enlighet med respondent 1, 

att det är oerhört viktigt att företaget verkligen följer upp och också 

kontaktar kunden på det sätt som vederbörande har önskat eftersom kunden 

förväntar sig det. Det är värre att skicka ut en förfrågan och sedan inte följa 

upp den än att inte skicka ut någon förfrågan alls.  

 

Ytterligare en anledning till att kommunikationen måste fungera i 

relationsarbetet är för att kunderna ska uppfatta företaget såsom företaget 

vill bli uppfattat samt att företaget kan bemöta kunderna såsom dessa 

önskar. Detta grundar vi på Grönroos (2000) teori som menar att en god 

kontakt förbättrar förtroendet parterna emellan samt att de får en gemensam 

bild av det eventuella problemet och av hur det kan lösas. Vi lade 

exempelvis märke till i vår undersökning att kundernas och de anställdas 

åsikter inte stämde överens när det gällde vilken som var den främsta 

orsaken till varför kunden faktiskt lämnar ett försäkringsbolag. När 
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synsätten skiljer sig åt blir det, enligt vår mening, svårt att hitta en lämplig 

lösning.  

 

Bland respondenterna i de genomförda intervjuerna nämndes den nya 

nättjänsten, Bedriftens Netsted, som någonting lojalitetsskapande och som 

det idag satsas en hel del på. När vi frågade kunderna hur viktig en 

Internetlösning skulle vara vid val av försäkringsbolag var detta den faktor 

som värderades som minst viktig i jämförelse med de andra givna 

faktorerna. Detta tror vi kan bero på att Bedriftens Netsted är så pass nytt, 

bara drygt ett år gammalt, att kunderna inte har hunnit reflektera så mycket 

över det. Det är inte heller säkert att de som deltog i vår undersökning har 

börjat använda nättjänsten och därmed inte heller har insett fördelarna med 

det. Ovanstående tolkning gör vi utifrån den fakta som framkommit genom 

tidigare genomförd undersökning. Det framkom i den undersökningen att 

de kunder som företaget vet använder Internettjänsten varit nöjda med 

tjänsten och kommer att ha detta i åtanke vid framtida val av 

försäkringsbolag. I enlighet med Sippel (2001) menar vi att kundens 

nöjdhet i detta fall kan bero på att informationen till kunden via Internet 

blir mer lätthanterlig då mängden utskriven information kan regleras av 

kunden själv. Det bör dock poängteras att trots att Internet idag är något 

som har blivit väldigt vanligt och användbart är det ändå inte säkert att alla 

har tillgång till det, därför bör andra typer av kommunikationskanaler alltid 

finnas tillgängliga för kunden.  

 

En intressant iakttagelse i empirin är att det under intervjuerna framkom att 

Internettjänsten blivit väldigt uppskattad som kommunikationskanal av de 

kunder som börjat använda tjänsten. Däremot visade det sig också att 

många saknade den personliga kontakten som kunderna delvis har tappat 

på grund av att de inte längre tilldelas en fast kontaktperson. Den ökade 
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kommunikationen via Internettjänster och e-mail bidrar däremot rimligen, 

enligt vår mening, till att kommunikationen blir ännu mer kall och 

opersonlig. Detta grundar vi på Egans (2001) resonemang om att det är 

farligt att anta att den nya teknologin kan ersätta den personliga kontakten. 

Orsaken till resultatet i enkätundersökningen tror vi kan bero på att de 

kunder som har använt Internettjänsten och är nöjda med den inte är de 

kunder som har angett att de saknar en fast kontaktperson. Detta 

resonemang stärks ytterligare eftersom många av respondenterna menade 

att det i stor grad beror på den specifika kunden vilken slags 

kommunikationskanal vederböranden föredrar samt hur ofta kunden önskar 

kommunicera med företaget. Vi menar i enlighet med Swift (2001) att 

eftersom kunderna har olika behov bör de också behandlas på olika sätt.  

 

6.1.4 Skapa värde för kunden 

Vi nämnde i teorikapitlet att Payne och Holt (2001) menar att värde har 

med upplevelser att göra och därmed upplever inte kunden värdet vid köpet 

av varan eller tjänsten utan istället när vederbörande konsumerar varan 

eller tjänsten. Det problematiska för försäkringsbolag kan vara att när 

kunden tecknar en försäkring kan vederbörande känna att denne inte får 

någonting i utbyte vid köpet eftersom han eller hon vid det tillfället inte 

heller får uppleva någonting. Detta sker egentligen inte förrän kunden råkar 

ut för en skada och först då får hjälp med ersättningen. Vi menar dock till 

skillnad från Payne och Holt att även om kunderna till ett försäkringsbolag 

inte upplever någonting direkt vid köpet av produkten anser vi, i likhet med 

respondent 4, att en del av värdet för kunderna till ett försäkringsbolag 

borde vara att de köper en trygghet eftersom de egentligen inte vill utnyttja 

produkten. Om det skulle hända något så är de medvetna om att de har en 

försäkring som innebär att de får ersättning för skadan. Vi anser i enlighet 
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med de Ruyter et al (1998) att de kunder som upplever god tjänstekvalité 

också blir mindre känsliga för förändringar i pris. Detta grundar vi på att de 

kunder som har råkat ur för skador i större grad värderar att de får snabb 

och professionell hjälp då de råkar ut för en skada än att de har möjlighet 

att betala låga priser. Detta skulle samtidigt innebära att de kunder som inte 

råkar ut för skador inte heller får uppleva den goda tjänstekvalitén och på 

grund av detta också bli mer känsliga för pris. För att dessa kunder inte ska 

lämna företaget för ett bättre priserbjudande gäller det, som tidigare 

nämnts, att visa att företaget ändå står för kvalité genom att erbjuda god 

service på andra sätt till kunderna. I enlighet med de Ruyter et al anser vi 

att företaget måste upprätthålla god tjänstekvalité eller förbättra denna. 

Annars finns det, enligt vår mening, risk för att kundens fokus återigen 

faller tillbaka på pris.  

 

Som vi nämnt i referensramen anser Flint et al (2002) att kunderna hela 

tiden ändrar sina preferenser och att leverantörerna inte kan lita på att det 

kunderna värdesätter idag nödvändigtvis behöver vara det som de 

värdesätter i framtiden. Storbacka et al (1999) menar dessutom att 

kunderna är begränsade av sin egen kompetens och inte alltid vet vad som 

är möjligt. Vi anser att vårt fallföretag har lyckats identifiera sådana här 

oartikulerade behov hos kunderna i och med den utvecklade 

Internettjänsten. Kunderna visste troligtvis att Internet var en stor möjlighet 

men de var nog relativt osäkra på vilka fördelar de skulle få ut av det i 

egenskap av kunder till ett försäkringsbolag. Vårt fallföretag är idag det 

enda försäkringsbolaget som kan erbjuda den här tjänsten, vilket har visat 

sig vara en lyckad satsning. Storbacka et al (1999) menar vidare att då 

kunden har vant sig vid vissa rutiner vill denne inte heller ha nya 

innovationer som kan störa rutinerna. Vi menar dock att även om en 

försäkring främst köps av rutin därför att försäkringen måste införskaffas är 
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det viktigt även för försäkringsbolag att våga satsa på nya innovationer för 

att kunna tillfredsställa kundens behov även i framtiden.  

 

6.1.5 Grundläggande konkurrensmedel 

Som vi tidigare nämnt i analysen var det många som i intervjuerna nämnde 

att priset har stor betydelse för kunden när det gäller försäkringar eftersom 

vederbörande har svårt att på andra sätt bedöma dessa, exempelvis i fråga 

om innehåll. Denna faktor togs inte upp i referensramen eftersom 

litteraturen vi har tagit del av inte anser det vara en del av 

relationsmarknadsföringen utan istället en del av 

transaktionsmarknadsföringen. Vi har valt att särskilja denna faktor 

illustrationsmässigt från de övriga faktorerna eftersom vi inte ser det som 

en lojalitetsskapande faktor, se figur 9 i 6.1. Vi menar i enlighet med Swift 

(2001) att pris främst är ett medel att attrahera kunder med samt att det kan 

vara ett bra konkurrensmedel men om det är det enda konkurrensmedlet 

som används kan det på lång sikt bli klart olönsamt eftersom det kan 

användas av vilket företag som helst. Vi vill ändå diskutera kring denna 

faktor eftersom det visade sig vara en viktig faktor för kundens val av 

försäkringsbolag. 

 

Vi anser att det idag har blivit alltför stort fokus på priset inom 

försäkringsbranschen och att företagen istället bör framhäva andra fördelar. 

Människor vill ju i de flesta sammanhang betala lägsta möjliga pris för 

bästa möjliga service. Vad gäller försäkringsbolag är dock vår tolkning att 

denna typ av verksamhet har svårt att skära mer i priserna då de är 

beroende av återförsäkringspremierna. Återförsäkringspremier innebär, 

som tidigare nämnts, att försäkringsbolagen i sin tur är försäkrade hos 

andra bolag för att kunna klara av att betala ut stora utbetalningar om något 
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riktigt allvarligt skulle hända. Om försäkringsbolag vill styra kundens 

handlande anser vi att de måste få kunden att fokusera på sådant som 

företagen lättare kan styra över själva som exempelvis servicen. Detta 

återkommer vi till senare i kapitlet.  

 

En intressant iakttagelse som vi har kunnat urskilja från 

enkätundersökningen är att pris inte har lika stor betydelse för dem som 

varit kunder en längre tid jämfört med dem som precis har blivit kunder 

eller endast har varit det i några år. Detta anser vi å ena sidan kan bero på 

risken att de som varit kunder i flera år också har råkat ut för fler skador än 

den andra kategorin. Därmed har de också upplevt den goda servicen vid 

skadebehandling och värderar detta som viktigare än priset. De kunder som 

har varit hos företaget en längre tid stannar med andra ord inte kvar på 

grund av priset utan mer på grund av försäkringens innehåll samt hur 

ärenden behandlats, det vill säga på grund av kundbemötandet och 

servicen. Vi menar å andra sidan att det kan bero på att kunden endast av 

bekvämlighetsskäl stannar kvar för att denne helt enkelt inte orkar byta 

försäkringsbolag.  

