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Syfte: Syftet med studien är att utreda faktorer som ska leda fram till en modell som
försäkringsbolag bör ta hänsyn till i sina reklamsatsningar mot privatpersoner på Internet.

Avgränsningar: Vi kommer att behandla reklam på Internet. Detta innefattar främst annonsering på
Internet, men även företags hemsida. Undersökningen är begränsad till svenska försäkringsbolag
som är representerade på Internet. Vi har valt att enbart behandla sakförsäkringar.

Genomförande: Vi har intervjuat Internet- och marknadsföringsansvariga på fem försäkringsbolag
samt intervjuat fyra Internet- och mediakonsulter för att bredda perspektivet. Resultaten har vi
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1 INTRODUKTION

- Bakgrund
- Problemdiskussion
- Syfte
- Syftesavgränsningar

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt 
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

Avsikten med introduktionskapitlet är att väcka ett intresse och precisera det
valda undersökningsområdet för läsaren. Detta kapitel ligger sedan till
grund för undersökningens genomförande och presentation. Till en början
presenteras varför vi fann vårt valda undersökningsområde intressant och
relevant. Därefter preciserar vi ett antal frågor som uppkommit i samband
med arbetet vilka sedan mynnar ut i syftet med uppsatsen.

1.1 Bakgrund
”Den som inte finns på nätet – den finns inte. År 2001 kommer närvaro på
nätet att vara lika självklar som att finnas med i telefonkatalogens Gula
Sidor”1. Detta citat tyder på att många ser eller kommer att se det som en
självklarhet att finnas på nätet inom en snar framtid. Redan idag omsätter
denna marknad mångmiljonbelopp i Sverige. Internet är dock mer än bara
handel över nätet. Det handlar även om att kommunicera
företagsinformation, värderingar, produktinformation, service, support o s v.
EU-kommissionen har avlagt en rapport där det konstateras att en
nätverksrevolution startade redan 1997 och kommer att fortlöpa fram till år
20032. Nätverksekonomin handlar om att koppla ihop allt och alla över
nationsgränserna och EU-kommissionen hävdar att denna nya ekonomi är en
av de viktigaste förändringarna som Europas medborgare ställs inför idag.
Även marknadsföringsgurun Kotler anser att vi är mitt uppe i en digital
marknadsrevolution3. Detta borde innebära att Internet kommer att spela en
viktig roll inom många områden i framtiden.

I en nyligen genomförd undersökning av IRM, Institutet för reklam- och
mediestatistik, har det visat sig att mer än tvåtredjedelar av 105 utvalda
företag ökat sin Internetannonsering under 1999 års åtta första månader
jämfört med samma period 1998. Resultatet av undersökningen visar att
annonsörerna har omprioriterat sina investeringar till förmån för mer
individuell och relationsskapande marknadskommunikation på bekostnad av
traditionell reklam. ”I synnerhet har kommunikation via Internet och

                                        
1 Sandén, W. (1998) s. 55
2 Condriet  (1998)
3 Axelsson, H. (1998)
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Internetannonsering vuxit jämfört med förra året”4. IRM konstaterar att
Internetannonseringen generellt sett har ökat med 150% jämfört med 1998.5

Att Internet växer i betydelse bland både privatpersoner och företag gör det
till ett intressant område att studera. Internet erbjuder ett nytt sätt för företag
att kommunicera med kunder genom att det är kunden som söker upp
företaget på nätet och att kommunikationen sker interaktivt6. Med interaktiv
kommunikation menas det att kunden inte är den passiva parten vilket ofta är
fallet i s k traditionell reklam. Internet som medium erbjuder således en hel
del möjligheter för företagen att nå ut till sina kunder, men även nya sätt att
tänka och agera. På vilket sätt företagen ska agera kräver planering och
tydliga mål. Intresset för strategier inom reklam på Internet torde därmed
vara stort bland de företag som är etablerade eller planerar att etablera sig på
nätet samt för de institutioner som undervisar inom detta område.

Ett tecken på att intresset för reklamstrategier på Internet har växt kan vara
den ökade etableringen av Internet- och mediakonsulter på marknaden. Ett
företag kan idag sällan klara sig själva eller förlita sig enbart på sin
reklambyrå för att kunna göra reklam på Internet, eftersom kompetensen ofta
blir lidande i den snabba Internetutvecklingen7. Därför behövs det i många
fall samarbete med Internet- och mediakonsulter av olika slag, framförallt om
Internet inte tillhör ett företags kärnverksamhet. Ett exempel är
försäkringsbolag som finns på nätet både med hemsidor och reklam, trots att
det inte utgör deras kärnverksamhet.

De stora försäkringsbolagen i Sverige etablerade sig relativt tidigt på Internet
och många är idag aktiva annonsörer i detta medium. Att studera hur
försäkringsbranschen agerar, vilka strategier och mål väletablerade
försäkringsbolag har med sin verksamhet, samt lyfta fram tankar kring
effektivitet med Internet som medium i denna bransch bör vara av intresse för
både berörda företag, andra företag som jobbar med reklam på Internet samt
lärare och studenter på universitetet.

1.2 Problemdiskussion
Fler och fler företag annonserar idag på Internet. Många menar att detta är ett
revolutionerande medium som ger företag oanade möjligheter att
kommunicera sitt budskap till omvärlden. Frågan är om detta verkligen
stämmer och vilka fördelar respektive nackdelar Internet ger? En ytterligare
grundläggande fråga är huruvida denna verksamhet lämpar sig för olika typer

                                        
4 MedieTema (1999) s.1
5 MedieTema (1999)
6 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
7 Gumaelius, A. (1999)
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av företag och branscher samt varför företag över huvud taget ska annonsera
på Internet? Kan det vara så att Internet är en modefluga som företagen utan
vidare eftertanke bara anammar? Denna uppsats avser att enbart undersöka
försäkringsbranschen, varför följande frågeställningar kommer att knytas an
till de specifika förhållanden som gäller för försäkringsbolag.

Att göra reklam på Internet bör vara ett strategiskt och väl genomtänkt beslut,
såsom situationen brukar vara för traditionell marknadsföring. Många företag
annonserar idag på Internet utan att först ha en klar bild av varför och till vem
företaget riktar sig till8. Detta kan ha sin grund i att många företag inte är
tillräckligt förberedda med sina satsningar på Internet vilket kan leda till att
företaget misslyckas och därmed riskerar att skada sin image. Dessutom
riskerar företaget att förlora både värdefull tid och mycket pengar.9 I de flesta
fall syftar ett företags reklam på Internet till att styra en potentiell kund, i vårt
fall en privatperson,  till ett visst erbjudande eller till sin hemsida. Om inte
erbjudandet tillsammans med hemsidan är professionellt utformad så minskar
konsumentens förtroende för företaget, då detta material representerar hela
företaget.10

De flesta företag i försäkringsbranschen har en mer eller mindre väl
definierad strategi beträffande reklam via traditionella medier. Man kan fråga
sig om denna strategi är lika väl definierad rörande reklamen på Internet. Kan
det vara så att vissa strategier lämpar sig bättre för Internet än vad andra gör?

Idag lägger företag mycket stora summor pengar på reklam på Internet. Hur
företaget räknar hem en satsning beror helt och hållet på vilket sätt man ser
på investeringen. En reklamsatsning på Internet kanske inte alltid kan räknas
hem i kronor och ören. Till att börja med kan det vara intressant att ta reda på
hur mycket av sina resurser som försäkringsbolagen spenderar på Internet.
Dessutom är det intressant att se på vilket sätt försäkringsbolagen utvärderar
sina Internetsatsningar och ställa sig frågan om de anser att det är effektivt.

Ur dessa frågeställningar har vi kunnat identifiera tre huvudfrågor för vår
undersökning.
1. Vad kan försäkringsbolag uppnå med reklam på Internet jämfört med

traditionella massmedier?
2. Hur kan en strategi för reklam på Internet för försäkringsbolag gestalta

sig?
3. Hur kan försäkringsbolag mäta och förbättra sina reklamsatsningar på

Internet?
                                        
8 Hansson, J. (1999)
9 Hedman, A. Pappinen, L. (1999)
10 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att utreda faktorer som ska leda fram till en modell som
försäkringsbolag bör ta hänsyn till i sina reklamsatsningar mot privatpersoner
på Internet.

1.4 Syftesavgränsningar
Vi kommer att behandla reklam på Internet. Detta innefattar främst
annonsering på Internet, men även företags hemsida. Uppsatsen kommer att
betona reklam, men även ta upp försäljning, då den inkluderas i
reklamstrategierna. Vi kommer inte att diskutera lagerhållning och
distribution i samband med försäljning, eftersom vi behandlar bolag inom
tjänstesektorn. För att skapa en ökad förståelse för Internet som
reklammedium eftersträvar vi en teoretisk jämförelse med traditionella
massmedier.

Vi begränsar vår undersökning till svenska försäkringsbolag som är
representerade på nätet, vilket är synonymt med Internet. Flera
försäkringsbolag är uppdelade efter liv- och sakförsäkringar. För att begränsa
oss har vi valt att enbart behandla sakförsäkringar, eftersom livförsäkringar
involverar ett större och långsiktigare beslut, där personlig service spelar en
viktig roll. Sakförsäkringar inkluderar bl a privatpersoners hem, villa, båt och
bil. I denna undersökning innefattar vi således inte ”business to business”, då
denna verksamhet ofta bygger på redan etablerade relationer, och därför inte
påverkas speciellt mycket av reklam. Inom ramen för studien undersöks
enbart relationen mellan företag och kund, där kunden i vårt fall endast är
synonymt med privatperson.

Denna undersökning kommer inte att beröra tekniska aspekter i samband med
företags verksamhet på Internet. Således kommer vi inte att behandla hur en
annons eller hemsida konstrueras i praktiken, inte heller hur Internet är
uppbyggt eller fungerar.

Vårt syfte är inte att ta fram en modell för att mäta effektiviteten av
försäkringsbolagens verksamhet på Internet. Vi kommer däremot att föra en
diskussion kring effektivitetsaspekten, då detta är mycket omdebatterat och
då vi finner det relevant och strategiskt viktigt.
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2 ORDLISTA11

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt 
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

För att klargöra vissa begrepp som används i uppsatsen presenterar vi nedan
en ordlista i syfte att underlätta den fortsatta läsningen.

Banner: En rektangulär annons högst uppe på en sajt. Bannern kan vara
klickbar och föra en besökare till annonsörens hemsida eller till
en temporärt utförd kampanjsida. Bannern kan också vara
statisk.

Click rate: Klickfrekvens, d v s antal klick på en annons.

Cookie: En liten textfil i din dator som skapas när en person besöker en
sajt. Filen lagras på besökarens hårddisk och ger information
till servern.

Hemsida: En persons, organisations eller ett företags första sida som är
kopplad till en viss Webbadress.

Ikon: Små bilder som representerar program, filer eller mappar, t ex
PCns papperskorg.

Internet: Ett världsomspännande datornätverk som är sammanlänkat av
servrar, datorer, telefonledningar, satelliter och andra
telekommunikationssystem och talar samma språk. Med språk
menas nätverksprotokoll. Det nätverksprotokoll som alla
datorer på Internet använder kallas IP.

IP: Förkortning av Internet Protocol. En kommunikationsstandard,
ett språk, för nätverk på Internet.

IP-adress/: Det är en numerisk adress till en dator i ett IP-nätverk. IP-
IP-nummer adresserna används för att hålla koll på datorer i nätverket.

IT: Förkortning av InformationsTeknik. Det är ett samlingsbegrepp
för informationsåldern och alla dess maskiner – datorer, faxar,
modem, mobiltelefoner, vanliga telefoner och nätverk.

                                        
11 En sammanställning utifrån intervjuer, webbsajter och studerad litteratur.
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Länk: Något som tar dig från ett dokument till ett annat på Internet.

Portal: En startsida som hjälper surfaren ut på nätet och finna det
han/hon söker.

Sajt: Betyder plats på svenska. Egentligen är en sajt en dator
ansluten till ett nätverk, men ordet används nu allt oftare som
beteckning på någons sidor på WWW.

Server: En stordator som betjänar andra datorer genom att vara
sammankopplad via nätverk. Hemsidor på Internet ligger till
största delen lagrade på servrar.

Spamming: När ett företag eller en organisation skickar ut mängder med
mejl till personer som inte tillfrågats om de vill ha mejl eller
inte. Tillhör en av de grundläggande stadgarna, ”netikett”, d v s
skrivna och oskrivna regler för etik och moral på nätet.

Surfa: Att vandra runt på Internet via länkar på olika hemsidor eller
söka med hjälp av de många olika sökverktyg som finns.

Traditionella: Ett begrepp som omfattar reklamen i: TV, radio, dags-, vecko-
massmedier och fackpress samt utomhus- (affisch/ trafik) och bioreklam

.

Träff: Mäter antalet gånger en fil laddas ner från en webbplats under
en viss tidsperiod.

WWW: World Wide Web är ett av Internets verktyg. WWW är
hypertextbaserat och tillåter att information organiseras på ett
användarvänligt sätt.
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3 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt 
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Om verkligheten
- Om kunskap och förståelse
- Om vetande

Varje individ har en enskild uppfattning om hur ens omvärld är och hur
verkligheten ser ut. Våra olika bakgrunder och erfarenheter ger oss en
individuell referensram, som hjälper oss att skapa mening och tolka ny
information. Nedan redogör vi för vår ansats och förhållningssätt inför
denna rapport så att läsaren vet hur materialet har tolkats.

3.1 Om verkligheten
I ett forskningsarbete är teorierna bara en del av den utgångspunkt en
forskare har att tillgå. Vetenskapshistorikern Thomas Kuhn, belyser något
han kallar paradigm, som teorierna bör bedömas utifrån12. Ett paradigm är ett
allmänt synsätt, ett perspektiv som är allmängiltigt inom ett
forskningsområde, vilket kan liknas med en mer total verklighetsuppfattning
än vad en teori är. Lindholm definierar ett paradigm som ”en uppsättning
normer eller föreställningar som i ett visst forskarsamfund påverkar
forskarnas uppfattning om vad man ska forska på och hur man ska göra
det”13. Med denna diskussion vill vi belysa att vår verklighetsuppfattning
kommer att påverka det presenterade arbetet. Därför är det här lämpligt att
förklara vilken ansats vi väljer. De två viktigaste vetenskapliga
förhållningssätten är positivism och hermeneutik.

3.2 Om kunskap och förståelse
Positivismen har sitt ursprung i empirisk/naturvetenskaplig tradition och
positivisterna menade att kunskap byggde på iakttagelser som var logiskt
prövbara14. Ofta formulerades hypoteser och teorier utifrån matematiska
formler som sedan skulle kunna prövas empiriskt. Att anta att verkligheten är
objektiv och alltså lika för alla är karaktäristiskt för en positivistisk
verklighetsuppfattning15. Den positivistiska skolan drar därmed en strikt
gräns mellan fakta och värderingar.

Hermeneutiken är raka motsatsen till positivismen. Hermeneutiken är som en
tolkningslära, där språket är utgångspunkten16. Hermeneutikerna försöker se
                                        
12 Wiedersheim-Paul, F. Eriksson, L. (1989)
13 Lindholm, S. (1979) s.  56
14 Patel, R., Davidsson, B. (1994)
15 Wiedersheim-Paul, F. Eriksson, L. (1989)
16 Ibid
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helheten och forskarrollen är öppen, subjektiv och engagerad. Forskare av
denna inriktning använder sin egen förståelse som verktyg i sin tolkning där
egen kunskap ses som en tillgång och inte som ett hinder i tolkningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att den positivistiska skolan karaktäriseras av
logik, analys och objektivitet där forskaren studerar objektet utifrån en yttre
relation. Den hermeneutiska skolan betonar framförallt inlevelse, värdering
och subjektivitet där forskaren är en del av den verklighet som studeras17.

Vi har tidigare talat om att vi till stor del påverkas av vår
verklighetsuppfattning och detsamma, menar vi, gäller för hur vi skapar
förståelse utifrån inhämtad information. Vi avser inte att söka ”absoluta
sanningar” eller konstruera generella teorier kring vårt problem. Målet är
snarare att skapa förståelse kring problemet och läsaren bör vara medveten
om att problemformulering, litteraturval och tillvägagångssätt är färgat av
författarnas tolkningar och värderingar. Ett av motiven för detta är att vi
anser det vara mycket svårt att utifrån vårt syfte och därmed vårt
tillvägagångssätt, göra anspråk på att vara helt objektiva. Det blir därmed
problematiskt att anta ett positivistiskt synsätt som ju understryker vikten av
att skilja mellan författarens värderingar och fakta.

Denna till synes subjektiva ansats stöds dock av den hermeneutiska skolan
som menar att fakta aldrig är värdeneutralt utan alltid påverkat av författarens
egna värderingar.18 Genom att studera våra utvalda fallföretag och utvald
litteratur kommer vi att öka vår egen förståelse för problemet som vi i
slutändan avser att förmedla till läsaren. Detta samspel mellan teori och
verklighet kan i hög grad liknas vid den tolkningsinriktade hermeneutiska
spiralen. Den hermeneutiska spiralen baseras på att forskaren har en viss
förförståelse för ämnesområdet. I det inledande skedet såg vi vårt ämnesval,
som då var marknadsföring på Internet, huvudsakligen som
marknadsföringsinriktat. Efter inledande litteraturstudier såg vi dock andra
möjliga infallsvinklar, främst kopplat till strategifrågor. Vi byggde gradvis
upp en uppfattning om möjliga problemställningar inom området. Till följd
av diskussioner med folk i branschen, både försäkringsbolag och Internet-
och mediakonsulter, skapade vi oss en bild om relevansen av problemet i
verkligheten. Detta ledde till en fokusering av problemställningen till att
endast innefatta reklam på Internet samt att även innefatta frågor kring
effektivitetsaspekten. Utifrån denna dialog uppstod sedan en ny tolkning av
och förståelse för problemområdet.

                                        
17 Egidius, H. (1986)
18 Andersson, S. (1979)
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Utifrån denna diskussion kommer vi ha ett hermeneutiskt förhållningssätt när
denna rapport utformas, eftersom vi är medvetna om att våra egna
värderingar ligger till grund för tolkning av litteratur och intervjuer.

3.3 Om vetande
Att säga att något är vetenskapligt är samma sak som att ge legitimitet åt
detsamma. Det vi nedan ämnar reda ut är vad som krävs för att något skall
vara vetenskapligt samt vår syn på vetenskapligheten i rapporten.

Generellt kan sägas att vetenskap innebär ett ständigt kritiskt tänkande till det
material som presenteras. Skillnaden mellan att argumentera vetenskapligt
för något och att bara ”tycka” anser vi vara att en vetenskaplig argumentation
bygger på tydliga argument som leder fram till en slutsats som är väl
förankrad i det föregående resonemanget. Ytterligare en skillnad är att
argumentationen och slutsatserna håller för en kritisk granskning.19

Distinktionen mellan sunt förnuft och vetenskap tror vi är extra problematisk
inom samhällsvetenskapen. Vi menar att vetenskapliga teorier inom
exempelvis strategi- och marknadsföringsområdet ofta bottnar i erfarenheter
från det verkliga livet. Det som från början var sunt förnuft har då utvecklats
och teoretiserats av forskare och fått den prestigefyllda stämpeln som
vetenskapliga teorier. Mycket av den litteratur som skrivits inom ämnet
reklam på Internet är praktiskt inriktad och inte alltid av kritiskt granskande
natur. Det bör dock poängteras att litteraturen många gånger utgår från
traditionella marknadsföringsteorier och vidareutvecklats i det ”nya” mediet
av de olika författarna. Detta anser vi leda till att vetenskapligheten ökar i det
material som använts till teoribildningen i rapporten.

                                        
19 Molander, B. (1988)
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4 METOD

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt 
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Undersökningens utformning
- Undersökningens genomförande
- Metodkritik

Vår syn på kunskap sätter sin prägel på de metoder vi använder oss av i
uppsatsen. Det valda tillvägagångssättet är i sin tur avgörande för resultatet.
Genom att redogöra för den teoretiska undersökningens och intervjuernas
utformning samt genomförande avser vi att öka läsarens möjlighet att
bedöma undersökningens trovärdighet och därmed kvalitet. Ett medvetet
metodval är också en viktig strävan efter vetenskaplighet20.

4.1 Undersökningens utformning
Valet av undersökningsteknik har tre dimensioner. Den första handlar om
man i sin undersökning väljer att gå på djupet, på bredden eller att studera
utvecklingen över tiden. Den andra dimensionen behandlar huruvida
undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ. Den sista dimensionen
diskuterar om man ska använda sig av redan insamlat material eller göra egna
undersökningar. 21

4.1.1 En fallstudie
Vår ambition har varit att göra en undersökning framförallt på djupet. Vi har
valt att koncentrera oss på försäkringsbranschen och Internet- och
mediakonsultbranschen, som ofta har en rådgivande roll i
försäkringsbolagens Internetsatsningar. Inom varje bransch har vi intervjuat
fyra till fem företag för att få fler infallsvinklar och på så vis skapa oss en
bredare bas och en mer trovärdig bild av branscherna.

Vi har med andra ord valt att undersöka en mindre avgränsad grupp, vilket
enligt Patel och Davidsson22 har karaktären av en fallstudie. Fallstudier är att
föredra då man ska undersöka aktuella eller nutida skeenden och då man
använder sig av direkta observationer och systematiska intervjuer23, vilket
överensstämmer med vår situation och vårt tillvägagångssätt. Merriam
beskriver fallstudien som ”en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett
program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social
grupp” 24. Vi genomför ingen renodlad fallstudie, eftersom vi då skulle

                                        
20 Ejvegård, R. (1996)
21 Lekvall et al. (1993)
22 Patel, R. Davidson. B. (1994)
23 Merriam, S. (1994)
24 Ibid
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behövt studera våra fallföretag under en längre tidsperiod. Denna
undersökning har dock fallstudieliknande karaktärsdrag, då vi har begränsat
oss till att undersöka ett fåtal försäkringsbolag.
4.1.2 En kvalitativ ansats
I en kvalitativt inriktad forskning används verbala analysmetoder och syftet
är att skapa en djupare kunskap och helhetssyn om det undersökta fenomenet
än den fragmentiserade kunskap som ofta uppnås genom kvantitativ
undersökning25. Målet med den kvalitativa forskningen är att uppfatta
undersökningsdeltagarnas upplevelser så nära som möjligt och som de
upplevs eller känns26. Kvalitativ data är därför ofta av personlig karaktär,
såsom ord och handling, vilket kräver personliga interaktioner27. Vi har med
huvudparten av fallföretagen haft personliga interaktioner och försökt komma
intervjupersonerna så nära som möjligt och därför träffat dem i deras normala
arbetsmiljöer. Vårt mål är även att få djupare kunskap i vårt ämnesområde
och vi efterstävar en helhetssyn. Ett av den kvalitativa forskningens starkaste
karaktärsdrag är att frågeställningar för undersökningen utvecklas under
forskandets gång28. Faktum är, enligt Ely, att forskare sällan fortsätter att
arbeta med sina ursprungliga frågeformuleringar under hela projektet. I vårt
fall har frågeformuläret ändrat utseende i och med att vissa frågor har tagits
bort när vi uppmärksammat att de fallit utanför undersökningsområdet eller
om de inte genererat svar som tillfört undersökningen något. Dessutom har
flera frågor tillkommit som naturliga följdfrågor eller med en ny
infallsvinkel, som vi upptäckt höjt resultatet.

Det går att urskilja två huvuddrag i en kvalitativ undersökning, att det är en
pågående undersökningsaktivitet och att denna deskriptiva studie
karaktäriseras av induktion29. Om en forskare arbetar induktivt kan han/hon
utifrån empirin, ihopsamlad från praktiska studier av undersökningsobjektet,
formulera en teori. Man kan även säga att utifrån enskilda fenomen i
verkligheten sluter sig forskaren sig till mer generella utsagor eller teorier30.
Det finns dock en risk med graden av generaliserbarheten av teorin, eftersom
den uppkommit under speciella förutsättningar. Det motsatta fallet gäller vid
en deduktiv arbetsansats, där forskaren utifrån befintliga teorier drar
slutsatser om enskilda fall.31 Forskaren härleder hypoteser från den befintliga
teorin för att sedan testa dessa på empiriska observationer.

                                        
25 Patel, R. Davidson., B. (1994)
26 Ely, M. et al (1993)
27 Maykut, P. Morehouse, R. (1994)
28 Ely, M. et al  (1993)
29 Ibid
30 Wiederheim-Paul, F. Eriksson, L. (1989)
31 Patel, R. Davidson, B. (1994)
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Eftersom vi inte har ambitionen att utveckla någon ny teori kan vi inte säga
att undersökningsarbetet är utpräglat induktivt. Å andra sidan är inte vårt
syfte att testa en etablerad teori på verkligheten, vilket vanligtvis är fallet i en
deduktiv ansats. Därmed kan vi konstatera att vi har en mer processuell
ansats, då vi fluktuerar mellan teori och empiri, vilket är en blandning av
induktion och deduktion.
4.1.3 Primär– och sekundärdata
Den tredje dimensionen behandlar valet av primärdata, data som samlas in,
och sekundärdata, data som redan finns32. Primärdata kan likställas med
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar, övrigt skrivet material
benämns sekundära källor33. Vid skrivandet av uppsatsen har vi använt oss av
både primär- och sekundärdata. Inhämtad primärdata kommer från personliga
intervjuer, både genom personliga möten och via telefon. Vi har av praktiska
skäl genomfört en telefonintervju. Sekundärdata har insamlats från
Linköpings Universitetsbibliotek, Stockholms Universitetsbibliotek och
Ekonomiska Biblioteket i Göteborg. Denna litteratur består av böcker,
forskningsartiklar, rapporter och Internetadresser.

4.2 Undersökningens genomförande
Nedan följer en beskrivning av hur våra fallföretag och intervjuobjekt valdes.
Avslutningsvis presenteras hur intervjuerna praktiskt genomfördes.
4.2.1 Urval
Denna uppsats begränsar sig till att utvärdera försäkringsbolags
reklamsatsningar på Internet samt deras och Internet- och mediakonsulters
uppfattning om reklam på Internet. Att valet föll på försäkringsbolag
förklaras av att denna bransch är frekventa användare av banners på Internet.
Dessutom tycker vi att det är intressant att studera hur ett tjänsteföretag kan
framställa sina tjänsteerbjudanden på Internet. Internet är ett visuellt medium
och torde därför vara mer förmånligt och lämpligare för produkterbjudanden,
som är avbildningsbara. För att bredda perspektivet, och även få en
”expertsyn” på Internetreklam, har vi även valt att intervjua Internet- och
mediakonsulter, som ofta spelar en viktig roll för de bakomliggande
strategierna för försäkringsbolagens Internetreklam.

Vid valet av försäkringsbolag satte vi upp vissa kriterier som bolagen var
tvungna att uppfylla för att bli inkluderade i urvalet.  Detta kan kallas för
typfallsurval eller för kriterierelaterat urval, då forskaren utvecklar en
egenskapsprofil för det genomsnittliga fallet och sedan söker reda på

                                        
32 Wiederheim-Paul, F. Eriksson, L. (1989)
33 Patel, R. Davidson, B. (1994)
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konkreta företag34. Det första kriteriet är att försäkringsbolagen i dagsläget
måste vara representerade på nätet. Andra kriterier för urvalet har varit att
bolagen ska vara relativt stora och traditionella aktörer på den svenska
försäkringsmarknaden. Kriteriet för urvalet av stora aktörer har grundats på
företagens kundstock gällande antal privatpersoner på sakförsäkringssidan.
Med traditionella aktörer avses försäkringsbolag som erbjuder hela
spektrumet av produkter, s k helförsäkringsbolag. Försäkringsbolaget Netviq
är dock ett undantag i och med att man endast agerar på Internet och därmed
kan ses som ett icke-traditionellt försäkringsbolag. Eftersom de förmodligen
skulle ha en annan syn på Internetreklam och nätförsäljning, så fann vi dem
väldigt intressanta att innefatta i undersökningen.

Anledningen till undersökningens urvalskriterier är en eftersträvan att ge en
bild av försäkringsbolag som har relativt lika förutsättningar gällande
resurser och möjligheter för reklamsatsningar på Internet. En alternativ
utsållningsmetod hade varit att se till bolagens marknadsföringskostnader i
procent av omsättning, men den informationen visade sig vara svår att få
tillgång till. När det gäller Internet- och mediakonsulter har valet grundat sig
på rekommendationer från personer i och utanför både försäkringsbranschen
och Internet- och mediakonsultbranschen.

Utifrån ovanstående kriterier begränsade vi oss till fem stycken
försäkringsbolag. Skandia har nu 700 000 sakförsäkringskunder på
privatsidan35, Trygg Hansa har för tillfället 1,4 miljoner36, Länsförsäkringar
Wasa AB har ca 800 000 och Folksam har ungefär 1,9 miljoner privata
sakförsäkringskunder37. Netviq vill tyvärr inte uppge antalet kunder. Netviq
är som tidigare nämnts ett undantag och ingår ändå inte som ett stort bolag.
Utifrån givna rekommendationer har vi intervjuat fyra stycken Internet- och
mediakonsulter: Spray, CIA Interactive, Synergy Interactive och Mediataktik.
4.2.2 Intervjugenomförande
Personliga intervjuer kan genomföras på flera sätt. De kan vara helt
strukturerade, med förbestämda frågor, eller helt ostrukturerade där
ämnesområdet är det enda som i princip är förbestämt38. Intervjuerna i denna
undersökning har genomförts i strukturerad form. Det bör poängteras att
intervjuerna var strukturerade i den meningen att frågorna i huvudsak var
formulerade på förhand. Vid intervjutillfället har dock respondenterna haft
stort utrymme för att prata fritt inom varje fråga och frågorna har varit av
öppen karaktär i syfte att inte styra respondenten.
                                        
34 Merriam, S. (1994)
35 Dahlberg, J. (1999)
36 Cederbrant, S. (1999)
37 Landelius, C. (1999)
38 Lekvall, P. Wahlbin, C. (1993)
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Inför intervjuerna med varje fallföretag har vi omsorgsfullt valt personer som
jobbar inom det undersökta området, såsom marknadsföringschefer och
Internetansvariga. Alla personliga intervjuer har utförts i intervjupersonens
naturliga miljö, d v s på försäkringsbolagens respektive Internet- och
mediakonsulternas huvudkontor. En intervju har genomförts med hjälp av
telefon.

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna har vi ett par dagar innan
intervjutillfället skickat ett utdrag av frågeformuläret till varje intervjuperson.
Detta för att ge personerna möjligheten att förbereda sig inför intervjuerna.

Vi har i samtliga nio intervjufall använt oss av bandspelare. För att kunna
jämföra intervjusvaren har vi använt oss av samma frågeformulär för alla
försäkringsbolag respektive för Internet- och mediakonsulter (bilaga 1 och
bilaga 2). Frågeformuläret har inte följts strikt, utan har fungerat mer som en
intervjuguide för att täcka in alla undersökningsområden. Intervjutiden har
varit mellan en till en och en halv timme, vilket räckte för att samla in all
nödvändig information. Då oklarheter eller informationsbrist uppstått har vi
kontaktat respondenten igen för att få en korrekt bild av situationen.

4.3 Metodkritik

4.3.1 Källkritik
Vi har valt att studera ett väldigt aktuellt problemområde som det många
gånger inte finns något svar på eller lösning till. Därför har vi valt att
presentera både traditionell vedertagen litteratur och forskningsartiklar inom
ämnet. Detta har även innefattat att ta upp nyproducerade artiklar från
tidningar och olika sajter. Vi är medvetna om att den sistnämnda litteraturen
kan vara vinklad, men vi har samtidigt gjort bedömningen att för att få den
mest aktuella och relevanta informationen inom detta dynamiska område
måste vi även ta del av den kategorin av litteratur. Vi ställer oss därför
kritiska till det vi läser och ifrågasätter objektiviteten i materialet, eftersom vi
förstår att mycket av det publicerade materialet inte alltid har ett kritiskt
synsätt på Internet som reklammedium.

Vid vår litteraturgenomgång har vi som författare gjort en selektiv
bedömning av det insamlade materialet från böcker, artiklar och Internet. Då
vi har använt oss av tre bibliotek  innebär det att vi naturligtvis inte täckt in
allt skrivet material inom ämnet. Vi har dock i möjligaste mån försökt täcka
in de aspekter vi ämnat undersöka i referensramen för att få ett så rättvisande
perspektiv som möjligt på det vi vill undersöka.
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4.3.2 Felkällor intervjuer
De intervjuer som vi utfört med representanter från försäkringsbolagen är
knappast fria från subjektiva bedömningar. För att begränsa den subjektiva
vinklingen har vi även intervjuat utomstående experter i form av Internet-
och mediakonsulter som haft god kännedom om försäkringsbolagens
Internetsatsningar. Det går dock inte att förbise det faktum att alla intervjuade
personer är verksamma i samma bransch och/eller affärsområde vilket kan
antas påverka deras syn och den verklighet de förmedlar.

En intervjumetod med öppna frågor lämnar, som vi tidigare nämnt,
möjligheten för respondenten att tala mer fritt kring ämnet. Det går dock inte
att utesluta möjligheten till feltolkningar dels genom att intervjupersonen
misstolkar frågeställningen och dels genom att vi feltolkar svaren. Vi har
dock försökt begränsa möjligheten till feltolkningar genom att i förväg
stämma av frågeformulären med kollegor och handledare, skicka ut
frågeformulären i förtid och efter genomförd intervju få citat och
sammanställningar godkända av de personer som intervjuats. Vi har
dessutom  varit närvarande båda två vid intervjutillfällena för att kunna
jämföra vår uppfattning av de intervjuades olika svar. För att med större
säkerhet citera och hänvisa så sanningsenligt som möjligt använde vi oss av
bandspelare under alla intervjuer. Bandspelaren underlättade också intervjun
på det sättet att vi då hade möjlighet att koncentrera oss på respondenten och
vad han/hon sa för att kunna ställa relevanta och naturliga följdfrågor.

4.3.3 Validitet och reliabilitet
”Regardless of the ultimate goals of a proposed investigation, ethical
mechanisms require sensitivity to all aspects of scientific activity that
engender ethical concerns, including formulation of the research question
and design, conduct of the research and treatment of participants,
consideration of the institutional context in which the research is conducted,
and interpretation and application of research findings.”39

Med dessa inledande fraser vill vi påpeka att all typ av forskning har som
målsättning att producera resultat som är etiskt godtagbara. Även om
författare har valt allmänt vedertagna metoder för insamling av data är det
viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade materialet.
Merriam menar att oberoende av vilken typ av forskning det handlar om är
validitet och reliabilitet frågor som man bör uppmärksamma. Författare kan
undvika missförstånd och feltolkningar genom att klargöra de grundläggande

                                        
39 Kimmel, A. J. (1988) s.26
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begreppen i undersökningen och beskriva hur man samlat in, analyserat och
tolkat informationen40.

Två vanliga mått på det resultat man presenterar av en undersökning är
reliabilitet och validitet. Undersökningsresultatets validitet kan delas upp i
inre och yttre validitet41. Den inre validiteten ställer sig frågan i vilken mån
undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Mäter man det
man verkligen utger sig för att mäta? Den yttre validiteten ställer sig frågan
till vilken grad man kan dra generella slutsatser utifrån de resultat som
presenteras. Är undersökningens resultat tillämpliga i andra situationer? För
att undvika låg inre validitet har vi låtit studiekamrater och handledare se
över de frågor som förberetts inför intervjuerna. Vad beträffar den yttre
validiteten i undersökningen kan vi konstatera att endast ett urval av
försäkringsbolag och Internet- och mediakonsulter intervjuats.

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet från undersökningen
kan upprepas vid ett senare tillfälle. Kommer man att få samma resultat om
undersökningen upprepas under samma förutsättningar? Merriam menar att
reliabilitet och validitet är starkt förknippade med varandra, men att
reliabiliteten i kvalitativa forskningsstudier är ett problematiskt begrepp då
människans beteende är föränderligt.

Då reklam på Internet kan anses relativt outforskat och för närvarande
genomgår stora förändringar, vilket innebär att människors uppfattningar hela
tiden förändras, bör reliabiliteten i undersökningen ifrågasättas. Man bör
samtidigt ha i minne att vår avsikt är att uppmärksamma strategier för reklam
på Internet som försäkringsbolag bör tillämpa samt hur satsningarna kan
mätas och förbättras. De intervjuer vi genomfört har framförallt syftat till att
ge oss en förståelse för de faktorer som spelar en viktig roll i undersökningen.

                                        
40 Merriam, S. (1994)
41 Winter, J. (1992)
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5 REFERENSRAM

OrdlistaIntroduktion Vetenskapligt
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Introduktion tjänstemarknadsföring
- Internet i tjänstemarknadsföringen
- Tjänstemarknadsföringsstrategier
- Internetreklamens effektivitet

I detta kapitel presenterar vi olika författares teorier inom områdena
tjänstemarknadsföring, Internet, relationsmarknadsföring, strategier och
effektivitet. Vi har valt att först ge en lite bredare introduktion till
tjänstemarknadsföring för att sedan koncentrera diskussionen kring Internet
med anknytning till strategier och effektivitet. För att få en mer levande
koppling mellan det valda undersökningsområdet och teorierna har vi knutit
an till vårt specifika fall, försäkringsbranschen.

5.1 Introduktion tjänstemarknadsföring

5.1.1 Vad är en tjänst?
En produkt kan delas in i vara eller tjänst. Kotler och Armstrong beskriver en
produkt som allt som kan erbjudas till en marknad och som kan tillfredställa
ett behov eller en vilja. En produkt kan vara fysiska objekt, tjänster, personer,
platser, organisationer och idéer.42

I takt med att industrisamhället alltmer övergått till att bli mer tjänsteinriktat
har behovet av mer tjänsteinriktad marknadsföring ökat. Grönroos43 hävdar
att det finns tre grundläggande kännetecken för vad som utmärker en tjänst:
1. Tjänsten är immateriell.
2. Det handlar om en aktivitet snarare än ett föremål.
3. Produktion och konsumtion är oftast samtidigt pågående aktiviteter.