 

Grundat på resonemangen ovan samt i enlighet med Swift (2001) anser vi 

att pris inte är en lojalitetsskapande faktor i längden i och med att de 

kunder som verkligen är lojala och stannar kvar länge i företaget menar att 

andra faktorer är viktigare än priset. Antalet kunder som nämnde att pris 

var väldigt viktigt vid val av försäkringsbolag var visserligen väldigt 

många, 63 %, och de som angav att om de skulle lämna företaget var det 

främsta skälet till detta en prisökning. Det mest sannolika är dock att 

företaget endast höjer premierna när kunden har råkat ut för en eller flera 

skador. För de kunder som har råkat ut för riktigt många skador eller på 

något annat sätt visar sig vara olönsamma höjs priserna på grund av att 
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företaget vill att kunden ger sig av. För de kunder som inte har råkat ut för 

några skador, de lönsamma kunderna och därmed är de kunder företaget 

önskar behålla, hålls samma prisnivåer som tidigare om det inte har hänt 

något så att den specifika branschen har blivit speciellt utsatt. Om så är 

fallet påverkas dock samtliga företag inom branschen, vi menar att ett 

enskilt bolag varken kan förlora eller dra nytta av detta.  

 

Med detta vill vi peka på att pris kan vara lätt att höja men svårt att sänka. 

Vi menar vidare att pris därför inte är en lojalitetsskapande faktor utan 

snarare ett medel som försäkringsbolag medvetet kan använda sig av i syfte 

att bli av med kunden. De som varit kunder en längre tid gav indikationer 

på att det snarare finns andra faktorer som är lojalitetsskapande och 

därmed, enligt vår mening, är viktigare att fokusera på.  

 

6.1.6 Externa faktorer 

Ytterligare en faktor som vi har lagt till i figuren ovan är externa faktorer. 

Detta eftersom det nämndes av bland andra respondent 4 att media som en 

extern faktor har viss påverkan vad gäller kundlojaliteten samtidigt som 

detta är en opåverkbar faktor för försäkringsbolag. I intervjuerna nämndes 

detta mestadels som en negativ påverkan på kunden då försäkringsbolagen 

ofta får negativ publicitet i media. Konsekvensen av detta kan bli att 

kunden tappar tillit till företaget på grund av den dåliga publiciteten och 

därmed också blir mindre lojal. Några av de kunder som deltog i 

enkätundersökningen menade att de har tappat förtroendet till 

försäkringsbolag och det anser vi till stor del beror på sådant de tagit del av 

i media och även att de har hört hur bekanta eller bekantas bekanta har 

blivit behandlade. Däremot hävdade kunderna att media trots allt inte har så 

stor påverkan på dem då de överväger att lämna sitt försäkringsbolag 
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jämfört med andra faktorer, se figur 8 i 5.3.4. Vi anser dock, trots att 

kunderna hävdar att media inte har så stor påverkan på dem, att de ändå 

påverkas undermedvetet av vad de läser. Detta grundar vi på det som 

respondent 4 i intervjuerna menade nämligen att det har visat sig att när 

företaget har råkat ut för dålig publicitet i media har de samtidigt förlorat 

kunder. Vi menar i enlighet med Grönroos (2000) att om företaget redan 

innan har byggt upp en stark relation till kunden stärks förtroendet mellan 

parterna och sannolikheten är då större att kunden inte tappar förtroendet 

för företaget trots medias påverkan. 

 

Vi anser dock att media inte bara behöver innebära någonting negativt för 

försäkringsbolagen utan att det även kan utnyttjas i positiv mening av 

försäkringsbolagen. I enkätundersökningen var det relativt många kunder 

som menade att företagets rennomé väger tungt då de ska välja ett företag. 

Ett företags rennomé är något som bland annat byggs upp med hjälp av 

marknadsföring och detta görs som bekant lättast genom media i olika 

former. Vi menar i likhet med de Ruyter et al (1998) att det inte bara är 

viktigt att marknadsföra sig för att rekrytera nya kunder utan att det också 

påverkar befintliga kunders lojalitet. Det har visat sig att ju mer positiv 

marknadsföring som riktas mot kunden desto mer ökar kundens förtroende 

till företaget och därmed lojaliteten. Enligt teorin borde inte 

försäkringskunder påverkas lika mycket av marknadsföring som av 

upplevelsen av service i olika former i och med att försäkringar klassas 

som tjänster. Teorin framhåller snarare marknadsföringens styrka i 

samband med produkter. Vi menar dock att vår studie ger klara 

indikationer på att marknadsföring har relativt stark påverkan på sådana 

finansiella tjänster som försäkringar eftersom företagets rennomé anges 

som en viktig faktor då kunden väljer försäkringsbolag. Vi vill däremot inte 

påstå att marknadsföring skulle ha större påverkan än upplevelsen av 
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service eftersom även detta har visat sig vara en viktig lojalitetsfaktor inom 

försäkringsbranschen.  

 

6.2 Hur kunden kan hållas kvar längre 
Av empirin framgick det att försäkringsbranschen inte är en särskilt 

attraktiv marknad sett ur kundens perspektiv. Försäkringar är något som 

kunden inte upplever något större nöje av att köpa utan snarare känner är 

ett måste. Detta talar enligt vår mening för att försäkringsbranschen 

rimligtvis utgår från svåra förutsättningar för att kunna attrahera kunder 

och få dessa att bli mer lojala. Med tanke på det som Egan (2001) 

framhäver, att det är betydligt mer kostsamt att söka upp och locka till sig 

nya kunder än att tillfredsställa de befintliga, anser vi det vara relevant att 

undersöka hur försäkringsbolag skulle kunna tackla denna problematik. I 

detta delkapitel ämnar vi analysera huruvida försäkringsbolag trots allt 

skulle kunna applicera den typ av åtgärder som presenterades i 

referensramen i syfte att kunna behålla befintliga kunder en längre tid. 

 

Vi har inte funnit ytterligare åtgärder för att få kunderna att stanna kvar 

längre hos ett försäkringsbolag. Däremot har vi kunnat urskilja att vissa 

åtgärder är mer lämpliga att satsa på än andra då det gäller företagskunder. 

På grund av detta har vi nedan modifierat den del av modellen från 

teoriavsnittet relaterad till åtgärder. Vi har valt att utmärka den faktor som 

vi ställer oss mest tveksamma till som åtgärd som försäkringsbolag kan 

vidta för att behålla sina kunder en längre tid.  
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Figur 10: Åtgärder (Källa: Egen bearbetning) 
 
 

6.2.1 Switching costs och Lock-in effekter 

Under intervjuerna framkom det, som tidigare nämnts, att 

försäkringsbranschen ofta upplevs som svårförstålig vilket vi anser bör 

göra det svårt för kunden att värdera försäkringar. Det framgick även av 

intervjuerna att branschen karaktäriseras av endast ett fåtal större aktörer. 

Utifrån de Ruyter et als (1998) teori om vad switching costs beror på 

indikerar detta att försäkringsbolag i allmänhet har relativt höga switching 

costs, att det för kunden är ansträngande att byta företag. Denna slutsats 

motsägs dock av det faktum att allt fler kunder blir mindre lojala och att det 

blivit allt lättare för kunden att byta försäkringsbolag. Enligt vår mening 

finns det uppenbarligen andra faktorer som påverkar kunden mer, faktorer 

som leder till låga switching costs och därmed gör det lättare för kunden att 

byta försäkringsbolag. Vi tror att en sådan faktor är att försäkringsbolag 

idag är för lika, att inget företag står ut från mängden. Detta grundar vi på 

vad tre respondenter framhävde nämligen att kunder har svårt att uppfatta 

skillnader mellan olika företags försäkringar. Enligt de Ruyter et al (1998) 

är detta något som i motsats till de förstnämnda faktorerna leder till låga 

switching costs.  
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Ytterligare en faktor som vi tror har bidragit till att kunderna idag inte är 

lika locked-in hos ett visst försäkringsbolag är Internet. Respondent 7 

påpekade att Internet möjliggör för kunden att i allt större utsträckning 

snabbt få fram viss information om olika försäkringsbolag. Även om 

försäkringars innehåll fortfarande är svårförståligt kan kunden på detta sätt, 

enligt vår mening, snabbt jämföra olika företag på egen hand, exempelvis i 

fråga om priser. Kunden är följaktligen inte lika beroende av tidskrävande 

rådgivning från varje enskilt bolag. Liksom Grönroos (2000) påpekar har 

även Internet kapacitet att förse kunden med ett stort utbud av företag, 

företag som kunden enligt vår mening kanske inte hade kommit i kontakt 

med i normala fall. 

 

Med detta som bakgrund anser vi att försäkringsbolag måste etablera och 

marknadsföra någon form av unika kundfördelar eller förbättra 

kundrelationerna så att kunden inte frestas att söka sig till andra 

försäkringsbolag. Med andra ord anser vi att det gäller att höja företagets 

switching cost genom att erbjuda något speciellt, något som står ut, så att 

kunden därigenom stannar kvar en längre tid. Som framgick i empirin är 

vårt fallföretags Internettjänst, Bedriftens Netsted, ett exempel på en unik 

fördel då If är det enda försäkringsbolag som tillhandahåller denna tjänst. 

Detta är alltså något som, enligt oss, skulle kunna ses som en switching 

cost i och med att detta är något som konkurrenterna inte kan erbjuda 

kunden i dagsläget på samma sätt. Om Ifs företagskunder skulle byta 

försäkringsbolag skulle de gå miste om de kundfördelar som 

Internettjänsten medför, exempelvis möjligheten att läsa försäkringspolicys 

på nätet eller möjligheten att registrera ändringsbehov när som helst. En 

intressant iakttagelse som framkom i empirin var att en kundundersökning 

antytt att denna unika tjänst uppskattats så pass mycket att det kommer att 
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spela in i kundernas framtida val av försäkringsbolag. Enligt vår mening 

stödjer detta vårt antagande om att höga switching costs, i form av unika 

kundfördelar, leder till att befintliga kunder stannar kvar längre. Av 

empirin gick det dock att utläsa att det för försäkringsbolag i allmänhet kan 

vara problematiskt att reglera switching costs genom att framhäva unika 

kundfördelar. Som respondent 2 påpekade är det nämligen idag svårt för 

företag verksamma inom försäkringsbranschen att ”stå ut”. Respondent 6 

och 9 förtydligade problematiken genom att förklara hur kunden ser på det 

hela nämligen att det för kunden är svårt att särskilja olika företags 

erbjudanden.  