Vidare utvecklar Grönroos begreppet tjänst genom att säga att, ”Även om det
i anslutning till tjänsten kan förekomma en mängd dokument, fysisk
utrustning, maskiner eller verktyg så är tjänsten i sig opåtaglig”44.
Försäkringsbolagen kan sägas producera tjänster även om det i anslutning till
tjänsten används utrustning i form av datorer, försäkringsdokument,
kontorsmaterial, telefoner o s v. Dessutom är tjänsten en händelse där
försäkringsbolaget gör något för kunden, med dennes medverkan, medan
kunden samtidigt konsumerar tjänsten. Exempel på detta kan vara då

                                        
42 Kotler, P. Armstrong, G. (1994)
43 Grönroos, C. (1982)
44 Ibid
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försäkringsbolaget utbetalar en ersättning till en kund som använder sig av
den försäkring denne tecknat i försäkringsbolaget.
5.1.2 Vad utmärker marknadsföring av tjänster?
När vi nu definierat vad som menas med en tjänst är det intressant att få reda
på vad som utmärker marknadsföring av tjänster. Arnerup-Cooper och
Edvardsson presenterar en modell över marknadsföringsprocessen som på ett
tydligt och enkelt sätt åskådliggör vad som utmärker marknadsföring av
tjänster.

Marknadsföringsprocessen

Läsa av
Tolka önskemålen, uttalade

och outtalade behov

Kunderna

Utveckla erbjudandet
utifrån tolkningen

Kommunicera
erbjudandet

Förväntningar
skapas

Konsumtion

Ej godkänd kvalitet
=

Ej infriade förväntningar

Godkänd kvalitet
=

Infriade förväntningar

                   Källa: Arnerup-Cooper, B. Edvardsson, B. (1998) s.24

Enligt modellen kretsar marknadsföringsprocessen kring kundens uttalade
och outtalade behov, förväntningar och önskemål. Efter att ha läst och tolkat
kundens behov och önskemål utvecklar företaget tjänsteerbjudanden med
målet att skapa mervärde för kunderna. I nästa steg ska företaget
kommunicera erbjudandet på ett sådant sätt att rätt förväntningar skapas. Då
konsumtionsskedet vidtar sker produktion, leverans och konsumtion
samtidigt. Här är även kunden ofta delaktig som medproducent. Under detta
skede infrias, alternativt infrias inte, kundens förväntningar vilket i sin tur
leder till att denne underkänner eller godkänner tjänsten. Det är därför viktigt
att tjänsteleverantören är lyhörd under hela marknadsföringsprocessen för att
snabbt kunna reagera utifrån kundens reaktioner. För att företaget ska få
nöjda kunder måste tjänsten upplevas ge ett mervärde i förhållande till priset.
Information från och om nöjda kunder, likväl som från besvikna kunder, är
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därmed av stort värde vid utvecklingen av ett företags
tjänstemarknadsföring.45

Efter att exempelvis ett försäkringsbolag identifierat och tolkat sina kunders
uttalade och outtalade behov vidtar utvecklingen av erbjudandet i form av
strategier för reklam och annonsering. Därefter ska erbjudandet
kommuniceras ut till avsedd målpopulation via lämpliga medier. Då denna
undersökning avser att utreda vilka faktorer försäkringsbolag bör ta hänsyn
till i  sina reklamsatsningar på Internet kommer rapporten fortsättningsvis
framförallt att fokusera på utveckling och kommunicerande av erbjudande
utifrån den ovan presenterade modellen.
5.1.3 Marknadskommunikation46

En viktig del i marknadsföringsprocessen är, enligt Grönroos, på vilket sätt
företaget väljer att kommunicera ut sitt budskap till omvärlden, inte minst för
tjänsteföretag. Med marknadskommunikation menas aktiviteter som
försäljning, reklam och promotion. Grönroos delar in
marknadskommunikation i fyra breda kategorier:
• Personlig kommunikation - utförs ofta av en säljavdelning som inte står

för själva produktionen av tjänsten.
• Masskommunikation - opersonligt budskap som exempelvis reklam,

broschyrer och massproducerade säljbrev.
• Direkt kommunikation - personlig masskommunikation som skickas ut till

specifika namngivna mottagare, exempelvis personligt riktade säljbrev.
• Interaktiv kommunikation - interaktion i kommunikationen mellan köpare

och säljare under tjänsteproduktionsprocessen.

De tre första punkterna relateras ofta till den traditionella
marknadskommunikationen medan den interaktiva kommunikationen fått en
allt större betydelse på senare tid. Mycket av den interaktiva
kommunikationen är relaterad till kundens upplevelse av
tjänsteproduktionsprocessen där även faktorer som kontorens utformning,
användandet av teknologi, grad av kunskap o s v spelar en viktig roll. Vidare
presenteras en femte kategori som kallas för frånvaro av kommunikation. I
detta fall gör företaget ett medvetet val att inte informera kunden.

I försäkringsbranschen kan den interaktiva kommunikationen bestå i
företagets val av lokaler, geografiska läge, val av kommunikationskanaler
och medarbetarnas kunskap på olika områden m m.

                                        
45 Arnerup-Cooper, B. Edvardsson, B. (1998)
46 Grönroos, C. (1990)
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Utifrån ett kommunikationsperspektiv menar Grönroos att utmaningen för
företag ligger i att behärska alla dessa fem kategorier av kommunikation och
deras effekter. Annars riskerar företaget att ge olika eller motsägelsefulla
signaler till omvärlden. För att koppla detta till vårt valda
undersökningsområde ges ett exempel på då ett försäkringsbolag riskerar att
misslyckas med sin kommunikation. Detta skulle kunna inträffa då en
försäkringssäljare lovar en viss rabatt vid tecknandet av en försäkring. Strax
därefter skickar försäkringsbolaget ut ett brev till samma försäkringstagare
innehållande ett kampanjerbjudande med högre rabatt än det säljaren erbjöd,
där försäkringsbolaget dessutom medvetet låter bli att tala om att villkoren
för försäkringen skiljer sig från den föregående. Detta kanske framkommer
då försäkringstagaren tar kontakt med försäkringsbolagets skadereglerare i
samband med att denne vill utnyttja sin försäkring. Resultatet lär knappast bli
av den mer positiva karaktären.

5.1.3.1 Interaktiv marknadskommunikation
Kotler och Armstrong hävdar enligt modellen nedan att
tjänstemarknadsföring kräver mer än bara traditionell extern marknadsföring
i form av de fyra P:na. Tjänstemarknadsföring kräver även intern- och
interaktiv marknadsföring.47 Vidare presenteras en modell som sätter in
begreppet interaktiv marknadsföring i ett större sammanhang. Vi har valt att
kortfattat presentera denna modell för att åskådliggöra i vilket sammanhang
den interaktiva marknadsföringen spelar in för tjänsteföretag.

Three Types of Marketing in Service Industries

                   Company

                 Internal External
                 marketing marketing

             Employees Interactive           Customers
marketing

        Källa: Kotler, P. Armstrong, G. (1994) s. 643

                                        
47 Kotler, P. Armstrong, G. (1994)
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Mellan företaget och dess kunder används extern marknadsföring i form av
de fyra P:na (Produkt, Pris, Plats och Påverkan). Mellan företaget och de
anställda används intern marknadsföring i form av utbildande och
motiverande åtgärder. Detta i syfte att höja kvaliteten på den tjänst som
företaget levererar. Kotler och Armstrong påpekar här att företaget inte bara
kan nöja sig med att marknadsföra en god service till sina kunder. De
anställda måste även leva därefter. Mellan de anställda och kunderna används
interaktiv marknadsföring där man inte bara framställer de tekniska
kvaliteterna utan även fokuserar på kvaliteten av hur tjänsten levereras. Den
interaktiva marknadsföringen bidrar starkt till kundens totala upplevda
kvalitet av tjänsten.48

5.2 Internet i tjänstemarknadsföringen

5.2.1 Internets påverkan på företag och kunder
I en artikel ur ”International Journal of Advertising” behandlas dagens
reklam, kallad den postmoderna marknadsföringen. Diskussionen betonar
den växande betydelsen av digital/kommunikativ teknik, kommunikation,
konsumtion, image/symboler och ”hyperverklighet”. Författaren menar att
samhället går tillbaka till en fragmenterad form som fanns innan 1880-talet, p
g a den individualism som karaktäriserar dagens samhälle. ”Paradoxically,
the postmodern individual is both isolated and in virtual contact with the
whole world electronically. Postmodern daily life is characterised by ego
concentration, encouraged by the spread of computers.”49 Den postmoderna
marknadsföringen inkluderar relationsmarknadsföring med IT som
hjälpmedel, främst för att behålla de oförutsägbara och individuella
kunderna.50

Diskussionen om teknikens framfart och påverkan på kunder, företag och
marknadsföringen förs även i ”Marketing and Research Today” med
utgångspunkt från databaserad informationsteknik (Computer based
Information Technology, CBIT). Här poängteras att sex olika variabler
påverkas av IT-införandet och är viktiga att känna till, framförallt för
marknadsförare.51

Det första steget i denna kedja är konsumenternas anpassningsprocess till IT.
En av anpassningens konsekvenser blir att konsumenterna inte längre
behöver förflytta sig från hemmet, hotellrummet eller var de befinner sig för
att hitta information om produkter eller för att genomföra köp. Det finns dock

                                        
48 Kotler, P. Armstrong, G. (1994)
49 Ranchhold, A. (1998) s. 436
50 Ranchhold, A. (1998)
51 Lin, L. (1998). Hela diskussion kring de sex variablerna är hämtad från denna källa.
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problem för att kunderna saknar trygghet på Internet, eftersom mycket
personlig information utlämnas, som kundens kontokortsnummer.

CBITs and the Diffusion Process

CBIT

1.Rate of Consumer
Adoption

4.Rate of Industry
Adoption

5.Industry Structure
Change

6.Organization
Marketing Strategy

Change

2.Changeof
Behavior

3.Change of Demand
& Expectations

        Källa: Lin, L. (1998) s. 96

IT kommer att ändra konsumenternas beteende, vilket är steg två. Istället för
att vara beroende av att lokala återförsäljare ger användbar information om
olika produkter, kan konsumenterna hämta information direkt från
producenterna och dess konkurrenter via nätet. Köpare kan därför snabbt
jämföra erbjudanden från olika försäljare under några minuters tid.
Konsekvenserna blir å ena sidan att konsumenterna är bättre informerade,
mer krävande och har större makt. Å andra sidan kommer detta leda till större
utbud från producenterna direkt eller från mellanhänder och till ett lägre pris.

Detta i sin tur kommer att leda till att konsumenterna kommer att utveckla
nya krav och förväntningar. Kunder kommer att kräva mer skräddarsydda
slutprodukter utifrån deras behov och konsumenterna blir en del av
produktionsprocessen.

Ett företag kan anpassa sig efter teknologin och införliva mer IT i sina
processer för att förbättra effektiviteten, vilket är steg fyra i figuren. Ett
företag kan även integrera IT med: 1) ändamålet att skapa en bättre förståelse
för kraven från marknaden och kundernas profil 2) för att förbättra
snabbheten och kvaliteten på sina tjänster och 3) för att kunna skräddarsy
företagets marknadsföringsbudskap. Det påpekas dock i artikeln att få företag
ifrågasätter och undersöker fördelarna med att använda sig mer av IT innan
det t e x introducerar sin verksamhet på Internet. Många gånger kan
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kostnaderna för implementeringen överstiga intäkterna som genereras.
Slutsatsen är att det inte finns några bevis för att enbart IT i sig kan leda till
långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar. För att verkligen dra nytta av IT
bör ett företag kunna  hantera informationen.

Näringslivets implementering av IT för kommersiella syften kommer
oundvikligen att leda till strukturella förändringar hos företagen. I motsats
till vad många tjänstemarknadsföringsteoretiker (se Grönroos, 1982) hävdar,
att en tjänst produceras och förbrukas samtidigt, kommer användandet av
Internet att leda till att en tjänst kan levereras elektroniskt utan kundens
fysiska närvaro. Ur ett konsumentperspektiv blir därför planerings- och
köpprocessen lika viktig som konsumtionssteget, då tjänsten verkligen
konsumeras. Utifrån detta kan man se att det finns fyra olika sätt för företag
och kund att mötas vid ett försäljningstillfälle.

Duplications of Marketing Functions

Planning and Purchasing Stage

Electronic Delivery Physical Presence

Consumption
Stage

Electronic
Delivery

Physical
Presence

2. Semi-virtual
    Services

4. Traditional
    Services
    & Services for

 Nonadopters

1. Virtual
    Services

3. Experiental
    Services

         Källa: Lin, L. (1998) s. 99

1. Virtuell service: Här sker elektronisk leverans vid planerings- och
köptillfället, liksom vid konsumtionstillfället.  Detta leder till att det är
möjligt att ta bort fysiska mellanhänder, framförallt återförsäljare, vid
både köp- och konsumtionsprocessen. Detta skulle kunna vara
försäkringsbolagens situation, om bolaget gör nätreklam och ger
möjligheten att teckna en försäkring via Internet. Vid lättare
försäkringsfall kan mellanhänder även tas bort om någon skada har skett
och försäkringen behöver användas.
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2. Semivirtuell service: Fysisk närvaro är nödvändig i planerings- och
köptillfället, däremot kan leveransen ske med opersonliga metoder. Ett
exempel på detta är videouthyrning.

3. Erfarenhetsservice: Planerings- och köpstegen går att utföra den
elektroniska vägen, men vid konsumtionstillfället behövs fysisk närvaro
från företaget. Även denna situation går att applicera på försäkringsbolag
om svårare skador skulle uppkomma, så att en skadereglerare behövs för
att inspektera och godkänna olyckstillståndet.

4. Traditionell service och service till ”icke-adopters”: I dessa fall behövs
fysisk närvaro både vid planerings- och köptillfället som vid
konsumtionstillfället. Denna situation uppkommer exempelvis på bio och
restaurang.

Det sista som påverkas av IT är marknadsföringsstrategierna, steg nummer
sex i modellen. Både strukturella förändringar hos företag och förändrat
beteende hos konsumenter tvingar fram förändringar i marknadsförings-
strategier. Små tjänsteföretag behöver inte längre lida av teknikens nackdelar
eftersom Internet kan bli tillgängligt för alla till en relativt låg kostnad. Men
Lin vill påpeka att företag fortfarande måste basera strategierna på
traditionella variabler, såsom kvalitet, pris, tjänstens särdrag och
kommunikationsinnehållet för att höja konkurrenskraften. Andra förändringar
som behöver tänkas igenom kan vara segmentering av kunder och
målgruppsfokusering. Nya grupper kan börja bli intressanta p g a ändrade
behov och bli nåbara på ett annat sätt. Vidare är det lättare att samla ihop
kundinformation på nätet.

Genom att fler företag etablerar sig på Internet och börjar med nätförsäljning
kommer konkurrensen att öka. Följaktligen blir det ännu viktigare att bilda
varumärkeslojalitet genom relationsmarknadsföring. En annan följd av ökad
försäljning på nätet kan vara att det traditionella sättet att göra reklam på
tvingas till förändring. Författaren till artikeln tror att nätreklam kommer att
ta en allt större del av den totala reklambudgeten.

5.2.2 Relationsmarknadsföring
Arnerup-Cooper och Edvardsson skriver att allt fler forskare och praktiker på
senare år insett att marknadsföringens viktigaste syfte inte är att få till stånd
enskilda transaktioner, utan långsiktiga affärsrelationer, samt att bygga upp
en strategisk position i ett nätverk som består av andra företag.52 Med detta

                                        
52 Arnerup-Cooper, B. Edvardsson, B. (1998)
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menar de att marknadsföring i allt större utsträckning handlar om relationer
och interaktioner.

Gummessons definition på relationsmarknadsföring lyder,
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk
och interaktion i centrum”53. En relation förutsätter att det finns minst två
parter, oftast leverantör och kund. När relationerna blir många uppstår
nätverk. När parterna kommer i kontakt med varandra, vilket leder till att de
utför aktiviteter och samspelar med varandra, kallas detta för interaktion.

Grönroos definierar marknadsföring med utgångspunkt från en
relationsorienterad syn på följande sätt. ”Marketing is the business task of
establishing, maintaining and enhancing relationships with customers and
other parties defined as stakeholders at a profit so that the objectives of all
parties involved are met”54.

Arnerup-Cooper och Edvardsson hävdar att marknadsföring av tjänster till
stor del handlar om att bygga upp förtroendefulla kundrelationer utifrån ett
mer långsiktigt tidsperspektiv än traditionell marknadsföring. Vidare menar
de att köparens beslutskriterium främst har sin grund i det långsiktiga värdet
av relationen mellan leverantör och/eller säljare.

Som tidigare nämnts hävdar Gummesson att relationer och interaktion vuxit
fram som nyckelbegrepp i tjänstemarknadsföringen. Den interaktiva
marknadsföringen gäller inte bara marknadsföring utan också utveckling,
produktion och leverans.

Interaktion mellan kund och leverantörens system är enligt Gummesson lika
viktig som interaktionen mellan människor. Om systemet och den fysiska
miljön inte är pedagogiska och kundvänliga i sin konstruktion kommer
relationen mellan kund och leverantör inte att upplevas som tillfredsställande.
I försäkringsbolagens fall skulle det kunna vara så att kunden inte förstår
varför man på försäkringsbolagens hemsida på Internet endast kan få
information om olika försäkringar men inte teckna en försäkring.

5.2.2.1 Relationsmarknadsföring på Internet
Med hjälp av Internet är det lättare att kundanpassa reklam och erbjudanden.
Företag som massproducerar produkter och sedan massmarknadsför dessa till
en hel population utan urskiljning riskerar att förlora ett flertal kunder. Denna
masskommunikation härstammar från de traditionella marknadsförings-

                                        
53 Gummesson, E. (1995) s. 16
54 Arnerup-Cooper, B. Edvardsson, B. (1998) s.16
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strategierna, som passar bra i vissa situationer, som för standardiserade
förbrukningsvaror. Vanligtvis får inte dessa företag möjligheten att etablera
långsiktiga relationer med kunderna.55 För att många företag ska kunna
överleva i dagens samhälle krävs det därför att de utövar
relationsmarknadsföring med individanpassad kommunikation.56 Många som
jobbar med marknadsföring på Internet anser att relationsmarknadsföring är
den mest vedertagna teorin för Internet57. Leslie Laredo, en expert på
Internetreklam (online advertising), anser att reklam på Internet har många
fördelar och inger nya möjligheter för relationsmarknadsföring.

”Online advertising dictates customized communication, not
broad general messages. Target marketing can be exercised in
a much finer fashion. Individual message management or one-
to-one selling, with ad placement in the context of relevant,
sought-after content, is the new rule. Online advertising is
more like personal selling than anything else”.58

Laredo menar att reklam på Internet är det närmsta ett företag kan komma
skräddarsydd kundkommunikation. Han anser också att företag som
annonserar på Internet och väljer strategiska platser för sina annonser kan
skapa individuella relationer med varje konsument.

Företag kan via Internet skapa starka kundrelationer genom personliga mejl,
välkomstmeddelanden anpassade efter kunden samt personliga uppföljningar
baserade på användarprofilen och tidigare ordrar. Denna kundrelation stärks
ytterligare av att företaget kan ge snabb respons på konsumenters funderingar
och frågor genom mejl. Konsumenten behöver på detta sätt inte vänta på
besked om ytterligare specifik information utan kan nästan direkt få svar på
sina frågor59. Allt detta bidrar till en löpande dialog mellan kund och företag,
vilket lättare knyter kunden till företaget, eftersom det är kunden som tar
kommandot och väljer annonsör60.

Det är viktigt för företag att tänka på att en Internetkonsument inte är som en
genomsnittlig konsument. Internetkonsumenten karaktäriseras av att vara
bättre utbildad, ha en högre inkomst och ha lite tålamod för reklam på ”fel”
ställen och på ”fel” sätt61. Utifrån detta faktum bör företag tillämpa
relationsmarknadsperspektivet och lyssna på kundens behov och önskemål

                                        
55 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J.(1996)
56 Janal, D. (1998)
57 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J.(1996)
58 Janal, D. (1998) s. 27
59 Forrest, E. Mizerski, R. (1996)
60 Janal, D. (1998)
61 Ibid
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för att anpassa sig efter dem. Denna vetgiriga och rationella konsument ska
på egen hand kunna hitta mer information, fler bilder på produkten och
liknande på förväntade strategiska och lättåtkomliga platser på sajten.
5.2.3 Internet som reklammedium
I syftet att placera Internet som ett reklammedium i ett sammanhang väljer vi
här att jämföra det med traditionella medier i en reklamkampanjsituation.

Innan ett företag ska genomföra en reklamkampanj bör det ställa upp mål
som satsningen ska uppfylla. Steve Goldberg på Microsoft anser att en
reklamkampanj kan ha fyra mål: att skapa varumärkesmedvetenhet, utbilda
konsumenterna om en ny produkt, vara imageskapande och generera
direktrespons. Förutom denna målformulering bör företaget utvärdera styrkor
och svagheter hos olika medier, i valet av vilket och hur mycket av varje
media som ska köpas.

Reklammål med olika medier

1) AWARENESS
(create awareness)

                 2) EDUCATION
(create interest through information)

4) IMAGE
(maintain brand)

          3) DIRECT RESPONSE
(cycle of trial, purchase and repeat)

RadioRadio

Direct Mail
& Response
Direct Mail
& Response

TelevisionTelevision

OutdoorOutdoor InternetInternet

Källa: Meeker, M. (1997) s. 1-8

Print

När det gäller television är det främst ett starkt imageskapande medium,
genom att det verklighetstroget erbjuder bilder och ljud. Det är även ett
varumärkesskapande medium, tack vare dess stora räckvidd. Andra medier är
bättre på att utbilda publiken om en ny produkt, exempelvis tidningar eller
direktreklam, som relativt lätt skapar respons från konsumenterna. Goldberg
menar att Internet är ett medium som uppfyller alla dessa fyra mål och bör
väljas om företagets syfte är att förbättra alla bitarna med samma
reklamsatsning.62

                                        
62 Meeker, M. (1997)
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Förutom dessa fyra dimensioner uppmanar Meeker att företag innan val av
medium även måste begrunda faktorerna räckvidd och frekvens. Författaren
anser att Internet ger möjligheten att vara ett frekvent reklammedium,
framförallt på hemsidor där besökarna återkommer. Däremot är det färre
konsumenter som har tillgång till Internet än till television, radio och
tidningar.63 Andra fördelar respektive nackdelar presenteras nedan.
5.2.3.1 Internets fördelar som reklammedium
Den främsta fördelen med Internet är möjligheten som ges att interaktivt
kommunicera med omvärlden. En tvåvägskommunikation mellan sändare
(företag) och mottagare (kund/potentiell kund) kan uppnås med detta
interaktiva medium, vilket inget annat medium kan erbjuda64. Pete Snell, chef
för reklambyrån CKS Interactive, definierar interaktiv reklam på följande
sätt:

”Interactive advertising is the ability to interact with the source
of the message you are recieving to either stop the playing of
the message, to divert it to another area within the message for
additional information or to have the source of the message
respond to your desires.”65

Då en hemsidebesökare ofta behöver uppge personliga uppgifter, såsom
namn och intressen, för att ta del av vissa erbjudanden kan företaget därefter
individanpassa hemsidans utbud och information till just den kunden. Tack
vare denna registrering eller med hjälp av cookies kan företagets server
automatiskt räkna ut vilka annonser som ska exponeras för de olika kunderna.
Möjligheterna för att skapa relationer och dialoger mellan företag och kund
ökar alltså med hjälp av Internet. Det är också till större fördel för kunden
med reklam på Internet, eftersom han/hon själv kan välja vilken hemsida och
reklam han/hon ska läsa och söka mer information om.66

Vanligtvis är traditionella medier tidsbegränsade och linjära, såsom television
och bio, där det är svårt eller helt omöjligt att ”gå tillbaka” och inhämta
samma information igen. Internet däremot kan ses som ett icke-linjärt
medium, vars information är tidsobegränsat och kan nås från flera olika
geografiska platser, när som helst och gång på gång. Med Internet kan
kontinuerlig uppdatering av information ske på framförallt företagets
hemsida och kunden har på så sätt alltid tillgång till aktuellt och korrekt
material om så önskas. På Internet kan företag lägga upp väldigt mycket

                                        
63 Meeker, M. (1997)
64 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
65 Janal, D. (1998) s. 173
66 Lin, L. (1998)
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information eftersom det finns mycket utrymme, som är relativt billigt i
förhållande till utrymmet i traditionella medier67.

Företag som vill ligga i bräschen för utvecklingen i branschen kan satsa på
Internet och på så sätt få bättre image och mer respekt från kunder och
konkurrenter genom att vara först. Dessutom kommer företaget på detta sätt
att kunna synas på ett annat sätt och för en annan och mer global kundgrupp,
vilket kan leda till att nya kundgrupper kan övervinnas.68 Internet kan också
utgöra en bra testmarknad för nya erbjudanden, priser, reklamsätt och
liknande. Dessutom är det möjligt att följa upp och mäta en kunds
beslutsprocess, eftersom spårning via cookies visar kundens besök på olika
hemsidor och banners.69

Avslutningsvis kan sägas att Internet ofta ses som ett effektivt medium då det
kan erbjuda direkt försäljning och distribution av varor och tjänster70.
Dessutom har det konstaterats att Internetreklamen kan öka
varumärkesmedvetenheten, skapa positiv varumärkesuppfattning och öka
försäljningen71. Nedan följer en kort sammanfattning av ovannämnda samt
ytterligare fördelar med Internet som kommunikationskanal i jämförelse med
traditionella medier.

Internetkommunikation vs. traditionell kommunikation

Marknadskommunikation
via Internet

1. Dialog
2. Aktiviteter möjliga på kundnivå

3. Aktiviteter kan skapa ett
    omedelbart beteende

4. Ger utökad kund- och
    marknadsinformation
5. Aktiviteter är direkt mätbara
6. Testmöjligheter i realtid
7. Ny försäljnings- och
    distributionsform
8. Kundorienterat - anpassar sig till
    kundernas beteende
9. Snabbt

Traditionell 
marknadskommunikation

1. Monolog
2. Aktiviteter på företags- och 
    produktnivå
3. Aktiviteter är förberedande och
    skilda i tiden från ett eventuellt 
    önskat beteende
4. Medger inte information på
    kundnivå
5. Aktiviteter ofta svårare att mäta
6. Eventuella mätningar långt senare
7. Klassiska distributionsformer

8. Produktorienterat - styrs  av
    produktionen
9. Tidskrävande

       Källa: Jakobsson, P. (1995) s. 92

                                        
67 Janal, D. (1998)
68 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
69 Janal, D. (1998)
70 Ranchhod, A. (1998), Ghosh, S. (1998)
71 Briggs, R. (1999)
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5.2.3.2 Internets nackdelar som reklammedium
Det finns även svårigheter och nackdelar med att göra reklam på Internet. Till
skillnad mot andra medier måste konsumenter själva ta initiativ till att söka
upp ett företags hemsida eller annons och det är krångligare att logga in sig
på en dator än att slå upp en tidning. En ytterligare svårighet med reklam på
Internet via exempelvis hemsidor är att få konsumenten att återvända till
sidan, eftersom det vanligtvis kostar honom/henne både tid och pengar att
vara uppkopplad. Med andra ord handlar det om ”pull” marknadsföring, där
annonsören visar upp produkten på ett opersonligt sätt och försöker få
kunden att lockas till försäljningsstället72.

En annan nackdel är att det inte är lika säkert att företagets kunder har
tillgång till Internet och använder sig av det eller kommer i kontakt med det
lika frekvent som traditionella medier såsom tidningar, radio och television.73

Eftersom många av Internetanvändarna har en begränsad och relativt liten
teknisk kunskap om Internet krävs användarvänliga lösningar och intressanta
upplägg. Om ett företag inte gör bra ifrån sig på Internet och någon länk eller
hemsidan fungerar dåligt så kan dess kunder bli motiverade att snabbt byta
till en konkurrent som erbjuder enkelhet och mer engagemang.74

Det är inte bara konsumenterna som har knapp information inom detta
område, utan även många företag behöver hyra in dyra konsulter för att
kunna bygga upp en hemsida eller en annonskampanj samt få kunskap om
Internetstrategier. Detta kan leda till att Internetsatsningen i slutändan blir en
dyr investering. Dessutom finns det fortfarande tekniska begränsningar med
Internet som medium.75

Slutligen ska det sägas att Internet inte ska ses som ett substitut till
traditionella medier. Det har upptäckts att Internetreklam oftast fungerar bäst
om det är en del av en koordinerad kampanj som inkluderar traditionella
medier76.

5.2.3.3 Reklammöjligheter med Internet
Hittills har många företag satsat mycket pengar på att bygga en ordentlig
hemsida i tron om att kunderna ska hitta dit själva. Det har dock visat sig att
många storslagna webbsajter gapat tomma p g a att få hittat dit. Företag satsar
nu en allt större andel av Internetbudgeten på annonsering för sina
nätsatsningar, antingen i traditionella medier eller på Internet, främst via
                                        
72 Forrest, E . Mizerski, R. (1996)
73 Smith, B. Catalano, F. (1998)
74 Ibid
75 Jakobsson, P. (1995)
76 Briggs, R. (1999)
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banners. I en undersökning som presenteras av CIA Interactive uppnådde
Internetannonseringen i Sverige under 1996 blygsamma 3 miljoner kr. 1997
ökade detta till 60 miljoner och 1998 blev resultatet 200 miljoner kr. Ett snitt
av de prognoser som finns talar för att svensk Internetannonsering kommer
att uppnå ca 400 miljoner 1999 och 800 miljoner kr år 2000. I jämförelse
med andra medier borde Internet bli lika stort som radio innan år 2000.77 I
takt med att Internet som medium mognar utvecklas alltfler
reklammöjligheter och nya annonsformat introduceras för att öka
effektiviteten på nätreklamen. Nedan presenteras en majoritet av de
annonseringsalternativ som erbjuds på Internet.

• Banners:  Banners är det äldsta och mest beprövade sättet att bedriva
reklamkampanjer på nätet78. 1994 var första gången som Internetreklam
gjordes och då användes just banners79. En banner är ofta en rektangulär
annons innehållandes företagets namn, mestadels tillsammans med ett
speciellt erbjudande. Bannern placeras längst upp på en sajt. (se bilaga 3)
Vanligtvis är annonsen klickbar och för konsumenten vidare till antingen
en temporärt utformad sida eller till företagets hemsida80. Annonsen kan
vara animerad och förses med ljudeffekter och därigenom bli en större
intresseväckare. I en undersökning av PricewaterhouseCoopers framgår
det att banners utgör 53% av all nätreklam, sponsring utgör 30% och
interstitials som presenteras nedan utgör 6%81.

• Knappar 82: En knapps format kan variera i storlek, men den är en av de
minsta annonsalternativen på Internet. (se bilaga 3) En knapp ligger oftast
fast och visas för samtliga besökare under en viss tidsperiod. En av
fördelarna med knappar anses vara den starkare länken till en sajts
varumärke.

• Stortavlor: Stortavla är en variant av knapp men med ett större format
som placeras vertikalt, d v s längs med en sajt. (se bilaga 3)

• Pop-up fönster: Pop-up fönster är en mindre ruta som dyker upp på
besökarens sida och visar ett annonsmeddelande. (se bilaga 3) Storleken
på pop-up fönstret bör ej överstiga 15 kb för att inte sakta ner
uppladdningen av sajten bakom. Pop-up fönster visas vanligen i några
sekunder och försvinner därefter. Det rekommenderas att pop-up fönstren

                                        
77 www.ciainteractive.se
78 Hedman, A.  Pappinen, L. (1999)
79 Reed, M. (1999)
80 http://extra.se.doubleclick.net/
81 Reed, M. (1999)
82 http://extra.se.doubleclick.net/. Information om resterande reklamalternativ hämtas från denna sajt.
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ska vara möjliga att klicka bort. Ofta används pop-up fönstren med ett
frekvensstopp, d v s att en enskild användare inte behöver se den mer än
2-3 gånger, för att inte skapa irritation.

• Interstitials: Detta är en slags mellansida som tar upp hela skärmen och
visas i ett antal sekunder medan den gamla sajten laddas ned i
bakgrunden. Superstitials är förbättrade interstitials, som laddas ner
snabbare och inte irriterar besökaren på samma sätt som interstitials83.

• Mejlinglistor/nyhetsbrev: En annan möjlighet på Internet är mejlinglistor
där alla mottagare har önskat att få information mejlat till sig. Det kan
vara individuella brev som skickas eller relevant information om nyheter
och erbjudanden som anpassats efter kundens behov och intressen. Ett
nyhetsbrev är ett prenumererat e-post meddelande med kortare
redaktionella nyheter och tips. Det är ett avgränsat, annonsmärkt
textavsnitt, som ofta läggs in mellan de redaktionella avsnitten.
(se bilaga 4)

• Textlänkar: En textlänk är enbart text för att passa in i sajtens
redaktionella miljö. Den består därför inte av någon grafik och länkar till
annonsörens kampanjsajt el dyl. (se bilaga 4)

• Sökord: Köp av sökord i en sökmotor, som på portalen AltaVista, innebär
att när någon söker på ett givet ord exponeras annonsörens banner eller
företagets hemsideadress finns med i visad träfflista. (se bilaga 4)

• Video pop-up: Video pop-up är en reklamfilm omvandlad till digitalt
format för att kunna visa en spot (10-30 sek) i ett pop-up fönster. Filmen
kallas streaming media och anpassas efter hur effektivt modem
användaren har. Filmerna omvandlas från digitalbetarversion till
realformat, så komprimerat som möjligt för att minska nedladdningstiden
för filmen. Pop-upen levereras tillsammans med en banner.

Ett företag köper en annonsplats på en webbsida eller möjligtvis använder
den på företagets egna hemsida för att visa erbjudanden. Det finns olika
webbsidor där en annons kan placeras och det vanligaste är på portaler,
såsom Postens ”Torget” och Telias ”Passagen”, som ofta fungerar som
shoppingcenter. Här erbjuds en mängd olika aktiviteter, bland annat chat-
diskussioner, nyheter, länkar via annonser och vädret för att locka till sig
kunder och knyta dem till sig.84 På andra typer av sajter kan en konsument

                                        
83 The Economist (1999)
84 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
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hitta sökmotorer, såsom på Yahoo! och AltaVista, eller andra verktyg. Ett
problem med både portaler och sökmotorsajter är att det vanligtvis är så
många annonser som är placerade där så att konsumenten mentalt selekterar
bort dem.

5.3 Tjänstemarknadsföringsstrategier
Kotler och Armstrong menar att dagens serviceföretag brottas med tre
övergripande frågor kopplade till tjänstemarknadsföringsstrategier. Den
första frågan behandlar styrning av differentieringsmöjligheter. Lösningen för
företag som inte vill eller kan konkurrera med priset blir att differentiera sina
tjänster.85 Utifrån försäkringsbolagens perspektiv kan det exempelvis röra sig
om att erbjuda andra vägar än de traditionella att teckna en försäkring genom,
tillhandahålla mer specialiserad och utbildad personal än sina konkurrenter,
framhäva sig som experter inom vissa områden (privat-, liv-,
företagsförsäkring) eller genom annorlunda image (socialt ansvarstagande,
nykterister eller dylikt). Ett företag kan välja att differentiera sig genom att
finnas på Internet och på så sätt bli mer lättillgänglig för vissa personer och
även ha möjlighet att hålla ett lägre pris, eftersom distributions- och
lagerkostnaderna minskar.

Den andra frågan behandlar styrning av tjänstens kvalitet. Företag som kan
erbjuda mer än vad kunden förväntat sig kan räkna med att få en nöjd kund.86

I försäkringsbranschen kan det röra sig om att kunden exempelvis får
någonting extra på köpet eller att försäkringsbolaget erbjuder service- och
supporttjänster i samband med tecknandet av en ny försäkring. Mervärdet
kan också uttryckas genom att kundanpassa erbjudanden och servicetjänster
vilket är relativt lätt på Internet eftersom ett företag på ett enklare och
smidigare sätt kan följa upp och mäta kunder. Styrning av tjänstens kvalitet
innefattar att företaget även mäter och regelbundet följer upp tjänsternas
kvalitet genom att intervjua anställda och kunder. Dessutom bör företaget
sätta upp tydliga mål för hur stor andel nöjda kunder man strävar efter.

Den tredje övergripande marknadsföringsfrågan handlar om styrning av
produktivitet. Produktiviteten kan ökas genom att öka personalens
effektivitet, sänka kvalitetskraven på tjänsterna eller öka effektiviteten i
produktionsprocessen.87 Ett försäkringsbolag kan exempelvis effektivisera sin
hantering av skadeärenden, utbilda och öka kraven på personalen eller
anställa effektivare medarbetare. Författarna poängterar att dessa åtgärder
måste vidtagas med kvalitetskravet i minnet för att inte få negativa effekter.88

                                        
85 Kotler, P. Armstrong, G. (1994)
86 Ibid
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5.3.1 Reklamstrategier för Internet
”En digital strategi är ett noga genomtänkt, klart uttalat och långsiktigt
inriktat handlingsmönster som ett företag tillämpar i syfte att vinna
konkurrensfördelar genom användning av informationsteknik. Långt ifrån
alla företag har uttalade digitala strategier, men allt fler får det.” 89

5.3.1.1 Förberedelser och mediumanalys90

Innan ett företag bestämmer sig för att utnyttja Internet på olika sätt bör man
först utvärdera om mediet är användbart i företagets mediemix. För att göra
det har vi använt oss av Mårtenssons Medievalsmodell som i en bok av Jäger
och Winberg har applicerats på Internet. Där ges en helhetsbild av Internet i
jämförelse med traditionella medier. I vårt fall är alla undersökta
försäkringsbolag redan etablerade på Internet, men vi anser att denna modell
även fungerar bra som en tillbakablickande utvärdering av Internet som
mediekanal.

Medievalsmodellen

VAD DET KOSTARVAD DET KOSTAR SITUATIONSSPECIFIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

SITUATIONSSPECIFIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR

A) Kostnadseffektivitet

• räckvidd
• frekvens
• segmenterings-
möjligheter

• rabatter

A) Produktmässiga förutsättningar

• fas i livscykeln
• produktens behov av att
  informationen ges
• produktens behov av
  demonstration/service
• produktens engagemang hos
   målgruppen
• produktenskändhet

B) Marknadsmässiga  förutsättningar

• företaget känt/okänt på marknaden
• marknadens tillväxtakt
• konkurrenternas val av medier
• möjligheter att välja
  som marknadsledare

C) Kreativa förutsättningar

• den kreativa lösningens krav på färg,
  på att kunna använda rörliga bilder
  för att aktivera målgruppen,
  på att kunna använda ljud etc.