 

I likhet med andra branschers kunder måste även en försäkringskund betala 

ett visst pris, i detta fall en premie, och förväntar sig i det ögonblicket något 

i gengäld, i detta fall en form av trygghet. Det problem som 

försäkringsbolag står inför är att kunna förmedla till kunden vad en 

försäkring egentligen består av, på vilket sätt trygghet kan uppnås. Som 

tidigare nämnts upplevs försäkringar och de tillhörande villkoren oftast 

som knepiga, svårförståeliga och ointressanta. Försäkringar köps främst 

därför att det är ett måste och inte därför att det är någonting önskvärt, som 

kunden längtat efter och tycker är roligt. Enligt vår mening är av denna 

anledning den process som kundlivscykeln benämnt köpfasen problematisk 

för försäkringsbolag. Liten vetskap hos kunden om en viss tjänst gör det 

svårare för vederbörande att bedöma huruvida tjänsten motsvarar det 

önskvärda och följaktligen huruvida den är värd att investera i. Enligt vår 

mening står försäkringsbolag inför ett dilemma i fråga om kundens 

bristande kunskap om försäkringar. Liksom påpekats ovan medför 

svårvärderade tjänster högre switching costs vilket kan vara en fördel. Då 

finns det nämligen en chans att kunden upplever det som mer tryggt och 

mindre riskfyllt att stanna kvar hos det nuvarande företaget jämfört med att 
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byta till något annat bolag som kunden har mindre kännedom om. Å andra 

sidan, om försäkringsbolaget satsar på bättre information till kunden om 

vad försäkringar innebär tror vi att kundens intresse och tillförlit till 

branschen ökar. Detta sistnämnda alternativ skulle dock samtidigt innebära 

att företaget fick lägre swiching costs, enligt de Ruyter et al (1998), i och 

med att kunden då skulle erhålla den kunskap som krävs för att kunna 

värdera och jämföra olika företags försäkringar.  

 

Fokus på service 
Under intervjuerna framgick det att orsaken till att en kund väljer ett visst 

försäkringsbolag beror på om vederbörande har haft någon erfarenhet av 

försäkringsbolaget tidigare och vilken typ av erfarenhet detta i sådana fall 

har varit. Även av enkäten gick det att utläsa att det finns två typer av 

kundkategorier, de med och de utan erfarenhet av bra service. Som tidigare 

nämnts har de kunder som inte har någon nämnvärd erfarenhet av detta en 

tendens att främst se till priset då det är den enda faktor som de har 

möjlighet att värdera och tillämpa vid jämförelse av konkurrerande bolag. 

Den andra kategorin består av kunder som någon gång har fått erfara 

servicekvalitén och som följaktligen främst värderar detta. De kunder som 

har erfarenhet av service kan ha råkat ut för en skada och därigenom fått 

uppleva skadehanteringsprocessen men det kan även vara fråga om kunder 

som är skadefria. För dem skulle servicekvalité kunna vara det allmänna 

kundbemötandet, exempelvis i samband med förnyelse av försäkringar eller 

när kunden har en allmän förfrågan. Vår tolkning av detta är att 

servicekvalité eller pris blir den mest avgörande faktorn för kunder då de 

ska välja försäkringsbolag för förnyelse av befintliga försäkringar eller 

tecknande av nya. Vidare anser vi att försäkringsbolag som önskar 

bibehålla kunder en längre tid bör satsa på den faktor som är både 

lojalitetsskapande och lättast för företagen själva att reglera. De bör med 
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andra ord lägga sina resurser på att utveckla serviceprocesserna. Utifrån 

Swifts (2001) resonemang om att lojalitet bygger på att kunders krav 

överträffas tror vi att chansen att kunden stannar kvar hos ett visst företag 

ökar i takt med att kunden ges det som förväntades om inte ännu mer. Med 

tanke på att försäkringar förnyas kontinuerligt på årsbasis räcker det inte att 

tillfredsställa kunden en gång utan det måste göras kontinuerligt. En 

enstaka händelse som leder till missnöje kan vara tillräckligt för att en kund 

ska lämna företaget i fråga.  

 

Ett sätt att utveckla serviceprocesserna på tror vi skulle kunna vara att 

försöka minska skadeärendens handläggningstid. Enkätsvaren visade att 

snabb behandling av ärendena värderas som mycket viktigt av samtliga 

kunder och det framgick även att detta är snäppet viktigare än att kunden 

får den ersättning som krävs. Två respondenter menade även på att 

snabbhet är en viktig faktor för kunden. Med tanke på att tidsbesparingar 

visat sig vara av relativt stor betydelse tror vi att försäkringsbolag skulle 

kunna få sina kunder mer locked-in genom att utveckla även andra 

tidsrelaterade processer. Genom att tydligt marknadsföra sin snabbhet och 

visa på att detta är något unikt för företaget i fråga skulle försäkringsbolag 

kunna skapa högre switching costs. Företagen skulle exempelvis kunna 

vidareutveckla sina kommunikationskanaler så att det inte tar för lång tid 

för kunden att komma i kontakt med försäkringsbolagen.  

 

Snabba serviceprocesser i form av snabba skadeärendebehandlingar tror vi 

även skulle kunna kombineras med att visa kunden tillförlit. Fördelen med 

att göra detta grundar vi på det som flera av respondenterna poängterade 

under intervjuerna nämligen att tillit är en av flera avgörande faktorer i 

fråga om lojalitet, något som även Swift (2001) framhäver. Genom att 

tydligt visa sitt förtroende och tillit till kunderna tror vi även att 
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försäkringsbolag kan förbättra branschens rykte och image. Som tidigare 

nämnts har denna typ av verksamheter inte något särskilt gott rennomé 

idag. Då det ur empirin gått att utläsa att försäkringsbolags rennomé de 

facto har visat sig vara av betydelse för kunden anser vi att detta behöver 

ändras på om företagen ska kunna få lojalare kunder. Vi tror därför att en 

lyckad satsning för försäkringsbolagen skulle vara om dessa satsade på att 

förbättra sin förmåga att meddela sina lönsamma kunder att de värdesätter 

och litar på kunderna. Ett försäkringsbolag skulle exempelvis uttryckligen 

kunna säga till en lönsam kund att dennes ärende prioriteras och går före 

andra kunders ärenden därför att vederbörande är en speciell kund för 

företaget. På detta sätt skulle tillit kunna visas samtidigt som 

tidsbesparingar för kunden skulle kunna uppnås. En annan möjlighet är att 

försäkringsbolagen kräver mindre dokumentation och bevisning av de 

lönsamma kunderna jämfört med vad som krävs i normala fall när en skada 

uppstått. Försäkringsbolaget i fråga skulle då kunna påpeka att detta är ett 

bevis på företagets förtroende för kunden samtidigt som 

hanteringsprocessen på detta sätt skulle påskyndas.  

 

En nackdel med detta senare alternativ är dock risken för att förtroendet 

skulle kunna missbrukas av kunderna. Kunden skulle medvetet kunna 

beskriva skadeförloppet felaktigt i syfte att få ut mer skadeersättning än vad 

som hade givits i normala fall. Detta tror vi dock skulle kunna undvikas om 

försäkringsbolagen lyckades övertyga kunderna om att detta handlande 

endast skulle förvärra situationen för kunden själv i det långa loppet. Som 

tidigare nämnts är kunder som löser ut försäkringar olönsamma för 

försäkringsbolag och företagen vill med största sannolikhet inte längre ha 

dem som kunder. Under intervjuerna förklarade respondent 1 att företag 

ofta hanterar detta genom att höja premierna så pass mycket att kunden 

självmant väljer att byta försäkringsbolag. Om detta upprepas kontinuerligt, 
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det vill säga kunden löser ut sina försäkringar och det ena 

försäkringsbolaget efter det andra höjer sina premier, kommer detta leda till 

att en ond cirkel uppstår där kunden blir en ”frekvent shoppare” det vill 

säga kontinuerligt får söka efter nya försäkringsbolag. Enligt respondent 2 

kan försäkringsbolag lätt få uppfattningen att ”frekventa shoppare” ofta 

bytt bolag därför att ingen konkurrent vill ha dem som kunder.  

 

I tidigare avsnitt i rapporten har det presenterats att många kunder har 

uppfattningen att försäkringsbolag endast är ute efter att tjäna så mycket 

pengar som möjligt och att de gör detta genom att ta ut onödigt höga 

premier. De företag som inte kan eller vill konkurrera med hjälp av priset 

måste enligt vår mening påverka kunden så att vederbörandes 

uppmärksamhet riktas mot något annat. Det handlar om att priset inte ska få 

en lika central roll i kundens medvetande och ha en så stor påverkan på 

kundens beslutsamhet. Förutom att satsa på förbättrad servicekvalité tror vi 

att försäkringsbolagen även kan uppnå detta genom att förmedla att 

bolagen faktiskt tjänar mer på att försäkringarna över huvudtaget inte löses 

ut i form av skadeersättning utan att det är betydligt mer lönsamt för 

företagen att agera proaktivt och samarbeta med kunderna med målet att 

minska skadefrekvensen. Vi tror med andra ord att försäkringsbolagen 

skulle få en bättre image om de marknadsförde sig själv som 

samarbetsvilliga och hjälpande instanser. Genom god marknadsföring tror 

vi nämligen att företagen kan nå fram till kunderna. Detta grundar vi på att 

så många som 45 % av de tillfrågade kunderna angav att ett 

försäkringsbolags rykte är mycket viktigt vid val av företag.  