VAD MAN FÅRVAD MAN FÅR

A) Presentationsegenskaper

• budskapsöverföring
(färg, tryckkvalitet, ljud,

  rörliga bilder, förmåga att
  återge komplicerade budskap
  etc.)

B) Flexibilitet
• regionalt
• tidsmässigt

C) Olika mediers
      image/natur

• livslängd
• haloeffektrespektive
sleepereffekt

• förväntningar
• störningar

           Källa: Jäger, J. Winberg, P (1996) s. 50

Den första dimensionen i denna modell är mediets kostnadseffektivitet, där
bedömningen grundar sig på faktorer som räckvidd, frekvens,
segmenteringsmöjligheter och rabatter. Med räckvidd menas hur många
människor som mediet kan nå ut till. Om Internet har en bra räckvidd eller ej
beror på vilka företaget vänder sig till. I april 1999 hade 60% av den svenska
populationen tillgång till Internet och antalet användare ökar91. Personer i

                                        
89 Anderson, B. Jakobsson, P. (1998) s 11
90 Jäger, J. Winberg, P (1996) Hela medievalsdiskussionen är tagen från denna bok.
91 Melander, P. (1998), SIKA (1999)
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åldern 25-44 hade den största tillgången till. Däremot skiljde sig inte
Internettillgången i hushållen åt mellan kvinnor och män92.

Med frekvens avses hur många gånger man vill att företagets budskap ska nå
avsedd målgrupp. I traditionella massmedier kan annonsören beräkna hur
många gånger budskapet ska visas i syfte att uppnå maximal effekt. Det
fungerar inte på samma sätt med Internet där budskapet vanligtvis är
tillgängligt 24 timmar om dygnet. Jäger och Winberg anser att de
demografiska segmenteringsmöjligheterna är begränsade eftersom alla
målgrupper inte finns representerade på nätet. Däremot går det lättare att
anpassa sin information efter den enskilda användarens önskemål, dels
genom att mycket information presenteras och dels genom att kunden på
egen hand får en möjlighet att söka på företagets hemsida. Både i
traditionella massmedier och på Internet ges rabatter utifrån hur mycket och
var ett företag annonserar. Sammanfattningsvis kan sägas att
kostnadseffektiviteten beror på om målgruppen är representerad på nätet och
även på hur utfallet på reklamkampanjen var i förhållande till kostnaderna.

Om Internet ska ses som ett lämpligt medium beror mycket på de
produktmässiga förutsättningarna som råder, i vilken livscykelfas produkten
befinner sig. En produkt i introduktionsfasen bör främst finnas i andra medier
än Internet. För de resterande faserna kan Internet vara ett bra komplement
till andra medier, förutsatt att målgruppen finns på nätet. Internet passar
speciellt bra för produkter där kunden kräver mycket information, eftersom
en nästan obegränsad och differentierad mängd information kan hållas
tillgänglig. Idag är det även möjligt att demonstrera och ge service på ett
visuellt och tredimensionellt sätt. Jäger och Winberg anser att Internet passar
både för hög- och lågengagemangsprodukter, där ett företag kan utnyttja hela
köpprocessen för de sistnämnda. Slutligen fastställer de att det troligtvis är
lättare att marknadsföra kända varumärken via Internet eftersom utbudet blir
allt större.

De marknadsmässiga förutsättningarna påverkas av om ett företag är känt
eller ej. Författarna tror att stora och kända företag inte kommer att behöva
lägga ner lika mycket pengar på att marknadsföra sin närvaro och därigenom
ha en fördel mot små och okända företag, men de påpekar också att små
företag har goda möjligheter att på Internet framstå på ett lika professionellt
sätt som de stora företagen. Internet har idag ett visst nyhetsvärde som gör att
ett företag kan dra nytta av konkurrensfördelar genom att tidigt gå ut och
uppfattas som innovationsbenäget. Detta avtar dock i takt med att Internet
som medium mognar. Den sista faktorn är kreativa förutsättningar som

                                        
92 SIKA (1999)
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betonar möjligheten att använda sig av ljud och film på Internet. Detta gör en
annons på Internet mindre statisk jämfört med en annons i en tidning.
Däremot har televisionen ännu större möjligheter till rörelser och andra
effekter i sina reklamfilmer.

För att utreda vad ett företag får ut av Internet behandlas dimensionerna
presentationsegenskaper, flexibilitet och image/kultur. Ett mediums
presentationsegenskaper beror på genomslagskraft och kontaktförmåga.
Jämfört med traditionella massmedier är Internet ett multimedialt medium, d
v s att företag kan använda sig av text, rörliga bilder och ljud. I andra medier
kan sällan alla dessa faktorer uppfyllas. I jämförelse är Internet också väldigt
flexibelt då det är lätt för ett företag att när som helst uppdatera och ändra
budskapet i reklamen. Den regionala flexibiliteten är svårare att uppnå då
tillgången till Internet varierar geografiskt. När det gäller image/natur beror
det t ex på reklambudskapets livslängd i mediet. Jämfört med televisionen
kan nätannonser ha ökad livslängd, men jämfört med tidskriftsannonser råder
motsatt situation. Med haloeffekt menas att budskapet som förmedlas
kommer att påverkas av vilket medium det presenteras i, medan sleepereffekt
uppstår ifall mottagaren har glömt bort i vilket medium budskapet sågs.
Internet anses ha en haloeffekt eftersom det finns andra effekt- och
resultatmöjligheter på nätet vilket leder till att budskapet skiljer sig från andra
medier och därav  kommer annonsen även att förknippas med det mediet.

5.3.1.2 Tio strategiska steg för ett företag på Internet93

Om ett företag kommit fram till att det ska etablera sig på Internet med
hemsida, reklam och eventuell försäljning efter ovanstående utvärdering är
det nödvändigt att ha en klart definierad strategi. Utifrån forskning och
intervjuer med framstående företag på nätet, såsom Amazon och Dell, har
Kare-Silver utvecklat ett ramverk i tio steg som kan fungera som en
strategiguide för lyckad marknadsföring och försäljning på Internet.
Författaren påpekar att alla tio steg måste genomarbetas och fullföljas för att
ett företag ska kunna lyckas på Internet.

1. Upprätta övergripande elektroniska mål: Är Internet bara ett nytt
reklammedium eller är det en ny försäljningskanal med specifika mål?
Kare-Silver påpekar att det är väldigt viktig att bestämma Internets roll
och anser att det finns tre övergripande inriktningar för en hemsida som
företag kan sträva mot: promotion, innehåll, transaktion eller en
kombination av dessa faktorer. Han poängterar att det viktigaste är att det
är ett medvetet val oavsett vart företaget strävar.

                                        
93 Kare-Silver, M. (1998). Hela detta avsnitt är taget från denna bok om inget annat anges.
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Internetstrategiprocess i 10 steg

1.
Set overall
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2.
Understand
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customer

3.
Design
your
presence

4.
Entertain

5.
Make it
interactive

6.
Advertise
your
presence

7.
Network
the Net

8.
Deliver the
promise

9.
Manage
Loyalty

10.
Measure

Källa: Kare-Silver, M. (1998) s. 211

Promotion handlar främst om att skapa medvetenhet och att underbygga
varumärkets image. På så sätt väljer ett företag medvetet bort detaljerad
information, men bör dock hänvisa till var den kan inhämtas, likaså finns
då ej möjligheten till köp. Informationssajter har mycket detaljerad
information, vilket lämpar sig på nätet. Vanligtvis är dessa sajter
interaktiva med mejl- och/eller chattjänster.  Denna typ av sajt kräver mer
underhåll och därför mer resurser i form av personal och tid.
Informationssajten ses vanligtvis som ett mellansteg tills företaget har
möjlighet att erbjuda varor och tjänster på nätet, vilket är den tredje
variabeln, transaktion. Transaktionssajten kan också innehålla mycket
information, men syftet är inte att informera utan att sälja produkter. I
detta fall bör ett företag ha klara försäljningsmål. För att knyta detta
resonemang till Internetreklam kan sägas att ett företag även bör ta hänsyn
till dessa mål vid utformandet av en annonseringskampanj. Ska annonsen
finnas på en sajt för att öka varumärkesmedvetenheten eller är målet att
generera försäljning?

Höij et al menar att det även finns andra strategiska mål som ett företag
måste ta hänsyn till innan en Internetlansering träder i kraft. Ett företag
måste bestämma sig för om de ska rikta sig mot befintliga kunder för att
skapa mervärde, skaffa nya kunder eller fungera som en service och
supportfunktion. En strategi utesluter inte en annan men det är viktigt att
hålla isär komponenterna. ”Att inte ha tänkt ut en strategi för hur man ska
ta hand om inkommande e-post eller på annat sätt uppfylla besökarnas
förväntningar när man lanserar en webbtjänst kan jämställas med att
öppna en butik utan att ha anställt någon butikspersonal”.94

2. Förstå varje kund: Att förstå kunderna är en grundläggande princip för att
kunna göra affärer. Genom Internet finns det större möjlighet att få tag på
detaljerad personlig information och även att ge mer personligt anpassad
information, vilket leder till att kunden kan bli mer precist mött utifrån

                                        
94 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996) s. 82
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hans/hennes behov. Bland det viktigaste är utvecklandet och användandet
av kunddatabaser. Författaren återger ett exempel från ett amerikanskt
försäkringsbolag som i alla kontaktlägen använder sig av sin databas för
att kunna återkoppla det pågående samtalet till kundens tidigare köp och
interaktioner med bolaget eller kundens situation och intressen. Kare-
Silver förespråkar kundanpassning på företagens hemsidor, men vi menar
att olika annonseringsalternativ också kan dra nytta av denna selektering i
samband med cookies. Denna diskussion återfinns under avsnittet
”Relationsmarknadsföring på Internet”.

3. Utforma din hemsida: Ofta har många hemsidor dålig layout och är inte
utformade för att passa olika typer av kunder, utan alla kunder måste gå
igenom vissa standardiserade moment innan de kommer till den önskade
avdelningen. Författaren har efter studier av framgångsrika företag tagit
fram vissa punkter som företag bör ta i beaktning inför
hemsideutformandet. Det bör finnas en översiktlig karta för att kunna
navigera på sajten. Dessutom bör hemsidan tydligt visa vilken inriktning
den har, alltså vad den är till för. För att undgå standardiserade moment,
som beskrevs ovan, bör det finnas ikoner som för besökaren till olika
inriktningsområden när han/hon klickat på den. När ett visst
tillvägagångssätt är etablerat bör företaget bevara det för att inte
kontinuerligt ändra upplägget och förvirra återkommande besökare.

4. Underhåll: En Internetsajt kan erbjuda många olika upplevelser. En bra
utformad hemsida tillhandahåller inte bara information eller
köpmöjligheter, utan engagerar och underhåller besökaren. Det finns en
unik möjlighet till att bygga upp bilder, videos och texter på ett sådant sätt
som fångar besökarens fantasi och intresse. Exempelvis kan företaget
lägga in olika spel på sajten som lättare fångar ett intresse men samtidigt
ska inte besökaren befinna sig längre än ett klick bort från ett
produkterbjudande. På detta sätt kan ett företag lättare skapa naturliga
kopplingar mellan kunder, företaget och dess produkter. Författaren menar
att det är denna involveringsfaktor som skiljer Internet från andra
shoppingmiljöer. Denna underhållningsaspekt tror vi även går att
applicera på en annonskampanj. Eftersom det finns så många annonser på
flertalet portaler anser vi att det är viktigt att fånga en surfares intresse
genom engagerande annonsutformning och en aktivitetsbetonad
efterföljande sajt som besökaren förs till efter ett klick.

5. Gör det interaktivt: Kare-Silver tycker att Internets framställning som det
enda interaktiva mediet är överdrivet. Han menar att även
televisionskampanjer bör innehålla interaktiva element. Dock påpekar han
att Internet inger större möjligheter till interaktivitet, som att det
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exempelvis är möjligt att föra en dialog i realtid eller med lite fördröjning,
d v s i samma ögonblick som frågeställningar dyker upp i anknytning till
ett produkterbjudande.

6. Gör reklam på nätet: Det är uppenbart att investeringar i  reklam på
Internet har ökat. Från början var det flest dataföretag som gjorde
nätreklam, men nu har fler och andra aktörer börjat etablera sig. Reklamen
kan uttryckas på olika sätt, t e x med banners eller interstitials, vilket i alla
fall är betydligt billigare än annonser i andra medier, enligt Kare-Silver.

7. Bygg nätverk på nätet: Om en kund inte känner till ett företags hemsida
eller inte kan hitta den så går kunden ofta förlorad. Detta med
lägesplacering gäller all typ av fysisk försäljning, men på Internet är det
extra viktigt då det inte finns någon normal förbindelse mellan säljare och
köpare som t ex finns i ett köpcentrum. Internet är en virtuell värld där det
gäller att fokusera på varumärke, bygga upp och dra uppmärksamhet till
företaget. Ett sätt är att placera annonser på olika sajter och portaler som
har relaterat innehåll. Ett annat är att lägga in olika nyckelord i en
sökmotor, som Yahoo!. Förutom reklam på Internet måste företagen
anstränga sig för att integrera sin marknadsföring med andra tillgängliga
medier. Företagen behöver bestämma vilken roll de olika medierna spelar
i reklam- och försäljningssyfte för att kunna räkna ut hur de ska
komplettera varandra.

8. Hålla löften: Efter genomgången ovan med engagerande hemsidor,
annonser och nätverksbyggande på Internet så är det nödvändigt för
företag att hålla vad de lovat. Kare-Silver syftar främst på leverans av
produkter och tjänster till rätt plats och i rätt tid.

9. Hantera lojalitet: På den konkurrensutsatta marknad som Internet
förmedlar räcker det inte som företag att se kunder som
engångstransaktioner. Kare-Silver menar att företag inte har råd att
betjäna en kund bara en gång, utan det gäller att bygga upp en relation i
första ögonblicket. Utmaningen för relationsskapande är dock svårare i
den virtuella världen då en kund har större möjlighet att jämföra priser och
produkter samt har större frihet att välja, eftersom hela världens
erbjudanden är tillgängliga. Vanligtvis uppstår det inte heller varken
nackdelar eller extra kostnader vid byte av företag. Det handlar då om att
ta reda på vad som driver kundlojalitet i företagets situation och därefter
investera i det. I en undersökning som presenteras i boken framkommer
det att en femprocentig ökning av lojalitet leder till en tjugofemprocentig
ökning i lönsamhet. Samtidigt som det kan vara en större utmaning att
skapa relationer på Internet betonar författaren att ett företag har bättre
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förutsättningar för att samla in personlig information om sina kunder,
vilket främjar lojalitetskapand och relationsmarknadsföring.

10. Mäta: Marknadsförare vill kunna mäta effekten av vad de genomför och
vad de satsar pengar på. För televisionsreklam har det utvecklats
sofistikerade mätmetoder, där man bl a mäter variabler som hur många
som sett reklamen, vid vilken tidpunkt samt vilken profil tittare har. Kare-
Silver föreslår olika mått på Internetreklamens effekt som t e x ”cost per
thousand”, då man mäter hur mycket det kostar att nå 1000 personer. Med
måttet kostnad per klick mäts varje besökare som klickar på annonsen. En
variant är ”click trough/click rate”, då man mäter hur ofta en surfare som
ser en annons klickar på den. ”Cost per head” är då ett företag mäter mot
de som har svarat på en annons med personlig information. Men det
saknas fortfarande sofistikerade och exakta mätmetoder, vilket gör att
Internetreklams verkliga effekt fortfarande är oklar. Craig Kanarick,
grundaren till Razorfish, påpekar att företag måste sätta upp mätbara mål,
om det så handlar om att sälja 20 000 enheter, få 800 träffar i veckan,
vinna fyra designpriser eller bli omskriven med si och så många
spaltmeter i pressen95.

5.4 Internetreklamens effektivitet
Detta leder oss in på mät- och uppföljningsområdet för att företag ska kunna
undersöka om det är värt att satsa på Internetreklam.

5.4.1 Mätmetoder
När Internetreklam först skulle börja mätas studerades ”hits”, d v s antal
träffar. Detta mått är dock väldigt missledande då man kan ledas till att tro att
en ”hit” är detsamma som en besökare på hemsidan. Men egentligen
registreras en ”hit” varje gång en fil, textfil eller bildfil, laddas ner vilket kan
leda till flera ”hits” då bara en besökare går in på en hemsida. Idag har det
vuxit fram andra metoder och andra målsättningar för mätningarna. Cookies
är elektroniska  igenkännare som gör det möjligt för webbservrar att
registrera och spåra besökarnas aktiviteter på Internet. Fördelen är att den
insamlade kundinformationen överförs från marknadsförare till surfare. På så
sätt behöver besökaren bara bemötas av individanpassad information och
annonser, om marknadsföraren använder den insamlade informationen på rätt
sätt.96

Generellt sett kan det sägas att nätreklam oftast kan mätas snabbare och mer
exakt än reklam i andra medier. Framförallt ges det ett bra tillfälle att
                                        
95 Hammarkrantz, S. (1998) s. 53
96 Janal, D. (1998)
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analysera den data som genereras automatiskt av webbservrarna.97 Ett företag
som annonserar på Internet kan dagligen få återkoppling från portaler eller
sajter som annonser ligger på. Det kan vara uppgifter om annonsens antal
exponeringar och hur många gånger besökare som klickat på den. För att få
reda på klickandelen divideras antalet exponeringar med antalet
annonsklickningar, vilket då ger information om hur attraktivt annonsens
budskap är. Denna siffra ligger normalt på 2-3 %, men kan vara mycket
högre om annonsen har ett bra budskap och är bra utformad.98 Det viktigaste
är dock att fastställa vad som egentligen ska utvärderas.