 

Erbjuda annan form av konsumtion 

Som tidigare påpekats står försäkringsbolag inför en branschspecifik 

utmaning i fråga om att skapa värde för kunden. Bolagens förhoppning är 
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att kunden inte ska behöva utnyttja de försäkringar som säljs då det är just 

detta som kostar bolagen mycket pengar. Relaterat till Grönroos teori 

(2000) som behandlar kundlivscykeln är det med andra ord värdeskapandet 

under konsumtionsfasen som är kärnan i problematiken. Detta eftersom det, 

som tidigare nämnts, enligt Payne och Holt (2001) är när en tjänst 

konsumeras som värde skapas. Dilemmat för försäkringsbolag är att kunna 

tillföra värde till de kunder som inte utnyttjar försäkringen, det vill säga 

inte kräver skadeersättning. Om värde inte tillförs finns det ju risk för att 

kunden blir missnöjd och anser att han eller hon inte fått tillräckligt för det 

pris som betalats vilket i sin tur kan leda till att kunden vänder sig till ett 

annat bolag. Som tidigare nämnts upplever visserligen försäkringskunder 

en form av trygghet vid köp av försäkring men vi tror inte att kunden 

upplever detta som tillräckligt i det långa loppet. Enligt vår mening är 

trygghetskänslan endast en del av det som kunden betalar för. Om även 

kunden upplever detta, det vill säga känner att han eller hon endast får ut en 

liten del av det som uppoffrats, tror vi att kunden efter en viss tid kommer 

lämna försäkringsbolaget i fråga. Vi anser därför att försäkringsbolag måste 

hitta något annat som kan konsumeras av de kunder som inte behöver 

utnyttja sina försäkringar. Vi skulle vilja illustrera detta med hjälp av 

kundlivscykeln. Oavsett om kunden råkar ut för en skada eller ej anser vi 

att vederbörande erhåller en trygghetskänsla i utbyte mot en 

premieinbetalning. Kunden borde med andra ord bli tillräckligt 

tillfredsställd för att vilja gå från den andra till den tredje fasen. Vad gäller 

konsumtionsprocessen däremot är det inte säkert att denna utnyttjas och vi 

anser därför att denna pusselbit måste bytas ut mot en annan pusselbit som 

utgörs av konsumtion av någonting annat. Se figuren nedan. 
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Figur 11: Kundlivscykeln, utvecklad (Källa: Grönroos, 2000, Egen bearbetning) 
 

På detta sätt skulle försäkringsbolagen kunna tillföra kunden ett värde som 

kunden uppfattar som tillräckligt positivt för att vilja stanna kvar hos 

företaget i fråga och teckna nya eller förlänga befintliga försäkringar efter 

slutet av denna fas. Den ersatta konsumtionsfasen skulle exempelvis kunna 

utgöras av hjälp med att genomföra skadeförebyggande åtgärder som 

lämpar sig för varje specifik kund eller erbjuda utbildning för att bara 

nämna två exempel. Värdet skulle då ligga i att kunden får kunskap om hur 

denne kan agera så att försäkringarna inte ska behöva utnyttjas. Genom att 

erbjuda kunden denna typ av informationstjänster anser vi även, i likhet 

med Shapiro och Varian (1999), att försäkringsbolagen skulle kunna få sina 

kunder mer locked-in. Skadeförebyggande utbildning skulle nämligen 

kunna ses som en del av det som författarna valt att kalla 

förankringsprocessen. Att försäkringsbolaget delar med sig av sin 

specialistkunskap om försäkringar skulle kunna uppfattas som ett tecken på 

att företaget verkligen intresserar sig för att minska kundernas 

skadefrekvens. Följaktligen ökar chansen att kunden blir företaget mer 

troget då vederbörande känner att han eller hon satsat på rätt 

försäkringsbolag.   

 

1.

2.

3.
Konsumtionsfasen 

Inledningsfasen 

Köpfasen 
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Vi anser att det finns en nackdel med att sträva efter att få kunderna mer 

locked-in för försäkringsbolag. Enligt Shapiro och Varian (1999) kan ett 

beroendeförhållande uppstå där inte bara kunden är beroende av företaget 

utan även där företaget förlitar sig på kunden. Försäkringsbolag som lyckas 

få lönsamma kunder locked-in kan enligt vår mening hamna i en riskfylld 

situation om kunden plötsligt råkar ut för skador och därmed blir olönsam. 

Följaktligen menar vi att försäkringsbolag bör vara försiktiga med att binda 

upp sig mot kunden under en alltför lång tid framöver. Detta då 

försäkringsbolag inte kan lita på att en kunds lönsamhet består.   

 

6.2.2 Lojalitetsprogram 

När de för kunden mest uppenbara konkurrensmedlen, som exempelvis pris 

och service, är förhållandevis lika hos flertalet företag eller när 

konkurrensen är hård gäller det, som respondent 6 påpekad, att ta fram 

något annat som särskiljer ett företag från dess konkurrenter. Dowling och 

Uncles (1997) menar att nära relationer till kunder skulle kunna skapas med 

hjälp av lojalitetsprogram i syfte att försöka locka till sig fler kunder och 

hålla dessa kvar en längre tid. Kivetz och Simonson (2002) hävdar att dessa 

program är väldigt populära bland både tillverkningsföretag och 

tjänsteföretag idag men frågan återstår huruvida det skulle löna sig för just 

försäkringsbolag att satsa på detta. Att installera dylika program kostar en 

hel del pengar, vilket påpekas av Cigliano et al (2000), varför det är oerhört 

viktigt att se till så att satsningarna riktas till rätt kundgrupp och att de 

innefattar lämpliga lockbeten i form av andra produkter och tjänster.  

 

Utifrån Ifs interna material vet vi att försäkringsbolaget If har valt att 

investera i ett lojalitetsprogram som riktar sig till privatkunder. Då 
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satsningen genomfördes relativt nyligen är det däremot svårt att dra några 

slutsatser om huruvida det har varit ett lyckat koncept eller inte. Enligt ett 

antal förfrågningar har det dock visat sig att de flesta privatkunderna 

upplever programmet som positivt. En av de anställda på If, respondent 2, 

uppfattade att småföretagares och privatpersoners preferenser i många fall 

är lika. Detta skulle, enligt vår mening, tala för att en liknande satsning 

riktad till småföretagare också skulle lyckas. Trots detta uttalande var det 

dock betydligt fler av de tillfrågade som pekade på att privatkunders och 

företagskunders preferenser faktiskt skiljer sig åt en aning. Som det 

framgick i empirin ansåg respondent 3, 4, 6 och 7 att företagskunder 

snarare är intresserade av ekonomiska fördelar jämfört med andra former 

av bonusar som i detta fall lojalitetsprogrammet på Privat erbjuder. Dessa 

bonusar är exempelvis säkerhetsgenomgång och förstahjälpen kit. 

 

Vår tolkning är utifrån detta att relativt få kunder skulle vara intresserade 

av att teckna fler försäkringar inom If och därmed bli uppbundna till 

företaget en längre tid såvida ett lojalitetsprogram inte erbjöd 

kostnadsbesparande bonusar. Enligt vår mening skulle följaktligen ett 

lojalitetsprogram liknande det som redan finns på Privat men som 

fokuserar betydligt mer på ekonomiska faktorer vara ett lämpligare koncept 

när det handlar om företagskunder.  

 

Svårigheter med målgruppen företagskunder 

Implementering av ett lojalitetsprogram bland företagskunder tror inte vi är 

helt riskfritt. Det har i olika sammanhang påpekats att pris är en klart 

avgörande faktor för kunderna när de ska välja försäkringsbolag. Anställda 

inom försäkringsbranschen som har varit i kontakt med både privatkunder 

och företagskunder anser att den senare kategorin har en betydligt mer 

professionell inställning till försäkringar än den förra kategorin. Utifrån 
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dessa uppgifter är vår uppfattning att företagskunder skulle uppskatta 

lojalitetsprogram men under förutsättning att programmens specifika 

erbjudanden medförde någon form av kostnadsbesparingar. Detta grundar 

vi även på det faktum att kundernas intresse av att erhålla antingen 

skadeförebyggande gåvor eller rabatterade säkerhetsprodukter har visat sig 

vara betydligt svalare jämfört med de kostnadsreducerande erbjudanden. 

Som tidigare framgått är det så många som 74 % av kunderna som tycker 

att en mängdrabatt på tre eller fler försäkringar är mer eller mindre viktigt. 

(Procentandelen syftar med andra ord både på de kunder som svarat viktigt 

och de som svarat mycket viktigt) Dessutom anser lika många kunder, 74 

%, att bonusar som beror på den tid kunden varit skadefri även det är mer 

eller mindre vikigt. Vår uppfattning är vidare att detta kan ses som en 

bekräftelse på att företagskunder är kräsnare och mer känsliga i fråga om 

bonusar. För att ett lojalitetsprogram skulle uppfattas som något positivt av 

företagskunder och få dessa att bli mer lojala skulle konceptet behöva vara 

noga genomtänkt och väl utformat. Om för oseriösa erbjudanden skulle 

förekomma finns det risk för att, som respondent 8 påpekade, det negativa 

missnöje som vissa kunder skulle uttrycka skulle påverka 

försäkringsbolaget i större utsträckning än vad den eventuellt positiva 

feedbacken skulle göra.  

 

Kivetz och Simonson (2002) förklarar att anledningen till att vissa 

lojalitetsprogram blir mer framgångsrika än andra är att dessa erbjuder 

lyxrelaterade bonusar. Enligt vår mening skulle försäkringsbolag utifrån 

detta få svårigheter med att implementera lyckade lojalitetsprogram 

eftersom försäkringskunder inte efterfrågar detta. Tidigare i rapporten kom 

vi fram till att företagskunder troligtvis skulle lockas mest av 

kostnadsreducerande bonusar vilket vi inte anser vara förenligt med en 

efterfrågan av överflödiga och onödiga produkter och tjänster som präglas 



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 124

av lyx. Sammanfattningsvis tror vi inte att det finns intresse bland 

företagskunder av att erhålla lyxrelaterade bonusar.  

 

Enligt Dowling och Uncles (1997) beror lojalitetsprograms 

genomslagskraft delvis på när kunden får ta del av de fördelar som 

programmen medför. Då direkta belöningar visat sig öka chansen för att 

kunden blir mer lojal ställer vi oss tveksamma till huruvida 

lojalitetsprogram riktade mot företagskunder skulle vara väl värd 

investeringarna för försäkringsbolag. Mängdrabatt på antal tecknade 

försäkringar skulle visserligen kunna ses som en direkt belöning förutsatt 

att kunden köper samtliga försäkringar vid ett och samma tillfälle men det 

finns risk för att andra typer av bonusar skulle betraktas som indirekta 

belöningar. I empirin framgick det exempelvis att företagskunder skulle 

uppskatta bonusar som bygger på antal skadefria år vilket följaktligen 

skulle medföra att kunden inte skulle kunna utnyttja fördelen direkt utan att 

erhållandet av denna fördel skulle fördröjas. Ytterligare en risk med att 

försöka få kunden mer locked-in med hjälp av indirekta belöningar är att 

försäkringsbolaget kanske tvingas bryta sina löften. Liksom Shapiro och 

Varian (1999) påpekar är det svårt att förutspå framtiden och alltför 

negativa förhållanden kan leda till att företagen inte har råd att ge kunderna 

de utlovade belöningarna.  