Oftast behöver ett företag mer information än ovan nämnda exponeringar och
klickfrekvenser. En viktig faktor är effektivitet, vilket kan jämställas med
besökarnas beteende. Detta kan spåras via cookies. Det går att följa
besökarens väg genom att se vilka sajter besökaren gått in på, hur besökaren
har länkat sig vidare, hur lång tid han/hon har stannat på varje sajt och hur
lång nedladdningstid sajten krävde. Genom att förstå en kunds beteende och
vad som driver hans/hennes handlande på sajter kan företag förbättra
responsen mot varje kund. Det kanske kan fastställas att genomsnittskunden
endast orkar vänta i 15 sekunder för att ladda ner en sajt innan besökaren
avbryter den för att söka sig någon annanstans. Annan intressant data kan
vara varför en besökare besvarar ett visst typ av innehåll, navigerar på nätet
som han/hon gör eller vilka sajter som är mest intressanta och varför.99

Om ett företag säljer varor eller tjänster på nätet är försäljningsresultatet ett
bra utvärderingsmått. Ett företag kan undersöka om det har knutit till sig nya
kunder eller om det är befintliga kunder som bara har bytt inköpskanal. Om
det är de befintliga kunderna som handlar kan Internetsatsningen ändock vara
gynnsam eftersom inköpsvolymerna nu kan vara större. I annat fall så kan
företaget resonera såsom att dessa kunder kanske hade bytt till en konkurrent
med näthandel.100

För att få svar på frågor gällande hur många av kunderna som har tillgång till
Internet och hur många som använder sig av företagets hemsida passar
traditionella undersökningsmetoder bra. Det kan utgöras av
enkätundersökningar, telefonintervjuer eller personliga intervjuer. Ett annat
intressant undersökningsområde kan vara varför vissa kunder inte kommer
längre än till företagets startsida. Dessa typer av frågor kan vara svåra att

                                        
97 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
98 Andersson, B. Jakobsson, P. (1998)
99 Janal, D. (1998)
100 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
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besvara utan traditionella undersökningsmetoder, då cookies inte kan förklara
motiven bakom en surfares handling eller tankegång.101

                                        
101 Höij, M. Lones, P. Stjärne, J. (1996)
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6 EMPIRI

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Skandia
- Länsförsäkringar WASA AB
- Trygg-Hansa
- Folksam
- Netviq
- Synergy Interactive
- Mediataktik
- CIA Interactive
- Spray

I empiriavsnittet presenterar vi först försäkringsbolagen och därefter följer
en presentation av Internet- och mediakonsulterna. Intervjuerna har kretsat
kring frågor om strategi och effektivitet för reklamsatsningar på Internet
varför vi även använt dessa indelningar i upplägget av empiriavsnittet. Varje
företagsavsnitt börjar med en kort presentation av det undersökta företagets
verksamhet följt av en presentation av den intervjuade personen på företaget.

6.1 Skandia
Skandia är en internationell spar-, liv- och fondförsäkringskoncern. Bolaget
bildades 1855 och verkar i mer än 20 länder. De viktigaste marknaderna för
Skandia är Sverige, USA och Storbritannien. Moderbolaget Skandia är
indelat i sex divisioner, Skandia Liv, Skandia Link, SkandiaBanken, Skandia
Asset Mangement (SAM), Idéer för livet (IFL) och Property and Casualty
(P&C, sakförsäkringar). Skandia, norska Storebrand och finska Pohjola har
1999 tillsammans bildat Nordens största skadeförsäkringsbolag som kommer
att heta ”if...”. All sakförsäkringsverksamhet kommer att läggas i detta
fristående bolag.102

Vi har intervjuat Jan Dahlberg som jobbar som marknadsförare och
analytiker på P&C, sakförsäkringar för privatpersoner. Jans främsta ansvar är
marknadsföring över Internet, men han är även reklamansvarig för
marknadsföring i traditionella medier.
6.1.1 Skandias verksamhet på Internet
Koncernen Skandia lanserade sin huvudsajt för drygt fyra år sedan och strax
därefter lanserade även Skandia Link och SkandiaBanken sina hemsidor.
Sakförsäkringars hemsida har funnits i två och ett halvt år och startades som
enbart en informationssajt. Sedan ungefär ett och ett halvt år finns det
interaktiva tjänster och idag kan man teckna alla Skandias privatförsäkringar
på nätet, förutom motorcykelförsäkringar som är ett specialfall.

                                        
102 www.skandia.se
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Internet är ett snabbt, enkelt och relativt billigt medium, där det är ganska lätt
att målgruppsanpassa reklamen, tycker Jan Dahlberg. Samtidigt anser han att
reklamen inte får samma breda genomslagskraft jämfört med traditionella
massmedier. Nu när de måste etablera det nya varumärket ”if...” kommer de
främst att använda sig av andra medier till en början, då Internet inte kan
skapa samma effektiva varumärkesmedvetenhet.

När sakförsäkringar gör reklam på nätet är den främst produkt- och
försäljningsinriktad. Jan Dahlberg berättar att sakförsäkringar inte har använt
sig så mycket av banners, men de ligger med på några bilhandlarsajter och
andra mäklarsajter såsom ”Pengar & Privatekonomi”. Han tillägger att de står
i startgroparna för denna typ av annonsering. ”Det finns flera skäl till att vi
inte haft så mycket banners. Det här året har varit ett testår för att få alla
kontrollfunktioner att fungera. Nu fungerar allt så nu kommer vi att sätta fullt
blås på det här”.

Idag kommer fyra procent av all sakförsäkringsförsäljning från nätet, trots att
Skandia P&C nästan inte har gjort någon reklam för den. Jan Dahlberg tror
att detta beror på att deras varumärke är så pass starkt och att kunderna
fortsätter in på sakförsäkringars hemsida från koncernens huvudsajt.

”Av de som kommer in på vår sajt och gör en premieberäkning, så
är det mellan 10-15 procent, beroende på produkt, som tecknar
försäkringen direkt. Det kan bero på att vi är det enda
försäkringsbolaget, förutom vårt dotterbolag Dial, som har hela
spektrumet på nätet och att vi har ett väldigt starkt varumärke.
Kunderna tycker att det är enkelt att räkna ut premie på nätet och
dessa interaktiva tjänster sker helt automatiskt av en server. Inga
pappershandlingar är då involverade.”

6.1.2 Strategier
Skandias huvudhemsida syftar till att ge potentiella investerare viktig
information samt att direktlänka besökarna till divisionerna och till de olika
försäkringarna som kan tecknas. Sakkunder efterfrågar inte nättjänster på
samma sätt som Internetvana Skandia Link-kunder. Trots detta vill P&C få ut
så mycket som möjligt på nätet för att få en snabbare tillgång till marknaden
och för att kunna skära ner på driftskostnaderna. Då försäljningen av
sakförsäkringar normalt sker via ombud och kundcenter, d v s egna
telemarketingsäljare, blir det mycket dyrare än vad det blir via nätet. Enligt
Jan Dahlberg är försäljningskostnaden nära noll på Internet, bortsett från
investeringskostnaderna i servrar.
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Enligt en undersökning av 20 produkter är försäkringar den minst sökta
produkten på nätet. ”Försäkringar är inte så ”hot”. Därför finns det ingen
anledning till att prata om försäkringar i allmänna termer på Internet. När
folk är inne på nätet så ska de kunna göra någonting, som att räkna ut priset
och teckna försäkringar”. Skandia är därför väldigt produktorienterat på
nätet och vill att kunden så snabbt som möjligt ska kunna komma in till en
sajt där han/hon kan utföra någonting. Det är också anledningen till att
Skandia gör reklam på Internet, för denna typ av informationssökning gör
kunden normalt inte i traditionella medier. Skandia P&C har satt upp ett
ganska högt mål och procentandel för nätförsäljningen av sakförsäkringar.
För att nå detta mål kommer man först stärka det nya varumärket ”if...” i
framförallt traditionella medier och sedan börja med annonsering på nätet.

Jan Dahlberg anser att bland det viktigaste är att etablera samarbeten med
strategiska partners och portaler samt att målgruppsanpassa reklamen efter
olika intresseområden, såsom på bilsajter, villamäklarsajter och portaler med
inriktning mot ett visst område som ”Spara Pengar”. ”Eftersom försäkringar
generellt sett ligger långt bak i folks huvuden, så tror jag att
reklamsatsningarna kommer att ligga så nära affären som möjligt, alltså så
nära köpögonblicket eller intresseområdet som möjligt”.
6.1.2.1 Reklam i framtiden
I framtiden tror Jan Dahlberg att fler försäkringsmäklare kommer att lägga ut
sig på nätet, som exempelvis företaget Goodguy, vilket kommer att göra det
lättare att jämföra premien, självrisken och villkoren. Detta i sin tur kommer
förmodligen att leda till nya köpmönster på nätet och prispress på
försäkringar.
6.1.3 Effektivitet
Skandia P&C lägger ungefär 15-20 procent av sin affärsdrivna reklambudget
på Internetreklam, vilket då involverar ren bannerannonsering, allianser och
portalsatsningar. På koncernnivå kommer man, enligt Jan Dahlberg, att satsa
ganska mycket på nätreklam.

Det är framförallt P&C:s mediaförmedlare som gör uppföljningarna av
nätkampanjerna. Tack vare att sakförsäkringars sajt är väldigt
försäljningsinriktad är det ganska enkelt att mäta hur många som har klickat
och hur många som sedan har tecknat en försäkring. Vid mätning av sajter
utan möjlighet att teckna försäkringar fokuserar de främst på klickfrekvens
och räckvidd. Dessa uppföljningar sker löpande och Jan Dahlberg hänvisar
till fondsidan som ofta testar olika budskap och sedan ändrar dem om de
fungerar dåligt. Genom förändringar har klickfrekvensen ökat sju till åtta
gånger.
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Jan Dahlberg anser att banners kan vara en lönsam affär. ”Om man är mer
selektiv när det gäller platser och tidpunkter så kommer banners rätt
använda att vara lönsamt. Man kan vara mycket precis för målgruppen, men
nu är det så att vi inte har en så väl definierad målgrupp för sakförsäkringar,
utan det är alla privatpersoner. Däremot så kan vi rikta in oss mot
intresseområden som villa, båt eller bil”. Sakförsäkringar har än så länge inte
valt att lägga sig på stora portalers startsidor, såsom Passagen, däremot kan
en ändring ske nu när det nya varumärkesnamnet ”if...” ska lanseras.

Förutom banners satsar P&C på fasta samarbetspartners, som tar en fast
avgift. Det är ett sätt som blir lönsamt i längden. De har fått många förslag
från portaler och andra sajter för att bilda ett slags joint venture, eftersom
sakförsäkringar har en ganska stor kundbas på 700 000 kunder. Men P&C är
försiktiga och vill inte involvera sig i mindre bra sammanhang, som lätt kan
hända i o m att anbudsgivarna ofta saknar konkreta affärsplaner.

Jan Dahlberg anser att de har lyckats med sin reklam på nätet då den har lett
till medvetenhet, trafik och försäljning. ”Vi har ju även haft bra draghjälp av
börskursen, Skandia är ett företag som det skrivs mycket om i media, vilket
gör att intresset blir större på nätet för Skandia. Med den goda
teckningsgrad vi har idag, så hade det varit tacknämligt att ha öst på lite
mer.” Denna återhållsamhet har framförallt organisatoriska förklaringar,
vilka Skandia P&C nu verkar ha löst.

6.2 Länsförsäkringar WASA AB
Länsförsäkringar WASA AB (LWAB) är moderbolag till 24 länsbolag i
Sverige som bildar den enda kundägda och lokalt förankrade
försäkringsgruppen. LWAB ägs av länsbolagen gemensamt och har som
uppgift att skapa förutsättningar för länsbolagen att bli framgångsrika på sina
respektive marknader och LWAB har ingen kontakt med kunderna.
Länsförsäkringsgruppen är marknadsledande inom svensk sakförsäkring, har
landets fjärde största livförsäkringsbolag och femte största fondbolag. Andra
divisioner är bank, agrar och ”run off”.103

Vi har intervjuat Jonas Hansson som är Internetkoordinator för hela bolaget.
Dels är han ansvarig för den externa webben, dels för deras Internetmarknad,
där han ofta samverkar med de som ansvarar för dem traditionella
massmedierna. Jonas Hansson sitter på koncernnivå varifrån all
Internetverksamhet sköts idag. Vanligtvis brukar reklamstrategier behandlas
på lokal nivå, men på de lokala kontoren saknas resurser och kompetens om

                                        
103 www.lansforsakringar.se
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detta medium, vilket leder till att allt sker på koncernnivå än så länge. Målet
är att Internet också ska skötas lokalt.
6.2.1 LWABs verksamhet på Internet
Länsförsäkringar och Wasa fusionerade 1 maj 1998 och därefter slogs de två
bolagens hemsidor ihop till en gemensam och ny hemsida, vilken lanserades i
februari 1999. Bolaget använder sig mycket av olika utomstående konsulter
för framförallt det tekniska arbetet med Internet. Detta eftersom det å ena
sidan skulle krävas så många personer från företaget och å andra sidan så
tillhör inte Internet LWABs kärnverksamhet. Målet är att hitta konsulter som
företaget kan bygga upp långsiktiga samarbeten med.

Jonas Hansson anser att fördelarna med Internet överväger dess nackdelar.
”Den främsta fördelen är att det inte är statiskt. När som helst kan du ändra
budskapet om du märker att det är fel. I printmedia kan du ta fram en
broschyr, en annonsutformning och när den går ut så går den ut. Med
Internet kan du gå ut med fyra, fem olika förslag som du testar och ser vilket
som är bäst och vilket som ger högst klickfrekvens och sedan ta bort de som
fungerar sämst och på så sätt maximera effekten.”  Däremot anser han att
folk reagerar mer på en printannons än på en banner. En ytterligare nackdel
är att det går väldigt snabbt att byta, eftersom man inte längre befinner sig
mer än ett klick bort från någon annan sajt, jämfört med en tidning som är
mer statisk och svårbytt.

”Med Internet kan du faktiskt komma till ett avslut, där annan
printmedia bara kan ge en kupong eller ett telefonnummer. Du kan
faktiskt köpa produkten med exakt samma medium i exakt samma
ögonblick som du ser annonsen för den. Om man jämför med TV-
shop så måste du byta medium för att kunna köpa. Men om det
hade funnits en knapp på fjärrkontrollen som säger köp, så hade du
nått samma effekt.”

6.2.2 Strategier
På grund av fusionen anser Jonas Hansson att de tappade ett år i utvecklingen
av Internet. Därför ligger LWAB efter några bolag i dagsläget, både gällande
hemsidan, reklam och försäljning på nätet. ”Nackdelen med att vi ligger efter
är att kunder söker sig till andra försäkringsbolag. Fördelen är att vi kan ta
det som andra gjort bra och förädla det”. Det viktigaste i dagsläget är att
bygga organisationer, processer och kompetens inom bolaget, för att i nästa
steg ta itu med nätreklamen. Denna uppbyggnad tar väldigt lång tid. Jonas
Hansson menar att innan man beger sig ut på nätet med reklam och banners
så måste företaget vara berett på vad som kan hända. ”Det är inte tekniken
som sätter ett tak för Internetreklamens utveckling, utan det är den interna
organisationen”.
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Under 1999 har LWAB jobbat med att utforma Internetstrategier för att
under påföljande år utveckla hemsidan och reklamen ytterligare. LWAB ser
Internet som en del av den övriga strategin för att nå privatmarknaden. De
håller på att utforma dels en annonseringsstrategi, där kampanjen antingen
kan ha målet varumärkesstärkande eller försäljning, och dels en
samarbetsstrategi med vissa portaler och webbplatser. Ett samarbete kan
utformas med till exempel en mäklare där man bygger upp någonting
gemensamt. ”Det kan vara så att du ligger med och utvecklar en applikation
tillsammans med dem och säger att när du tittar på ett hus så får du ett
finansierings- eller försäkringsalternativ också”. I dagsläget är hemsidans
främsta syfte att informera om bolaget och om produkterna, men Jonas
Hansson vill att detta ska förändras. ”Vi vill gå mot interaktion och
kommunikation med kunderna”.

6.2.2.1 Banners
LWAB har haft ganska lite banners och Internetreklam. Det hänger ihop med
att deras hemsida ännu inte är speciellt utvecklad och att endast ett fåtal
försäkringar kan tecknas via nätet. När deras hemsida är mer utvecklad så
kommer reklamen att öka, han ser det som ett måste. Jonas Hansson påpekar
att det är väldigt lätt att bränna sig via det här mediumet. ”På Internet så
förutsätter du som kund att du kan gå hela vägen ut och köpa produkten. Om
man då har en banner är det som om; -kul att du klickade, men du kan väl
ringa oss, då är det ingen som ringer. Nästa gång man har en banner tänker
kunden att; -nä, den klickar jag inte på.” LWAB har hittills bara använt sig
av banners med olika kampanjsajter bakom där besökarna kan fylla i sitt
namn och postnummer för att bli iväglotsade till kundens lokala länsbolag.
Det är väldigt viktigt att kunden hamnar på rätt bolag, för tjänsterna kan
skilja sig åt mellan dem. Än så länge är det bara vissa av länsbolagen som
kan erbjuda försäljning av hemförsäkringar.

För att en banner ska fungera menar Jonas Hansson att den måste sticka i
besökarens ögon, att den är utformad på ett annorlunda och roligt sätt.
Dessutom understryker han att det måste finnas en tydlig koppling mellan
bannerns budskap och det som kampanjen går ut på. Jonas Hansson
poängterar att det är viktigt att även målgruppsanpassa reklamen på Internet,
precis som i traditionella massmedier. Försöker ett företag nå alla
kundkategorier på en gång så är det helt bortkastat.

När LWAB placerar sina banners på nätet utformar de strategier tillsammans
med sina mediarådgivare, men de har också på egen hand testat olika
annonseringsalternativ för att lära sig mer. Vid bannersplacering måste ett
företag fråga sig var ens befintliga kunder befinner sig, för att kunna skapa
mervärde för dem, samt var företaget kan hitta potentiella kunder. LWAB har
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en uppfattning om vilka tryckta tidningar som deras kunder läser och
utnyttjar även detta på nätet. Den printmedia som inte finns digitalt faller
automatiskt bort och ersätts istället av sajter som inte finns i print, såsom
Spray. Det är relativt lätt att hitta sin målgrupp på Internet då många portaler
gör undersökningar om vilka deras besökare och medlemmar är. När LWAB
annonserar på stora portaler utarbetas detta på koncernnivå, för att undvika
suboptimering. I andra fall uppmuntras de lokala kontoren att kontakta
mindre lokala sajter, såsom Lunds Universitet.
6.2.2.2 Reklam i framtiden
Jonas Hansson anser att Internetreklam lämpar sig bra för försäkringar
eftersom själva produkten inte behöver någon frakt eller lagring. Han
poängterar dock att ett företag behöver både traditionell- och Internetreklam,
då bruset är så stort på nätet. Bruset ställer högre krav på reklamen, eftersom
konkurrensen om uppmärksamheten är högre samt att man vanligtvis är
mindre mottaglig för reklam på nätet.

LWAB har som ett mål att försöka kundanpassa kontakten med kunderna i
framtiden. Detta kommer att leda till att företaget behöver vara kontaktbart
både via traditionella kommunikationskanaler, såsom telefon och kontor, och
via det nya mediet Internet. Jonas Hansson tror att Internet kommer användas
av fler kunder i framtiden då det går att utföra fler tjänster på ett enklare sätt.
Men han påpekar att de andra kanalerna behövs för de mer komplicerade
försäkringarna.

Jonas Hansson menar att det inte är någon större skillnad mellan hur telefonin
påverkade företag och hur Internet nu förändrar organisationer. ”Man kan
jämföra det här med när 020-numret introducerades, när man fick starta upp
callcenters för det och Internet är egentligen ett nytt medium med samma
utveckling”.  Jämfört med USA ligger försäkringsbranschen efter, men i
Europa ligger de svenska bolagen långt framme. Jonas Hansson tror att
Skandia och Netviq ligger längst fram i Sverige. Netviq har inte samma
utbud som Skandia, men gjort väldigt bra ifrån sig då de hållit vad de lovat,
forsätter han. Tiden för att komma ikapp minskar allt mer eftersom det är
relativt lätt att kopiera tekniken, men kundvärdet och varumärkets image är
det svårare att efterapa och dess betydelse har ökat och kommer att öka
alltmer, enligt Jonas Hansson.
6.2.3 Effektivitet
LWAB har hittills haft en väldigt liten reklambudget för Internet. Inför nästa
år kommer denna troligtvis att öka. Idag anser de inte att banners är en
lönsam affär för LWAB, då deras hemsida ligger för långt efter.
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Den vanligaste utvärderingsmetoden för deras hemsidesatsningar är
klickfrekvens samt uppföljning av besökarnas cookies. För en
Internetkampanj går de även steget längre och mäter hur många som tecknat
försäkringar, vilket sker i samarbete med deras mediabyrå. Jonas Hansson
anser att kampanjuppföljningar bör ske minst dagligen för att ta tillvara på
möjligheten att kunna byta ut ett bannerbudskap om det inte fungerar bra.
”Har du inte koll på det här löpande under kampanjen så kan du lika bra
annonsera i printmedia, för då har du inte utnyttjat tekniken för att
annonsera på Internet”.