 

Det vi önskar understryka är vikten av att se till kostnaderna innan ett 

lojalitetsprogram implementeras det vill säga jämföra kostnaderna med 

fördelarna. Som nämnts ovan tror vi att ett lojalitetsprogram som fokuserar 

på kostnadsreducerande bonusar till företagskunder skulle vara en lyckad 

satsning för försäkringsbolag. Däremot vill vi återigen poängtera att detta 

är en dyr investering och att det därför är extra viktigt att programmet är 

väl genomtänkt innan det införlivas samt att det riktas till rätt kunder. Att 
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satsa på rätt kunder kan däremot, enligt vår tolkning, vara svårt inom 

försäkringsbranschen. Detta med tanke på att kunder relativt lätt kan gå 

från att vara lönsamma till att vara olönsamma och vise versa. Vår studie 

har gett indikationer på att företagskunder är mer kräsna än privatkunder 

vilket innebär att eventuella misslyckanden med ett lojalitetsprogram skulle 

drabba försäkringsbolaget hårdare jämfört med om detta hade skett på 

Privat. 

 

Inom försäkringsbranschen anser vi att ett partnerskap hade varit aktuellt 

om en kund hade varit intresserad av exempelvis säkerhetsprodukter, med 

andra ord tjänster eller produkter som företaget självt inte kan erbjuda. Vi 

ställer oss däremot i detta fall skeptiska till LaPiontes (2002) resonemang 

om fördelarna med att inkludera en partner i samband med 

lojalitetsprogram. Detta eftersom det i empirin framkom att företagskunder 

främst värdesätter ekonomiska fördelar i samband med programmet, vilket 

företaget inte behöver ha en partner till för att kunna erbjuda. Dessutom 

framkom det i intervjuerna att företagskunder föredrar att själva välja sina 

leverantörer. Ett partnerskap medför risk att kunden blir påtvingad en 

leverantör som vederbörande inte önskar, vilket vidare enligt vår mening 

troligtvis skulle försämrar relationen mellan försäkringsbolaget och kunden 

i fråga.   

 

6.2.3 Förmedlingsarbete 

Enligt vår mening kännetecknas försäkringsbolag delvis av Stabell och 

Fjeldstads (1998) värdemodell som kallas value network. Enligt Stabell och 

Fjeldstad (1998) får de levererade tjänsterna inom value networks högre 

värde ju fler kunder det finns. Detta gäller även för försäkringsbolag där 

poängen med denna typ av verksamhet är att kollektivet ska bära risken. 
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Kunden är med andra ord en huvudsaklig del av produkten, precis som i 

value networks. Enligt teorin karaktäriseras även denna modell av att kunna 

matcha lämpliga kunder med varandra och övervaka interaktionen dem 

emellan. Beroende på graden av återförsäkran försöker försäkringsbolag 

reglera sina kundrelationer så att det alltid finns täckning hos 

återförsäkringsbolag för de kundåtaganden som gjorts. Med andra ord 

väljer försäkringsbolag sina kundbaser med omsorg så att kundgrupper med 

hög skadefrekvens kan undvikas om återförsäkringen är dålig. I annat fall 

finns det risk för att dessa kunder driver företagen i konkurs eller påtvingar 

andra kundgrupper högre premier. I likhet med banker försöker 

försäkringsbolag matcha låntagare med långivare. I motsats till value 

networks anser vi däremot att försäkringsbolag faktiskt har en slutkund 

nämligen företagskunderna som köper försäkringar. Bolagen är visserligen 

en länk mellan återförsäkringsbolagen och kunderna men vi anser 

relationen vara av indirekt karaktär då de inte har något direkt behov av att 

komma i kontakt med varandra.  

 

Enligt vår mening finns det potential för försäkringsbolag att erhålla en 

stabilare marknadsposition om de intog ännu mer av en nätverksroll. Med 

detta menar vi att försäkringsbolag skulle kunna bli som ett nav i ett 

nätverk och agera som en form av viktig informationskälla. Såväl 

försäkringsbolag som kunder tjänar på att undvika skador och 

försäkringsbolag är den typ av verksamhet som sitter inne med sådan 

kunskap. Vi menar att försäkringsbolag kan ge kunden möjlighet att 

komma i kontakt med lämpliga företag som tillhandahåller förebyggande 

tjänster eller produkter. På så sätt tror vi att kunden skulle kunna engageras 

mer i det proaktiva arbetet samt värdeskapandet. Enligt Grönroos (2000) 

leder serviceprocesser som inbjuder till interaktion företag och kund 

emellan till stärkta kundrelationer. Då det av enkäten framgick att så många 
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som 54 % av kunderna ansåg att information om hur skador kan 

förebyggas, är mer eller mindre viktigt, tror vi att detta skulle uppskattas av 

företagskunder.  

 

Ett sätt att nå ut med skadeförebyggande information på skulle kunna vara 

att ge ut en form av branschtidning. Detta skulle möjliggöra för kunder 

verksamma inom samma bransch, men som inte har någon kontakt sedan 

tidigare, att ge varandra tips och råd utifrån egna erfarenheter. Under 

intervjuerna framkom det att många av de tillfrågade trodde att detta är 

något som skulle uppskattas av kunderna. Alternativet är att sådan här 

information finns tillgänglig på Internet i likhet med det som nyligen har 

införts, Bedriftens Netsted, eftersom det skulle spara oerhörda summor 

pengar för företagen. Vi menar att de kunder som inte har möjlighet eller 

vill använda sig av Internet även måste få ta del av lämplig information. 

Med hjälp av ett informationsblad eller liknande anser vi att fler kunder 

skulle kunna ta del av informationen eftersom de får den serverad. I 

enkätundersökningen var det dock inte dessa faktorer, att få information om 

hur skador kan förebyggas samt säkerhetskontroller relaterade till brand 

och inbrott, som kunderna värderade som mest viktiga. Däremot såg 

kunden detta som mer positivt jämfört med att få så kallade 

skadeförebyggande gåvor och rabatter på artiklar i Ifs säkerhetsbutik.  

 

Ett annat exempel på proaktivt agerande är att erbjuda olika typer av 

utbildning. If erbjuder i dagsläget vissa kurser i hur skador kan undvikas 

men det har av en respondent påpekats att detta inte marknadsförts 

tillräckligt. För att väcka kundens intresse skulle försäkringsbolag i 

samband med skadeförebyggande information kunna anordna lämpliga 

seminarier som behandlar olika typer av branschinformation, exempelvis i 

form av branschspecifik statistik eller prognoser. 
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6.3.4 Hantering av missnöjda kunder 

En intressant iakttagelse från enkäten var att det faktiskt var fler personer 

som angav att missnöje med en skadeuppgörelse skulle vara en mer 

avgörande faktor då kunden övervägde att lämna försäkringsbolaget 

jämfört med alternativen att kunden skulle spara pengar eller att kunden 

skulle få bättre försäkringsvillkor i ett annat företag. Några av 

respondenterna som vi intervjuade trodde inte att skadeuppgörelse var en 

speciellt viktig anledning till att kunden skulle lämna försäkringsbolaget 

men det visade sig att 63 % av kunderna angav att missnöje vid 

skadeuppgörelse var mycket viktigt för att kunden skulle välja att lämna 

företaget. 50 % av de svarande menade att en mycket viktig anledningen 

till att de skulle byta skulle vara därför att de skulle spara pengar. Ungefär 

lika många, 48 %, menade att ett mycket viktigt skäl till att byta 

försäkringsbolag skulle vara därför att försäkringsvillkoren var bättre i ett 

annat företag. Se figur 8 i 5.3.4. 

 

Även om ett försäkringsbolag lyckas bygga upp starka kundrelationer är 

inte detta, enligt vår mening, en garanti för att dessa ska bli mer långvariga. 

För att lönsamma kunder ska stanna kvar hos ett visst företag en längre tid 

krävs det även att dessa företag kan hantera kundmissnöje på ett bra sätt. 

Detta grundar vi på Storbacka och Lehtinens (2000) teori om att kritiska 

kund-leverantör möten kan leda till att vilken kundrelation som helst kan 

kollapsa förutsatt att kunden inte hanteras på ett tillräckligt 

tillfredsställande sätt. Försäkringsbolag i Norge tillhör visserligen en 

bransch som har den fördelen att det finns relativt få aktörer på den 

marknaden. Enligt författarna innebär detta att chansen ökar att en missnöjd 

kund trotsallt stannar kvar hos företaget i fråga, därför att antalet alternativa 
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företag som kunden kan vända sig till är begränsat. Trots detta är god 

hantering av kundmissnöje enligt vår mening särskilt viktigt inom 

försäkringsbranschen med tanke på att kundens uppfattning om branschen 

är så pass negativ idag. Om en missnöjd kund väljer det alternativ som 

Gummesson (1998) kallar exit, det vill säga lämnar försäkringsbolaget i 

fråga, finns det enligt vår mening en risk för att vederbörande sprider 

negativa rykten om företaget och på så sätt försämrar branschens image 

ytterligare. Ett annat argument för att satsa resurser på förbättring av 

kundmissnöjeshantering är att det under intervjuerna framkom att det är de 

första åren av kundrelationerna som är de mest kritiska. För att 

försäkringsbolag ska kunna få sina kunder att stanna kvar en längre tid 

anser vi därför att det till stor del handlar om att behandla kunder på ett 

sådant sätt att de trots missnöje önskar stanna kvar, särskilt under de första 

åren.  

 

Vår övertygelse om att det är en lyckad satsning att få missnöjda kunder 

nöjda igen grundar vi på det faktum att vårt fallföretag If idag har relativt 

god hantering av missnöjda kunder vilket visat sig ge avkastning. Enligt 

respondent 3 har vårt fallföretag lyckats bibehålla vissa missnöjda kunder 

tack vare att en dialog kommit till stånd. Det som försäkringsbolag enligt 

vår mening bör förbättra är hanteringen av de kunder som väljer 

alternativet som Gummesson (1998) valt att kalla voice. Detta alternativ 

innebär att kunden uttrycker sitt missnöje. Genom att underlätta för kunden 

att nå en klagoinstans tror vi att kunden känner att vederbörande får ett mer 

personligt bemötande och att företaget tar kundernas missnöje på allvar. 

Liksom flera respondenter påpekade under intervjuerna är det viktigt för 

kunden att försäkringsbolaget lyssnar på kunden samt visar empati och av 

den anledningen tror vi att ett sådant agerande från försäkringsbolagens 
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sida skulle öka chanserna att kunden, trots sitt missnöje, väljer att stanna 

kvar.   
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7 Slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt har vi för avsikt att sammanfatta det vi kommit fram till i vår 

studie. Med hjälp av dessa slutsatser har för avsikt att besvara våra valda 

problemfrågor som vi presenterade inledningsvis i rapporten. Utifrån våra 

slutsatser kommer vi sedan att presentera de rekommendationer som vi 

önskar ge till vårt fallföretag.  

 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha jämfört den modell som vi sammanfattade i referensramen med 

den empiri vi samlade in, kom vi i analysen fram till att modellen bör 

modifieras något för att lättare kunna appliceras på företag verksamma 

inom försäkringsbranschen. Nedan visas den modifierade figuren.  
 

 

Figur 12: Modifiering av sammanfattande modell (Källa: Egen bearbetning) 
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7.1.1 Lojalitetsfaktorer 

I analysen kom vi fram till att de generella faktorerna som kundlojalitet 

teoretiskt bygger på, det vill säga kundrelationer, kundbemötande, 

kommunikation samt värdeskapande, också är viktiga faktorer för 

försäkringsbolag. Däremot kom det fram att just för försäkringsbolag finns 

det ytterligare faktorer som är betydelsefulla för kunden men som vi inte 

anser vara påverkbara av företaget i syfte att öka kundlojaliteten. Dessa 

faktorer är de med en randig bakgrund i figuren ovan. Det är svårt att säga 

att en faktor är viktigare en någon annan. Däremot kan det vara svårare för 

just försäkringsbolag att vara lika framgångsrika när det gäller alla faktorer.  

 

Som vi tagit upp i analysen är det en relativt svår uppgift för 

försäkringsbolag att bygga upp nära relationer till sina kunder eftersom 

kunden inte ser försäkringar som något de vill köpa utan snarare något de 

måste köpa. Ett sätt att komma runt detta problem är att på något sätt få 

kunden att bli mer intresserad av försäkringar som sådana. För att bli mer 

intresserad av ett föremål krävs att vederbörande också har kunskap om 

föremålet, vilket kan fås genom en fungerande kommunikation. Vidare har 

det visat sig att det är viktigt att inse att företaget inte kan ha en likadan 

relation med alla kunder eftersom kunderna har olika behov av 

försäkringar. För att tillfredsställa olika kunders behov gäller det med andra 

ord att skapa olika typer av värde. De olika behoven beror till viss del på 

var i kundlivscykeln kunden befinner sig. Det är därför viktigt att företaget 

är medvetet om på vilket sätt det bör bemöta kunden i de olika faserna. 

Resonemanget ovan innebär att den första faktorn, kundrelationer, bygger 

på hur pass väl företaget lyckas med de påföljande faktorerna, 

kundbemötande, kommunikation samt värdeskapande. 
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Som ovan nämnts är sättet företaget bemöter kunden på en viktig faktor för 

att kunden ska bli lojal. Service visade sig vara en viktig del i denna faktor. 

Försäkringsbolag kan exempelvis ge god service då en kund råkar ut för en 

skada genom att behandla ärendet snabbt. Det är dock viktigt att de kunder 

som inte råkar ut för skador också får god service eftersom det är dessa 

kunder som egentligen är företagets bästa kunder. Dessa kunder kommer ju 

vanligtvis bara i kontakt med företaget då de ska förnya sin försäkring, men 

det kan vara värt att då och då kontakta kunden för att visa att företaget 

bryr sig. Dessutom om företaget håller hög servicestandard, vilket kan 

kopplas ihop med kvalité, bidrar detta till att kunderna blir mindre känsliga 

för fluktuationer i priset.  

 

För att företaget ska kunna leverera den servicestandard som kunden 

önskar krävs det att kommunikationen mellan företag och kund fungerar. I 

och med att kunden har svårt att bedöma vad vederbörande egentligen 

köper är det därför extra viktigt att försäkringsbolag informerar om alla 

villkor och förbehåll som gäller för försäkringen och ser till att kunden har 

förstått dessa så det inte blir något missförstånd utifall att kunden skulle 

råka ut för en skada. En dubbelriktad kommunikation blir därmed 

nödvändig eftersom parterna tillsammans ska kunna komma fram till vilka 

försäkringar som kunden är i behov av. Vidare visade det sig vara viktigt 

att försäkringsbolaget anpassar kommunikationen både kanalmässigt och 

frekvensmässigt till kunderna eftersom behoven bland kunderna är så pass 

varierande.   

 

Nästa faktor, värdeskapande, har även den visat sig leda till lojalitet. 

Många hävdar att det inte är förrän kunden verkligen kommer i kontakt 

med det som vederbörande har betalat för som kunden upplever värde. 

Kunder till försäkringsbolag vill egentligen inte komma i kontakt med 
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tjänsten de betalar för. Slutsatserna vi kan dra är därför att värdet för 

kunder till försäkringsbolag å ena sidan ligger i att kunden upplever en 

känsla av trygghet i och med vetskapen om att de får en ersättning om det 

skulle hända någonting. Å andra sidan skapas värde för kunden då 

vederbörande får uppleva någonting. Denna upplevelse kan enligt vår 

mening utgöras av konsumtion exempelvis då en kund som råkat ut för en 

skada löser ut sin försäkring. Upplevelsen kan också bestå i att skadefria 

kunder upplever bra service vid kontakt med sitt försäkringsbolag.  

 

Under insamlandet av vår empiri fick vi indikationer på att ett av de 

grundläggande konkurrensmedlen, pris, var något som var väldigt viktigt 

för kunder till försäkringsbolag. När vi däremot gick igenom och 

analyserade vårt material kunde vi konstatera att det är en viktig faktor men 

inte en faktor som är lojalitetsskapande i längden. Denna faktor är inte 

heller något som företaget helt och hållet kan påverka själv i och med att 

priset i sin tur beror på bland annat återförsäkringspremier samt 

skadefrekvensen inom olika branscher.  

 

Vidare under insamlandet av empirin uppkom ytterligare en faktor som till 

viss del är opåverkbar för företaget. Denna faktor var hur mycket media, i 

både positiv och negativ mening, påverkar kundens förhållande till 

företaget. Det visade sig att företagets rennomé de facto har betydelse för 

kunden. En verksamhets rennomé är något som företaget självt kan bygga 

upp genom marknadsföring men det kan samtidigt förstöras lika snabbt 

genom att stora rubriker blåses upp om diverse tvister där 

försäkringsbolagen blir uthängda som att de vägrar betala ut ersättning trots 

att det oftast är dem som har lagen på sin sida. Vi anser med andra ord att 

försäkringsbolag inte kan påverka media utan snarare utnyttja detta i syfte 

att förbättra sin image.  
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7.1.2 Åtgärder för att hålla kvar kunden en längre tid 

Vår studie visar på att det finns fyra huvudsakliga typer av åtgärder, vars 

syfte är att hålla kvar kunder en längre tid, som lämpar sig för 

försäkringsbolag. I stora drag innebär åtgärderna att höja verksamheternas 

switching costs, implementera lojalitetsprogram, inta förmedlande position 

samt utveckla hanteringen av missnöjda kunder.  

 
Då försäkringsbolag tillhör en bransch vars tjänster inte är särskilt 

attraktiva sett ur kundens perspektiv gäller det att hitta och lyfta fram 

hjälpmedel för att trots en negativ image kunna locka kunderna till att 

stanna kvar. Genom att erbjuda unika kundfördelar kan företag lättare stå ut 

från mängden och därigenom prägla kundens medvetande. För 

försäkringsbolag är detta särskilt viktigt då kunder har svårigheter med att 

särskilja de olika företagen. Unika kundfördelar kan få kunderna att stanna 

kvar längre förutsatt att de inte vill gå miste om dessa vilket de skulle göra 

om de bytte försäkringsbolag. Följaktligen skulle satsningar på faktorer 

som kunden idag värdesätter, i detta fall servicekvalité, bli lyckade 

investeringar förutsatt att dessa utvecklades till unika fördelar. Av studien 

framgick det även att kunder värdesätter tidsbesparingar varför det går att 

anta att en lyckad satsning skulle vara att utveckla servicen så att den 

levereras snabbare. Möjliga sätt att hantera tidsaspekten på är exempelvis 

genom att effektivisera administrationen så att skadehanteringsprocessen 

skyndas på eller att utveckla kommunikationskanalerna så att kunderna kan 

komma i kontakt med försäkringsbolagen snabbare.  

 

Förutom att skapa unika kundfördelar är även införandet av 

lojalitetsprogram en allmänt utbredd strategi för att binda upp kunder så att 
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dessa stannar kvar en längre tid hos ett visst företag. Vår studie indikerar 

dock, enligt vår mening, att det finns vissa risker med att rikta 

lojalitetsprogram mot företagskunder inom försäkringsbranschen. För att 

programmen ska bli lyckade koncept krävs det att de är klart 

genomarbetade när de riktas mot denna målgrupp. Detta då företagare visat 

sig värdesätta andra faktorer i betydligt större utsträckning jämfört med de 

faktorer som i regel leder till programmens framgång.  

 

Enligt vår mening styrker den redovisade empirin våra hypoteser om att 

försäkringsbolag kan uppnå lojalare kunder genom att satsa på proaktivt 

handlande. Studien gav indikationer på att skadeförebyggande faktorer 

samt kunskapsspridning till kunder inom försäkringsbranschen skulle 

mottas positivt. Genom att applicera de teorier som vi valt att behandla 

anser vi oss kunna urskilja mönster för hur ökad kundlojalitet kan uppnås. 