6.3 Trygg-Hansa
Trygg-Hansa har enbart hand om sakförsäkringar, då resten av
försäkringsverksamheten placerades hos SEB i och med fusionen 1997.

Vi har intervjuat Stefan Axelsson som delvis jobbar med Internet både
strategiskt och marknadsmässigt. Deras verksamhet på Internet är idag inte så
pass stor att någon behöver jobba med den på heltid.
6.3.1 Trygg-Hansas verksamhet på Internet
Trygg-Hansa var det första försäkringsbolaget som kom ut med en hemsida,
vilket skedde sommaren 1995. Hemsidan, som kallades för ”Hela livets
varuhus”, blev väldigt omdiskuterad tack vare sitt nytänkande. Sajten hade
flera roliga funktioner och det fanns möjlighet att kommunicera via mejl,
vilket var relativt ovanligt vid den tidpunkten. Då fungerade hemsidan mest
som PR. Idag är syftet med den nya hemsidan från 1998 att ge information
om de produkter som erbjuds och att utgöra ytterligare en
kommunikationskanal för kunden. Trygg-Hansa har insett vikten av att
snabbt svara på mejl och har därför tillsatt detta som ett enskilt
ansvarsområde. I dagsläget kan en besökare teckna olycksfallförsäkringar,
barnförsäkringar och en studentförsäkring på Internet.

Den främsta fördelen med Internet är interaktiviteten och möjligheten till ett
snabbt avslut, enligt Stefan Axelsson. Samtidigt anser han att vissa sajter är
väldigt röriga, att det kan vara svårt att hitta och att det kan vara dålig kvalitet
i trafiken.
6.3.2 Strategier
Stefan Axelsson berättar att halva Sveriges befolkning använder sig av
Internet och därför måste Trygg-Hansa använda sig av Internet för att kunna
nå sina kunder via alla kanaler. De försöker individanpassa sig och vara
flexibla när det gäller kundens möjlighet till olika kontaktsätt med bolaget.
”Rent generellt är det mycket snack om CRM d v s relationsmarknadsföring.
Nu kommer det något som heter eCRM. Jag har fortfarande inte sett ett enda
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exemplar på någon som har lyckats. Det ligger otroligt mycket jobb om man
vill genomföra det både organisatoriskt och tankemässigt.”

Trygg-Hansa ser Internet som en naturlig del i företagets kommunikations-
strategi. De har dock inget direkt mål för vad Internetverksamhet ska
generera. Stefan Axelsson anser att med televisionen når man alla kunder,
men med Internet når man förmodligen alla fast mycket snabbare. Vanligtvis
kombinerar Trygg-Hansa sina traditionella reklamkampanjer med kampanjer
på nätet. För tillfället finns det ett spel på hemsidan som kompletterar den
totala kampanjen och försöker göra den lite roligare. Det finns även ett
budskap i spelet som leder till att stärka varumärket och öka försäljningen.

6.3.2.1 Banners
Förutom spel så använder sig Trygg-Hansa av banners. Vanligtvis använder
de sig utav mediarådgivare eller sin reklambyrå för att placera sina banners,
men ibland kan det förekomma att de sköter det på egen hand. De går främst
på målgruppsanpassning vid val av bannersplacering, men det finns ingen
direkt uttalad strategi för detta. Sponsring är ett annat sätt att etablera sig på
Internet. ”Vi har ett samarbete med Passagen där vi jobbar med sponsring
på vissa avdelningar, som t ex på deras bilsajt”. Stefan Axelsson nämner
även ett annat alternativ som kallas för bombmatta, då ett företag köper upp
varenda annonsplats på de vanligaste ställena, men det har Trygg-Hansa
aldrig använt sig av.

6.3.2.2 Reklam i framtiden
Stefan Axelsson tror att försäkringsbolagen kommer att flytta mer pengar till
Internet i framtiden. Samtidigt påpekar han att ett bolag fortfarande måste
göra reklam i flera kanaler och inte bara i en. ”Internet är en PC framför
någon på ett skrivbord, men du måste gå ut någon gång. Om 3-4 år så kanske
Internet inte är lika med en PC utan det kan vara en mobiltelefon, en webb-
TV eller vad som helst. Webb-TV är ett oerhört starkt medium där du kan gå
in och klicka på en produkt för att sedan köpa direkt när du sitter framför
dumburken.”
6.3.3 Effektivitet
Oftast får Trygg-Hansa statistik av portalerna. Information inbegriper
klickfrekvens och hur många som nåtts med exempelvis banners. Dessutom
utvärderar Trygg-Hansa kampanjen i sina egna system. Detta bör ske efter
varje kampanj, tycker Stefan Axelsson. Han poängterar att det är utfallet som
är det viktigaste, inte klickfrekvensen eller besöken. Trygg-Hansa har inte
aktivt utnyttjat möjligheten att byta bannersbudskap under en kampanj, men
det har inträffat en gång. ”När man ligger på några få platser med banners
så är det ingen större idé. Det är viktigare om man ligger med bombmattor.”
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Stefan Axelsson anser att Internet är en omogen bransch. ”Man får se det
som en läroperiod fortfarande, hur man ska använda mediet. Mycket av
pengarna man lägger ner är så kallade läropengar. Vissa saker fungerar inte
helt enkelt, men det har man ingen aning om förrän man varit där. Vissa
fällor är omöjliga att undvika.” Stefan Axelsson är mer tveksamt inställd till
om banners är lönsamt. Däremot anser han att det är generellt sett lönsamt för
dem att göra Internetreklam. Det gäller bara att inte krångla till det i
processen.

6.4 Folksam
Folksam startades 1908 och består juridiskt av två dotterbolag, Folksam Liv
och Folksam Sak. Flertalet av deras kunder är medlemmar i olika
folkrörelseorganisationer och deras verksamhet bygger på ett nära samarbete
med folkrörelserna, de fackliga organisationerna, konsumentkooperationen
och idrottsrörelsen.104

Vi har intervjuat Lars Einar Pettersson som är chef för avdelningen
webbmarknad. Han ansvarar således för Internet och Intranet, där det ingår
att utveckla strategier för Internetsatsningarna.
6.4.1 Folksams verksamhet på Internet
Folksam gick ut publikt på Internet sommaren 1996. Hittills har inte Folksam
gjort så mycket reklam på Internet, men man har lagt ut några banners. Lars
Einar Pettersson ser framförallt mätbarheten som den främsta fördelen med
Internet som ett reklammedium. Att det både är enkelt att mäta och att man
har en möjlighet att kunna följa upp kunden. Men det finns också negativa
aspekter med nätreklam. ”Nackdelen är att det blir så jäkla plottrigt, ungefär
som reklamen på bandytröjorna som är sketfulla med reklam så att man inte
ser vad som står”.

6.4.2 Strategier
Från början använde sig Folksams olika affärsområden av skilda
reklambyråer när de skulle lägga ut någonting på nätet, vilket ledde till att det
inte var samma grafiska gränssnitt över hela sajten. Nu har de övergått till en
sammanhållen strategi för alla Internetsatsningar för hela bolaget och
Internetreklamen ses som en del av den totala marknadsföringsmixen.

Lars Einar Pettersson menar att det finns tre anledningar för ett
försäkringsbolag att vara närvarande på nätet. Den första anledningen är att
öka distributionskraften, d v s nätförsäljning jämfört med andra dyrare
kanaler. Den andra är möjligheten att kunna minska de administrativa

                                        
104 www.folksam.se
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kostnaderna för t ex inköp. Han syftar då på att marknadsföring mot kunder
via nätet är mer kostnadseffektivt. Den sista anledningen betonar vikten av att
vara närvarande på Internet för att det krävs av externa faktorer, såsom
kunderna. ”Du är med för att du måste, inte för att du har ett mål eller en
strategi. Vi har varit lite så att vi bara följt med, som att det är klart att vi
måste ha en hemsida.” Lars Einar Pettersson understryker dock att Folksams
mål har gått ifrån att vara närvarande till att göra mer affärer via Internet. De
vill få deras hemsida att bli mer interaktiv, ”… så att kunden kan göra allt
från att ta rätt på info till att beställa blanketter, utlandsresor, gröna kort för
bilen, resebevis, teckna försäkringar och livförsäkringar så småningom”.
Samtidigt har det varit svårt att få gehör i alla olika interna led  för Internet
som medium och dess möjligheter.

Lars Einar Pettersson berättar att Folksams kommunikationsstrategier baseras
på amerikanen Evan Schwartz marknadsföringsteorier i fyra steg beträffande
befintliga hushålls- och småföretagskunder. Eftersom Folksam har en väldigt
stor privat kundbas, 1,9 miljoner sakförsäkringskunder, väljer de att främst
rikta sin reklam mot befintliga kunder, då de enligt denna teori också har
lägst kontaktkostnad. ”Fortfarande går 99,9% av våra kundkontakter
pappersvägen, dels beroende på att vi inte har några rutiner framme men
framförallt på grund av att våra kunder inte har tillgång till Internet”. Lars
Einar Pettersson menar dock att kommunikationen via Internet kommer att
öka alltmer.

Kostnad per kontakt

Låg

Hög

Högre

1. Befintliga kunder
2. Samarbetspartners
3. Samarbetsportaler
4. Banners och dylikt

Steg nummer två är att utveckla samarbeten med olika aktörer, som redan är
etablerat med LO, TCO, OK, KF, Toyota, Opel och Honda m fl. På detta sätt
finns det länkar från samarbetspartners hemsida till Folksams och det finns
ytterligare möjligheter till att bygga upp gemensamma tävlingsaktiviteter och
liknande. I detta fall går man på både befintliga och potentiella kundgrupper
och det här tillvägagångssättet blir allt vanligare.

På den tredje nivån handlar det om samarbeten med portaler. Folksam arbetar
i dagsläget tillsammans med ”Aftonbladet Kvinna” på nätet. Där jobbar de
fram försäkringslösningar som är speciellt anpassade för Aftonbladets
nätläsare och specifikt för kvinnor.
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Allra sist kommer investeringar i banners, eftersom Schawatrz och Folksams
anser att kontaktkostnaden i detta fall är mycket hög. ”I mångt och mycket är
det fortfarande en testverksamhet och man kan bränna hur jäkla mycket
pengar som helst, som kastas på banners till höger och vänster”.
6.4.2.1 Banners
Lars Einar Pettersson tycker inte att banners räcker till med tanke på dess
kostnader och effekt i förhållande till traditionella massmedier. Om man ska
utforma en banner måste man göra den lite roligare för att få bort den osexiga
stämpel som medelsvensson har satt på försäkringar, menar Lars Einar
Pettersson.

Istället för banners använder sig Folksam av pappersutskick där de hänvisar
till sin hemsideadress. Försäkringskunder har ett händelsestyrt behov när de
är inne på nätet och därför vill Folksam satsa på att de på nätet ska kunna
utföra olika beräkningar av försäkringar. Förutom banners tror inte Lars
Einar Pettersson speciellt mycket på andra nätreklamalternativ heller, såsom
mejlingslistor och pop-up fönster. När Folksam utformar kampanjer på nätet
brukar de samarbeta med sin reklambyrå och i ett senare skede även med
mediamäklare. ”Man får vara lite försiktig när man träffar mediamäklare
som tror att de vet allt och en annan sitter och gäspar. De kör samma stuk
som de har gjort med vanliga tidningar.”

6.4.2.2 Reklam i framtiden
Det finns inget direkt som Lars Einar Pettersson skulle vilja ändra på
beträffande Folksams nuvarande Internetreklam. ”Man minimerar risken
genom att gå ut på egna kunder, går du ut på banners vet du inte riktigt hur
de slår. Ena stunden står det Folksam och sedan kommer en banner bakom
för underkläder. Nu kan man styra det lite grann genom att ställa krav på
portalen.”
6.4.3 Effektivitet
Cirka tio procent av den totala reklambudgeten läggs på olika
reklammöjligheter på Internet. ”Den kommer förmodligen att öka, men har
man den här marknadsföringsstrategin som förmodligen är den mest snåla så
kommer vår marknadsföring att rikta sig väldigt mycket mot befintlig
kundbas”.

När Folksam utvärderar sina reklamsatsningar på nätet mäts
uppmärksamhetsvärde och varumärkespositionsring med hjälp av traditionell
marknadsundersökningsmetodik. Man väljer då ett antal kunder som man
försöker följa under tiden. Lars Einar Pettersson påpekar att det därför är
viktigt att jobba med samma mediakonsult hela tiden så att jämförelse kan
göras utifrån ett antal använda variabler.
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6.5 Netviq
Försäkringsbolaget Netviq lanserades på Internet 1998. Själva idén var att dra
igång en ny försäkringsverksamhet på ett annorlunda sätt och inte föra över
de nackdelar som traditionella försäkringsbolag kan ha. Netviq har idag fyra
anställda och bedriver endast över Internet konsumentförsäkringsverksamhet,
vilket i dagsläget innefattar hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Till nästa år
beräknar företaget att utöka med liv- och bilförsäkringar. De fyra anställda på
Netviq jobbar med att designa nya produkter, produktutveckla,  distribuera
försäkringar via Internet samt marknadsföra tjänsten i olika medier. All övrig
verksamhet som kundtjänst, skadereglering, data m m är ”outsourcad”, d v s
tjänster som lagts ut på andra företag. Netviqs ambition är att ligga minst
20% lägre i pris än sina konkurrenter, vilket de kan göra genom att skära ned
på onödig administration och byråkrati.

Vi har varit i kontakt med Benito Guiance som arbetar som
marknadsföringschef med ansvar för marknadsföringsfrågor för alla medier
och distributionsstrategier på Netviq.
6.5.1 Netviqs verksamhet på Internet
Benito Guiance förklarar att Internet är mycket mer än bara ett
reklammedium för Netviq. ”Internet är i första hand det som har skapat
möjligheten att bilda ett så kallat virtuellt försäkringsbolag”. Med virtuellt
menar Benito Guiance ett försäkringsbolag där människor sitter på helt olika
ställen och arbetar men producerar en tjänst som kunden uppfattar att han får
från ett företag.

Den viktigaste fördelen med Internet som reklammedium anser Benito
Guiance är att det är ett köpnära medium. Vidare menar han att eftersom
kanalen är interaktiv behöver kunden inte fylla i massa papper och ringa.
”Det är det som är den stora fördelen med Internet som reklammedium för
ett Internetbolag, att det är interaktivt och det skapar en möjlighet för kunden
att direkt gå in och titta och se vad vi har att erbjuda och respondera direkt”.
Vad beträffar nackdelarna tycker Benito Guiance att det fortfarande är ett
väldigt nytt medium och det är svårt att bedöma kvaliteten på Internet som
reklammedium.
6.5.2 Strategier
Benito Guiance berättar att man har ett klart syfte med Internettrafiken, vilket
är att skapa trafik till butik. ”De som är aktiva på Internet kan se att det finns
ett försäkringsbolag som framförallt vänder sig till dem som tycker att det är
bra att använda Internet…  Det handlar om att trigga kunden till ett köp”.
Däremot har Netviq inga specifika reklamstrategier för just Internet.
Samtidigt berättar han att man valt att komplettera Internetreklamen med
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traditionella massmedier då dessa står för image- och profilbyggandet medan
Internet svarar för försäljningsbudskapet. Netviq använder sig av alla
alternativ som finns för att göra reklam på Internet och berättar att; ”I nuläget
är det viktigt för oss att bli än mer synliga, samarbete med andra
Internetaktörer ser vi på med stort intresse”.

Vad beträffar placeringsstrategier för banners tycker Benito Guiance att
placeringen inte spelar så stor roll, huvudsaken den har tillräckligt mycket
besök. Netviq jobbar mycket med annonsering på stora portaler som t ex
Aftonbladet och intresserar sig inte för de mindre nischade sajterna. Det som
Benito Guiance tycker är så fantastiskt med banners är att man får ett
omedelbart svar på hur bra eller dåligt en banner fungerar. ”Gör man en
aktivitet under en vecka kan man direkt se vilken banner som lockade mest
folk till att klicka och utav de som klickade hur många som tecknade en
försäkring”. Vidare konstaterar han att det inte går att säga hur den perfekta
bannern ser ut eller var den ska placeras, med banners är det viktigt att ha råd
och orka testa olika varianter, säger Benito Guiance.

Då mycket av försäkringsbolagens uppgift är att svara på kundernas frågor
tycker Benito Guiance att Internet är lämpligt. Internet lämpar sig även ur ett
försäljningsperspektiv eftersom man inte säljer några varor som kunden vill
kunna se och känna på, utan information och service.  Den speciella
målgrupp Netviq riktar sig mot är än så länge yngre människor som är
bosatta i större städer. ”Det är för dem som vi har skapat den här tjänsten.
Äldre människor i små samhällen värderar fortfarande den personliga
kontakten högre”.
6.5.3 Effektivitet
Ungefär 30-40% av den totala reklambudgeten läggs idag på
Internetannonsering. Denna kan, enligt Benito Guiance, komma att öka när
Internet som medium blir mer träffsäkert. Idag använder man sig av
traditionella metoder för utvärdering av Internetkampanjer liknande de som
används vid utvärdering av direktmarknadsföring i  andra medier, vilket är
kostnad per order. ”Hur många besök behöver jag för att teckna si och så
många försäkringar? Då ger det ett visst ordervärde till slut. Det är cost per
order vi använder som mått på effektivitet eller bristande effektivitet”.

I dagsläget är inte reklamen på Internet lönsam men Benito Guiance säger att
det kommer att bli lönsamt på sikt. ”Vi befinner oss i ett inkörningsskede, så
vi visar inga positiva siffror som bolag, men vi gör den bedömningen att det
är lönsamt för annars skulle vi inte hålla på med det”. Lönsamheten för
reklam på Internet kommer enligt Benito Guiance att öka när träffsäkerheten
ökar och man tydligare kan se vilka det är man möter. ”Idag är det inte så
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lätt, för antingen får man väldigt breda eller väldigt smala målgrupper”,
berättar Benito Guiance och syftar då på möjligheterna Internet erbjuder som
reklammedium.

6.6 Synergy Interactive
Synergy Interactive har helt koncentrerat sin verksamhet till att jobba med
reklamkampanjer på Internet där man fungerar som konsult avseende det
strategiska upplägget av reklamkampanjerna åt sina uppdragsgivare. Synergy
Interactive definierar sig själva som ett mellanting mellan reklambyrå och
mediabyrå där den huvudsakliga uppgiften består i att ta fram det kreativa
konceptet för en kampanj, utforma kampanjsajter och aktiviteter fram till
själva köpandet av annonsplatsen. Arbetet består även i att göra uppföljningar
åt kunder på reklamkampanjer. Synergy Interactive har ett nära samarbete
med reklambyrån Sandbergs Media AB, som även är delägare i företaget och
som jobbar med traditionella massmedier.