Proaktivt agerande skulle exempelvis kunna ske genom att 

försäkringsbolag intog mer av en nätverksposition och på så sätt satte olika 

parter i kontakt med varandra eller att de profilerade sig som 

kunskapsförmedlare. I och med detta får kunden inte bara information om 

vad försäkringarna egentligen innehåller utan också mer insikt i vilka 

åtgärder de kan vidta för att förhindra att de råkar ut för skador. På så sätt 

skulle förtagen kunna minska såväl kundernas som företagens egna 

förluster och på så sätt ge upphov till en win-win situation. Genom att låta 

kunden förstå att det även ligger i försäkringsbolagens intresse att minska 

kundernas skaderisk skulle branschens image förbättras och 

kundrelationerna styrkas vilket i sin tur talar för förlängda kundrelationer. 

 

De teorier som förklarar sambandet mellan god behandling av missnöjda 

kunder och positiva effekter på kundlojaliteten bekräftades av rapportens 

empiri. Studien visade på att bra behandling av kundmissnöje ökar chansen 
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att kunden i fråga trotsallt väljer att stanna kvar hos försäkringsbolaget i 

fråga. Det finns därför flera faktorer som talar för att satsningar på 

utveckling av kundbehandling i samband med missnöje leder till att kunden 

stannar kvar längre. För försäkringsbolag är sådana investeringar särskilt 

att rekommendera med tanke på att det är de första åren av kundens tid hos 

ett visst försäkringsbolag som är de mest kritiska. Om försäkringsbolag 

lyckas hantera eventuellt missnöje under denna period tillräckligt bra är 

chansen därmed stor att kunden ifråga blir en långtidskund. 

Försäkringsbolag har potential att förbättra hanteringen av missnöjda 

kunder exempelvis genom att bli mer lyhörda för kundens missnöje så att 

rätt förbättringar kan göras och rätt gottgörelser kan erbjudas. Ytterligare 

en lämplig satsning är att förbättra tillgängligheten så att kunden lättare och 

snabbare kommer i kontakt med försäkringsbolaget när missnöje väl 

uppstår. Kunden får då uppfattningen att företaget tar kundens klagomål på 

allvar och en starkare tillit till och förtroende för företaget etableras.  

 

7.2 Rekommendationer 
Utifrån de slutsatser vi ovan presenterat vill vi rikta ett antal 

rekommendationer till vårt fallföretag, If Skadeförsäkring. Vi har valt att 

inte behandla samtliga lojalitetsfaktorer och åtgärder som tagits upp ovan 

utan istället endast belysa de punkter som vi anser vara viktigast för If att 

ha i åtanke. Vi menar dock, som vi i kapitel 3.5 om generaliserbarhet 

poängterade, att även andra försäkringsbolag med liknande förutsättningar 

kan använda sig av rekommendationerna.  

•  Vi anser att If skulle kunna positionera sig som en hjälpande instans 

gentemot kunden. Genom att inta en förmedlande roll, i den 

bemärkelsen att företaget underlättar för kunden att komma i kontakt 

med företag som har kunskap om hur skador kan förebyggas, kan 
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relationen till kunden stärkas. På så sätt menar vi att If kan tydliggöra 

för kunden att det ligger i företagets intresse att samarbeta för att 

minska risken att kunden råkar ut för skador.  

•  Vi tror inte att lojalitetsprogram är ett lyckat koncept för den 

kundgrupp vi har studerat, det vill säga Ifs företagskunder, då studien 

gav indikationer på att en dylik satsning skulle vara för riskfylld. 

Företagskunder har en för professionell inställning till försäkringar 

för att kunna lockas av enklare bonusar såsom enklare produkter 

eller tjänster relaterade till säkerhet.  

•  En väl värd satsning anser vi skulle vara att avsätta resurser till att 

upprätthålla och utveckla innovativa idéer för att på så sätt kunna 

identifiera kundens oartikulerade framtida behov. Genom att 

kontinuerligt ligga steget före i strävan efter att lansera kreativa 

lösningar kan företaget stå ut från sina konkurrenter.  

•  Då studien visat på att företagskunder gärna tar del av 

skadeförebyggande information tror vi att If skulle kunna erbjuda 

kunderna olika kurser i säkerhet. För att göra dessa sammankomster 

mer attraktiva skulle kurserna kunna kombineras med 

branschrelaterade gästföreläsningar. Detta möjliggör för kunder 

verksamma inom samma bransch att komma i kontakt med varandra 

och på så sätt utbyta råd och tips sinsemellan.  

•  If har idag, enligt vår tolkning, en väl utvecklad behandling av 

missnöjda kunder. Vi anser däremot att detta skulle kunna förbättras 

ytterligare. Det gäller inte enbart att visa förståelse för kundens 

missnöje samt leverera kompensation. För att denna process ska bli 

fullständig anser vi att företaget även måste kontrollera och följa upp 

för att försäkra sig om att de vidtagna åtgärderna har varit lyckade 

och missnöjet ”reparerats”. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till anställda på If 
 

Inledande frågor  
1. Vilken roll har Ni inom If? 
 
2. Hur länge har Ni jobbat på If? 
 
3. Jobbar Ni endast mot segmentet Small eller också mot Medium? 
 
Intervjufrågor 
1. Hur ser If på försäkringsbranschen exempelvis i fråga om konkurrens, 

framtidsutsikter?   
 
2. Vad anser Ni gör If unikt jämfört med andra försäkringsbolag?  

a) På vilket sätt marknadsförs detta?  
b) Med tanke på att flertalet kunder lämnar If på grund av 

fördelaktigare prissättning hos andra försäkringsbolag, hur ställer 
sig If till priskonkurrens? 

 
3. Vilka skäl tror Ni ligger bakom kundernas val av If som 

försäkringsbolag?  
 
4. Vilka faktorer anser Ni skapar kundlojalitet i det/de segmentet/en som 

Ni jobbar inom? 
a) Ser Ni några skillnader beträffande lojalitet mellan olika branscher? 

Om ja, vilka?  
 

5. Hur arbetar Ni idag för att få era kunder lojala?  
a) Hur behandlar Ni kunder från olika branscher?  
b) Hur tror Ni att If kan förbättra sin verksamhet för att uppnå god 

kundlojalitet?  
 
6. Hur skulle Ni beskriva Era kundrelationer i de olika skedena, 

inledningsfasen, köpfasen samt konsumtionsfasen?  
 
7. Vilka svårigheter ser Ni med att bygga starkare kundrelationer inom 

försäkringsbranschen? 
 
8. Känner Ni till det nya lojalitetsprogrammet som Privat har 

implementerat? 
a) Hur tror du att ett liknande ”lojalitetsprogram” skulle mottas av 

företagskunder?  
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b) På Privat får alla kunder detta lojalitetsprogram oavsett 
kundmärkning. Vilka kunder bör få detta inom Företag?  

c) Hur bör lojalitetsprogrammet marknadsföras? 
 
9. Hur ställer Ni er till samarbete med andra företag, i syfte att inta en mer 

proaktiv position för att reducera skadorna?  
 
10. Vilka negativa faktorer tror Ni kunden möter vid byte av 

försäkringsbolag? 
a) Vilka åtgärder, anser Ni, skulle kunna vidtas för att knyta kunden till 

If en längre tid?  
 
11. Hur behandlar Ni missnöjda kunder? 
 
12. Finns det någon del av verksamheten dit kunden kan vända sig och 

komma med egna förslag på förbättringar? Om ja tas dessa tillvara på? 
 
13. När är risken som störst att kunden lämnar If? Vilken är den främsta 

anledningen?    
 
14. Ser Ni några gemensamma faktorer för de kunder som väljer att lämna 

If?  
 
15. Vilken typ av kontakt, i fråga om frekvens, kanal, antal kontaktpersoner 

etc., upplever Ni att kunden vill ha och av vilken anledning?  
 
16. Vad anser Ni om de befintliga kommunikationskanalerna som If 

använder sig av? Skulle dessa områden kunna utvecklas? Om ja, i så fall 
hur? 

 
17. Om kunden står inför en förändring av sin verksamhet alternativt har en 

generell fråga, i hur stor utsträckning kan kunden ta reda på den 
relevanta informationen utan att behöva tala med en säljare?  
a) Vilka reaktioner har Ni fått från kunden vad gäller allmän 

information? 
b) Vilka reaktioner har Ni fått från kunden vad gäller information som 

If tillhandahåller via nätet?  
 
18. Vilken betydelse tror Ni Ifs varumärke har för kundlojaliteten?  
 
19. Hur skulle Ni ställa Er till ett införande av en kundtidning som 

innehåller allmän säkerhetsinformation i form av råd och tips?  
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Bilaga 2 - Spørreskjema 
 

1. Hva slags virksomhet driver du? 
 

2. Hvor lenge har firmaet vært kunde i If? 
1 år 
2-4 år 
5-7 år  
8-9 år 
10+ år 

 
3. Hvor viktig er følgende faktorer ved valg av forsikringsselskap? 

(Faktorerna värderades på en skala från 1-5 där 1 var mycket viktigt 
och 5 inte viktigt) 

       
Anbefaling fra andre  

At selskapet har lokale kontorer   

Selskapets omdømme  

Pris   

At firmaet får en fast kontaktperson   

Innholdet i forsikringene   

Forsikringsrådgivning   

Skadeforebyggende rådgivning   

Internettløsning med eget nettsted for ditt firma  

 
Finnes det andre faktorer som påvirker ditt valg? 

 
4. Hvor viktig er følgende faktorer om firmaet skulle få en skade? 

(Faktorerna värderades på en skala från 1-5 där 1 var mycket viktigt 
och 5 inte viktigt) 

 
Rask behandling av saken   

At jeg får den erstatningen jeg krever 

Informasjon under veis i skadebehandlingen 

At én saksbehandler foretar hele skadebehandlingen 
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Finnes det andre faktorer som du syner er viktige? 
  
 

5. I hvor stor grad vil følgende faktorer påvirke om du skulle velge 
å bytte forsikringsselskap? (Faktorerna värderades på en skala från 
1-5 där 1 var mycket viktigt och 5 inte viktigt) 

 
Sparer penger ved å flytte forsikringene 

Misnøye med et skadeoppgjør 

Bedre forsikringer i et annet selskap 

Mitt forbund/bransjeorganisasjon inngår avtale med annet selskap 

Dårlig medieomtale 
 
Finnes det andre faktorer som ville påvirke deg til å bytte 
forsikringsselskap? 
 

 
6. Har du noen gang vurdert å flytte forsikringer fra If til et 

kokurrerende forsikringsselskap? 
Ja  
Nej 
 

7. Hvis du svarte ja på spørsmålet ovenfor, hva var grunnen til at 
du vurderte å flytte forsikringene? 
 

8. Kan du vurdere på en skala fra 1 til 5 hvor viktig eller positivt 
følgende tiltak ville være for ditt firma:  (1 motsvarade väldigt 
viktigt och 5 inte viktigt) 
 
Mulighet til å betale forsikringspremien i 12 månedlige rater 

Bonus på flere forsikringer, på lik linje med bonus på bilforsikringen 

Skadeforebyggende kundegaver 

Samlerabatt ved 3 eller flere forsikringer i If  

Egenandelsfordel, dvs. et kronebeløp samles på en egenandelskonto 
for hvert skadefrie år. Beløpet kan brukes til å dekke engenandelen 
ved skade eller på artikler i Ifs Sikkerhetsbutikk. 
Informasjon om forebygging av skader  

Fast kontaktperson 
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Trygghetssjekk av firmaets mht. brann- og innbruddssikkerhet 

Rabatter på artikler i Ifs Sikkerhetsbutikk 
Trygghetsgaranti - nye ting er automatisk dekket av forsikringen 
fram til første forfall 

 
Annet som vill være viktig/positiv for ditt firma? 

  
 

Øvrige kommentarer: 
 
 

Takk for svarene dine! 
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Bilaga 3 – Rådata Spørreskjema 
 
Vi redovisar endast de frågor som kan behandlas statistiskt. De öppna 
frågor där de svarande kunde ange andra alternativ än de redan givna 
alternativen redovisas ej. 
 

2. Hvor lenge har firmaet vært kunde i If? 
 Antal  Procent 

1 år   19   14 
2-4 år   31   23 
5-7 år    30   22 
8-9 år   10    7 
10+ år   43   32 
Total 133    100 
 
 

3. Hvor viktig er følgende faktorer ved valg av forsikringsselskap?  
        

Anbefaling fra andre Antal Procent 
Väldigt viktigt   15  12 
Ganska viktigt   23      17 
Likgiltig   45      35 
Mindre viktigt   25      19 
Inte viktigt    22      17 
Total 130   100 
 
At selskapet har lokale kontorer  Antal  Procent 
Väldigt viktigt   34     27 
Ganska viktigt   26     20 
Likgiltig   22     17 
Mindre viktigt   15    12 
Inte viktigt    30     24 
Total 127   100 
 
Selskapets omdømme Antal  Procent 
Väldigt viktigt 53    41 
Ganska viktigt    46    35 
Likgiltig 27    21 
Mindre viktigt   1      1 
Inte viktigt    3     2 
Total   130  100 
 
Pris  Antal  Procent 
Väldigt viktigt  82    63 
Ganska viktigt 33    25 
Likgiltig 12      9 
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Mindre viktigt 3      2 
Inte viktigt  1     1 
Total   131  100 
 
At firmaet får en fast kontaktperson  Antal  Procent 
Väldigt viktigt 54    42 
Ganska viktigt 33    26 
Likgiltig 25    19 
Mindre viktigt   5      4 
Inte viktigt  12     9 
Total  129  100 
 
Innholdet i forsikringene  Antal  Procent 
Väldigt viktigt 70    53 
Ganska viktigt 45    34 
Likgiltig 10      8 
Mindre viktigt   4      3 
Inte viktigt    2     2 
Total  131  100 
 
Forsikringsrådgivning  Antal  Procent 
Väldigt viktigt   36    28 
Ganska viktigt   49    38 
Likgiltig   34    26 
Mindre viktigt  8      6 
Inte viktigt   3     2 
Total 130  100 
 
Skadeforebyggende rådgivning  Antal  Procent 
Väldigt viktigt 30    23 
Ganska viktigt 46    35 
Likgiltig 40    30 
Mindre viktigt   9      7 
Inte viktigt    6     5 
Total  131  100 
 
Internettløsning med eget nettsted for   
ditt firma Antal  Procent 
Väldigt viktigt 14    11 
Ganska viktigt 23    18 
Likgiltig 42    34 
Mindre viktigt 26    21 
Inte viktigt  20    16 
Total  125  100 
  
 
 



 
Lojalitetsproblematiken hos försäkringsbolag 

 

 

4. Hvor viktig er følgende faktorer om firmaet skulle få en skade?
  

Rask behandling av saken Antal  Procent 
Väldigt viktigt 129  100 
Ganska viktigt  0      0 
Likgiltig  0      0 
Mindre viktigt  0      0 
Inte viktigt  0       0 
Total 129  100 
 
At jeg får den erstatningen jeg krever Antal  Procent 
Väldigt viktigt 104    80 
Ganska viktigt   19    15 
Likgiltig  5      4 
Mindre viktigt  0  0 
Inte viktigt  2      1 
Total 130  100 
 
Informasjon under veis i  
Skadebehandlingen Antal   Procent 
Väldigt viktigt 76    59 
Ganska viktigt 37    29 
Likgiltig 10      8 
Mindre viktigt   2  2 
Inte viktigt   3  2 
Total  128   100 
 
At én saksbehandler foretar hele  
Skadebehandlingen Antal  Procent 
Väldigt viktigt 73    57 
Ganska viktigt 24    19 
Likgiltig 20    16 
Mindre viktigt   7      6 
Inte viktigt   3      2 
Total  127  100 

 
 

5. I hvor stor grad vil følgende faktorer påvirke om du skulle velge 
å bytte forsikringsselskap?  

 
Sparer penger ved å flytte forsikringene Antal  Procent 
Väldigt viktigt 66    50 
Ganska viktigt 47    36 
Likgiltig 14    10 
Mindre viktigt   5      4 
Inte viktigt   0      0 
Total  132  100 
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Misnøye med et skadeoppgjør Antal  Procent 
Väldigt viktigt 83    63 
Ganska viktigt 38    29 
Likgiltig 10      7 
Mindre viktigt   0      0 
Inte viktigt   1      1 
Total  132  100 
 
Bedre forsikringer i et annet selskap Antal  Procent 
Väldigt viktigt 64    48 
Ganska viktigt 48    36 
Likgiltig 15    12 
Mindre viktigt   4      3 
Inte viktigt   1      1 
Total  132  100 
 
Mitt forbund/bransjeorganisasjon  
inngår avtale med annet selskap Antal  Procent 
Väldigt viktigt 15    11 
Ganska viktigt 22    17 
Likgiltig 44    34 
Mindre viktigt 22    17 
Inte viktigt 27    21 
Total  130  100 
 
Dårlig medieomtale Antal  Procent  
Väldigt viktigt 10      8 
Ganska viktigt 24    19 
Likgiltig 58    45 
Mindre viktigt 26    20 
Inte viktigt 10      8 
Total  128  100 
  

 
6. Har du noen gang vurdert å flytte forsikringer fra If til et 

kokurrerende forsikringsselskap? 
Antal  Procent  

Ja  80    61 
Nej 52    39 
Total  132  100 
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8. Kan du vurdere på en skala fra 1 til 5 hvor viktig eller positivt 

følgende tiltak ville være for ditt firma:   
 
Mulighet til å betale forsikringspremien    
i 12 månedlige rater Antal  Procent 
Väldigt viktigt   4      3 
Ganska viktigt 12      9 
Likgiltig 33    26 
Mindre viktigt 25    19 
Inte viktigt 53    41 
Ingen åsikt   3      2 
Total  130  100 
 
Bonus på flere forsikringer, på lik linje  
med bonus på bilforsikringen Antal  Procent 
Väldigt viktigt 60    45 
Ganska viktigt 38    29 
Likgiltig 18    14 
Mindre viktigt   3      2 
Inte viktigt 12      9 
Ingen åsikt   1      1 
Total  132  100 
 
Skadeforebyggende kundegaver Antal  Procent 
Väldigt viktigt 10      8 
Ganska viktigt 30    23 
Likgiltig 44    34 
Mindre viktigt 17    13 
Inte viktigt 22    17 
Ingen åsikt   6      5 
Total  129  100 
 
Samlerabatt ved 3 eller flere forsikringer  
i If Antal  Procent 
Väldigt viktigt 57    44 
Ganska viktigt 39    30 
Likgiltig 21    16 
Mindre viktigt   1      1 
Inte viktigt 11      8 
Ingen åsikt   1      1 
Total  130  100 
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Egenandelsfordel, dvs. et kronebeløp samles  
på en egenandelskonto for hvert skadefrie år.  
Beløpet kan brukes til å dekke engenandelen  
ved skade eller på artikler i Ifs  
Sikkerhetsbutikk. Antal  Procent 
Väldigt viktigt 36    28 
Ganska viktigt 50    38 
Likgiltig 23    18 
Mindre viktigt   8      6 
Inte viktigt 10      8 
Ingen åsikt   3      2 
Total  130  100 
 
Informasjon om forebygging av skader Antal  Procent 
Väldigt viktigt 24    19 
Ganska viktigt 44    35 
Likgiltig 43    33 
Mindre viktigt   7      6 
Inte viktigt   7      6 
Ingen åsikt   1      1 
Total  126  100 
 
Fast kontaktperson Antal  Procent 
Väldigt viktigt 53    42 
Ganska viktigt 32    25 
Likgiltig 30    24 
Mindre viktigt   7      5 
Inte viktigt   6      4 
Ingen åsikt   0      0 
Total  128  100 
 
Trygghetssjekk av firmaets mht. brann-  
og innbruddssikkerhet Antal  Procent 
Väldigt viktigt 20    15 
Ganska viktigt 49    38 
Likgiltig 41    32 
Mindre viktigt 12      9 
Inte viktigt   5      4 
Ingen åsikt   3      2 
Total  130  100 
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Rabatter på artikler i Ifs Sikkerhetsbutikk Antal  Procent 
Väldigt viktigt 15    11 
Ganska viktigt 25    19 
Likgiltig 44    34 
Mindre viktigt 23    18 
Inte viktigt 20    16 
Ingen åsikt   2      2 
Total  129  100 
 
Trygghetsgaranti - nye ting er automatisk  
dekket av forsikringen fram til første forfall Antal  Procent 
Väldigt viktigt 59    46 
Ganska viktigt 39    30 
Likgiltig 20    16 
Mindre viktigt   4      3 
Inte viktigt   2      2 
Ingen åsikt   2      3 
Total  128  100 