Vi har intervjuat Joel Wahlström som kallar sig för strategisk planerare vilket
även innefattar att jobba som projektledare för produktion, att vara analytiker
och förhandlare. Projektledarna på Synergy Interactive producerar ingenting
själva utan tar då hjälp av frilansare och webbyråer.
6.6.1 Internet som reklammedium
Vad beträffar fördelarna med Internet som reklammedium jämfört med
traditionella massmedier anser Joel Wahlström att den största fördelen är de
betydligt lägre kostnaderna för distribution och produktion av reklambudskap
jämfört med direktreklam. Vidare sammanfattar Joel Wahlström fem fördelar
med Internet jämfört med övriga medier:
• ”Internet är det enda medium som kan utföra direktrespons”. Ett exempel

på detta är företaget Goodguy som är en försäkringsmäklare och som bara
finns på Internet. Utifrån en banner som Goodguy har på en annonsplats
kan besökaren gå direkt in och beställa det han/hon önskar.

• ”En annan fördel är interaktivitet, där Nordic Battle är ett bra exempel”.
För datorspelet Nordic Battle hade man en kampanj på Internet där man
lagt en banner och en stortavla med en karta över Norden. Besökare kunde
där gå in på kampanjsajten och attackera övriga nordiska länder vilket
sedan uppdaterades på stortavlan på huvudsajten.

• Internet kan även användas som ett relationsskapande medium mellan
besökare och företag. Samsung är ett exempel på detta som på sin
hemsida lagt upp ett spel som besökaren fick spela för att sedan få en e-
post adress.

• En fjärde fördel som Internet har är flexibilitet. Detta utnyttjades enligt
Joel Wahlström i fallet med Samsungs kampanj som var i full gång då
Spray plötsligt lanserade en ny sajt, Spraydio, som fungerade som en
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radiokanal och spelade musik. Detta ledde till förändringar i Samsungs
kampanj så att även Samsung kunde dra fördel av den nya sajten.

• Maintarget är den femte fördelen med vilken man menar att det går att
rikta annonserna mot en viss målgrupp. Det blir då endast den besökare
som tillhör den specifika målgruppen som får upp denna annons.

Vad beträffar nackdelar med Internet som reklammedium nämner Joel
Wahlström tekniken i dagsläget. ”Det går inte att förmedla samma djupa
innehåll eller samma känslor som man kan göra i TV”. Vidare berättar han
att det också är därför man brukar säga att varumärkesbyggande på Internet
inte fungerar speciellt bra jämfört med i television. Det finns dock enligt Joel
Wahlström möjligheter att komma runt detta problem. Annonseringen är ett
medel för att få människor till en kampanjsajt eller till den sajt man använder
för att aktivera sig. ”Den egentliga kommunikationen, varumärkesbyggandet
och relationsskapandet sker på kampanjsajten och inte i annonsen”.

Något som kan ses både som en fördel och en nackdel med Internet som ett
reklammedium är enligt Joel Wahlström mätbarheten. Han säger att ”i o m
att det blir så exakt mätbart så blir det också väldigt kritiserat när det inte
fungerar som man har tänkt sig. I andra medier är det ofta svårt att göra
samma typ av bedömning, utan man tror ofta att det går bättre än vad det
gör.”

Andra nackdelar kan vara instabiliteten. Det händer enligt Joel Wahlström
ganska ofta att en kampanjsajt går ner för att det blev för mycket trafik eller
för att en tekniker gör en liten felprogrammering. I andra medier menar han
att man kan känna sig mer trygg.
6.6.2 Strategier
När det kommer till frågan om försäkringsbolagens strategier med reklam på
Internet tycker Joel Wahlström att man ska vara på det klara med varför man
ska annonsera på Internet. Det är även viktigt att vara medveten om de
skillnader som råder mellan annonsering på Internet jämfört med i
traditionella massmedier. Han säger att, ”Många tar ett koncept som är
utarbetat för TV och print och sen lägger man samma sak på Internet, vilket
är slöseri med outnyttjade möjligheter”.

Vad gäller ett företags hemsida tycker Joel Wahlström inte att man ska gå ut
med en reklamkampanj som är länkad till företagets första sida. ”Eftersom
man har ett intressant budskap i annonsen så förväntar man sig att det följs
upp direkt på den sidan besökaren kommer till efter att ha klickat på
annonsen”. Företaget bör istället ha en tillfällig undersida eller kampanjsida
som är direkt kopplad till budskapet på bannern.
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Då vi talar om olika placeringsstrategier för försäkringsbolag så är det viktigt
att identifiera företagets målgrupp, säger Joel Wahlström. ”För
försäkringsbolag brukar man tänka på vad som är relaterat till ämnet, som
ekonomisajter. Om vi tar Goodguy, som visserligen är lite annorlunda men
har samma mål d v s att besökaren ska teckna försäkring, som exempel så
har de hus, bil och båt och de har ett långsiktigt samarbete med Passagens
avdelningar som heter bil, ekonomi och båt och besökarna lär sig att
Goodguy alltid finns där.” Samtidigt berättar Joel Wahlström att man noterat
att det inte alltid är bäst att annonsera på de sajter som är direkt relaterade till
en viss typ av försäkring. Som exempel nämns ett försäkringsbolag som
skulle försöka sälja en villaförsäkring på Hemnet, som är en sajt för att söka
bostad. Han säger att: ”Det krävs väldigt mycket för att få en besökare att
uppmärksamma en annons och sticka iväg någon annanstans för att teckna
en försäkring när man söker bostad. Därför kan det vara mycket bättre att
försäkringsbolaget med ett sådant budskap lägger sig på en sajt där det inte
är lika förväntat, men där besökaren är mer öppen för nya budskap.”
6.6.3 Effektivitet
Vid frågan hur försäkringsbolaget kan skapa effektivitet med sin
Internetsatsning nämner Joel Wahlström återigen Goodguy som ett exempel
på ett företag som är uppbyggt från början och där verksamheten är anpassad
för Internet vilket skulle öka förutsättningarna för att göra satsningen lönsam.
”Har man ingen on-line verksamhet över huvud taget utan tanken med
Internetsatsningen  är att försöka få in folk till kontoret, så blir det svårare
att se effektiviteten”. I bästa fall menar Joel Wahlström att man kan se exakt
hur många kunder som genereras i kampanjen eller satsningen och då är det
sedan enkelt att räkna ut hur många kronor man satsat och sedan jämföra det
med motsvarande ökning av försäljningen.

Beträffande uppföljning av en annonskampanj gör Synergy Interactive
uppföljning på varje kampanj och ofta även deluppföljningar. Uppföljning
kan göras utifrån två perspektiv. Dels utifrån annonsperspektivet där man
tittar på hur många som exponerats för annonsen, hur många som klickat på
annonsen och vad kostnaden per klick har varit. Dels kan uppföljningen göras
utifrån kundens och sajtens sida där man tittar på hur många som kommit in
till sajten, hur länge de stannat och vad de gjort på sajten.

Joel Wahlström berättar att man inte ska underskatta synergin som kan
uppstå genom att använda flera medier samtidigt. ”En tanke som vi har haft
är att man gör exempelvis annonsering i dagspress, i Metro eller DN, där
man har en stor bra annons där man så att säga först skapar någon form av
intresse hos konsumenten. Sedan när man kommer till jobbet kanske man hör
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samma budskap på radion, under lunchen går man in på Internet ett
ögonblick och ser då en banner med samma budskap, förhoppningsvis lite
Internetspecifik. Vi tror att det här är en väldigt stark kedja och det ska
väldigt mycket till för att man inte ska klicka på annonsen då.”

Joel Wahlström avslutar med att säga att han tycker att det vanligaste
misstaget försäkringsbolagen gör idag är att man inte anpassar budskapen och
tänker igenom vad man vill åstadkomma med Internetdelen av kampanjen.
”Det blir nog mer och mer en tanke bakom företagens hemsidor, men det är
fortfarande många som resonerar så att man bör lägga en slant på
Internetreklam, utan att tänka ett steg till och ifrågasätta varför”.

6.7 Mediataktik
Mediataktik är en av Sveriges snabbast växande mediabyråer och definierar
sig själva som experter på hur kunden skall nå sin målgrupp via media105.
Mediataktik länkar samman annonsör och mediaföretag och är ansvariga för
flödena mellan kund, reklambyrå, webbyrå och media. Företaget har ett antal
konsulter som är specialiserade på ett antal olika medier, däribland Internet.

Vi har intervjuat Fredrik Kinge som är konsult inom områdena Internet- och
televisionsplanering. Arbetet som konsult innebär kännedom om vilka
målgrupper man på bästa sätt når med olika medier, förhandlingar med olika
medieföretag, boka utrymme i medier samt uppföljning.
6.7.1 Internet som reklammedium
Fredrik Kinge känner att många som befinner sig på Internet idag gör fel för
att de inte har någon riktig tanke bakom. ”Tidigare var nog målet att man
skulle synas på nätet. Bara i och med att man gjorde någonting så var det i
sig profilskapande”. Fredrik Kinge anser att det tyvärr är många som gör
någon kampanj på Internet för att driva trafik till sin sajt men sedan finns det
inte så mycket mervärde bakom eller möjligheter till att skapa relationer.
”Ofta kan det vara så att företaget tänker att man vill rikta in sig mot en
yngre målgrupp, t ex ett försäkringsbolag med en studentförsäkring. Men det
är lite fel om man bara vill synas, man måste starta en dialog och driva
försäljning för att det ska vara någon mening”.

Fredrik Kinge säger att den främsta fördelen med reklam på Internet är att du
kan fortsätta existera, ”för att om du inte finns på nätet så finns du inte för
många människor”. Snabbheten från exponering till köp ser han som en
annan fördel.

                                        
105 www.mediataktik.se
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Vad gäller nackdelarna med Internet som reklammedium säger Fredrik Kinge
att det är ett relativt dyrt medium per kontaktkostnad jämfört med andra
medier om syftet med annonseringen bara är att profilera sig och öka
kännedomen om varumärket för företaget. ”Dessutom är det begränsat
annonsformat och det finns lite impact d v s du kan inte förmedla känslor”.

I dagens läge sjunker responsen på annonser på Internet. Fredrik Kinge
berättar att för två år sedan låg klickfrekvensen på banners på två procent och
nu ligger den på en halv procent. ”Den stora orsaken beror nog på att folk
börjar bli mer vana användare av Internet. För två år sedan var det många
som inte hade använt nätet så mycket och stod det, klicka här, så gjorde man
det”. Idag är det inte lika enkelt, enligt Fredrik Kinge. Internetanvändarna är
mer målmedvetna med sitt surfande på Internet. Även om responsen på
banners har sjunkit så har inte prisbilden sjunkit i samma utsträckning.
6.7.2 Strategier
På frågan om vad Fredrik Kinge tycker är bra reklam på Internet säger han att
man bör uppfylla besökarens förväntningar, erbjuda mervärde och samordna
satsningen med övriga reklamaktiviteter. Det är viktigt att ta tillvara
synergieffekterna som kan uppnås genom att utnyttja olika medier på det sätt
som de lämpar sig för. Exempelvis säger Fredrik Kinge att, ”man kan tänka
sig att köra en TV-kampanj som förmedlar känslor och sedan hänvisa till en
Internetsida som förmedlar mer information”. Viktigt att tänka på är att
företaget som sätter upp en sajt eller en kampanj även måste avsätta resurser
för att klara den tillströmning av trafik som kan tänkas uppstå. ”Du måste
fungera lika bra på nätet som om man går in på ett kontor i verkligheten”,
säger Fredrik Kinge.

Fredrik Kinge tror att det är lite för mycket kortsiktigtiga tankar då företag
utformar reklamstrategier på Internet. ”Jag tror inte att det är många som
har en riktig strategi, en femårsstrategi”. Vid annonsering i traditionella
massmedier brukar företag sätta upp konkreta försäljningsmål och/eller
kännedom om varumärket. På Internet hävdar Fredrik Kinge att man måste
gå ett steg längre och fråga sig hur mycket man tänkt sälja. Har inte företaget
de målsättningarna kan man inte styra insatserna heller.

På frågan om reklam på Internet lämpar sig bra för försäkringsbolag säger
Fredrik Kinge att nätet lämpar sig bra för denna bransch. ”Det var faktiskt
banker och försäkringsbolag som var tidigast ute och såg nyttan och värdet
med Internet. Det ligger mycket i att det är en produkt som man behöver
mycket information om”. Det är då möjligt att bygga upp en målgruppsprofil
genom att upprätta en kunddatabas där kunderna sedan kan behandlas
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individuellt vilket är en stor fördel. Därefter kan budskap och produkter
kundanpassas i större utsträckning.

Vad beträffar olika placeringsstrategier för banners säger Fredrik Kinge att
försäkringsbolagen bör inleda strategiska samarbeten med vissa nyckelsajter
för att göra det enklare för konsumenterna och öka försäljningen, ”…  det
gäller att hitta naturliga kopplingar såsom bilsajter”. I strategiskt samarbete
med andra sajter är det inte alltid banners som är det bästa alternativet.
Knappar och länkar på andra sajter där försäkringsbolaget ligger exklusivt är
troligtvis effektivare men också dyrare. Fredrik Kinge berättar att små
nischade sajter kostar runt 1 kr per exponering, jämfört med stora portaler
som AltaVista där det kostar företaget cirka 15 öre per exponering.
6.7.3 Effektivitet
Fredrik Kinge berättar att man bör satsa långsiktigt på Internet samtidigt som
det är viktigt att vara med från början och bygga upp en kundstock så inte
konkurrenterna hinner före. För försäkringsbolag och banker menar Fredrik
Kinge att värdet ligger i kunderna och att det kan vara svårt att räkna hem en
Internetsatsning över en natt.

Fredrik Kinge säger att det är önskvärt om företaget kan mäta hur många
kunder de fått samt hur mycket de sålt till följd av kampanjen. Det händer
även att de gör en s k kännedomsundersökning för att få en bild av hur många
som lagt märke till annonsen och om man ändrat inställning till företaget
efter en annonskampanj på Internet.

Om annonseringen med banners är lönsamt eller inte svarar Fredrik Kinge att
han tror definitivt att det kan vara lönsamt om företaget gör det på rätt sätt
och betalar rätt pris. ”Om man lägger 10 000 kr på en annonskampanj på
nätet och får 10 nya kunder, så låter det kanske lite men det kanske det är
värt beroende på vad varje ny kund för företaget beräknas vara värd”. I
framtiden tror Fredrik Kinge att det kommer att bli vanligare att företaget
som annonserar betalar per klick eller per förvärvad kund eller såld vara
istället för som det ofta är idag per exponering.

6.8 CIA Interactive
CIA Interactive Sweden är ett systerbolag till CIA Media Marketing,
Sveriges största mediebyrå och en del av CIA koncernen som är noterad på
Londonbörsen. CIA Interactive är en mediekonsultbyrå precis som Synergy
Interactive och är således konkurrenter.106 Ibland sitter CIA Interactive som
traditionella medierådgivare mellan reklambyrån och kunden där man

                                        
106 www.ciainteractive.se
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kommer in i sista skedet av processen då själva köpet av annonsplats ska
genomföras. Ibland är man med från början av processen och utvecklar
reklamstrategier i olika medier tillsammans med kunden.

Vi har intervjuat Agneta Gumaelius vars titel är medierådgivare med
inriktning mot Internetreklam och strategiska placeringar.
6.8.1 Internet som reklammedium
Det vanligaste målet med försäkringsbolagens reklamsatsningar på Internet är
enligt Agneta Gumaelius att driva in trafik till sin sajt. Det finns de bolag
som kommit till det stadiet att man även säljer försäkringar via Internet.
Nästa steg är att skapa en relation till besökaren, säger Agneta Gumaelius.
Med detta menar hon att det alltmer går mot att företagen vill att befintliga
kunder ska kunna gå in och interagera med sitt försäkringsbolag. Detta gäller
framförallt de försäkringsbolag som bara finns på Internet.

Bra reklam på Internet tycker Agneta Gumaelius är målgruppsanpassad
reklam som erbjuder någonting oväntat, fast inte störande, och att besökaren
kan interagera med företaget eller beställa sin produkt omgående. ”Det är
här viktigt att företaget har en deklaration där man talar om att man inte ska
använda besökarens personuppgifter till något annat än att göra det bättre
för honom/henne och inte sälja uppgifterna vidare”. Agneta Gumaelius
menar att det är viktigt att företaget förklarar för besökaren hur man arbetar
med säkerheten på de uppgifter som lämnas över Internet.

För banners gäller att de inte får vara för tunga, för många kb, så de stör
nedladdningstiden för sajten där annonsen är placerad. Agneta Gumaelius
tycker att en bra banner är där man lagt in en s k rullningslista där besökaren
redan i bannern kan välja alternativ på vilken avdelning man önskar komma
in på.

Generellt tycker Agneta Gumaelius att tjänsteföretagen bör tänka på att innan
man satsar på Internet ska man göra marknadsundersökningar. ”Ställ frågan
till befintliga kunder hur de uppfattar olika tjänster på nätet och testa sedan
den grafiska designen och tekniken innan för att se hur man uppfattas. Man
bör även undersöka vilka företag man skulle kunna alliera sig med”. Vid
sökandet efter allianspartners måste kopplingen mellan företagens sajter vara
logisk. Däremot är det ingen mening att på en bostadssajt ingångssida lägga
upp en banner. Den ska komma när besökaren har avslutat sin första sökning,
säger Agneta Gumaelius.
6.8.2 Strategier
På frågan huruvida försäkringsbolag har speciella strategier för annonsering
på Internet svarar Agneta Gumaelius att det generellt sett är så att
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Internetkampanjen ofta läggs på som en liten svans till resten av aktiviteterna.
Samtidigt är det viktigt att besökaren känner igen sig i de annonser som läggs
ut på Internet jämfört med annonser i övriga medier.

I tjänsteföretag tycker Agneta Gumaelius att relationen till kunden och
känslan av förtroende är extra viktig. ”Att företaget befinner sig på Internet
kan uppfattas som en service och om man inte finns på nätet riskerar man att
uppfattas som oseriös… Den Internetvana målgruppen som har lite mer
pengar och mindre tid använder sig säkert gärna av nätet istället för att sitta
i telefonkö”. Om företaget vill fånga upp nya yngre kunder kan Internet vara
lämpligt eftersom räckvidden är nära 80% i målgruppen mellan 15-29 år. För
Sverige generellt är denna siffra drygt 50% berättar Agneta Gumaelius.

Vad beträffar specifika placeringsstrategier för banners säger Agneta
Gumaelius att man för det första måste köpa sökord på strategiskt utvalda
platser som kan vara AltaVista, Eureka, Euroseek m fl. Sökorden bör
åtminstone vara företagsnamn, varumärke och nyckelord i branschen. Detta
är steg ett. Sedan skulle Agneta Gumaelius köpa banners på strategiskt
placerade sajter som är relaterade till målgruppen, exempelvis bostad-, bil-
och båtsajter. Många gånger kan det dock vara så att företaget istället bör ha
en fast placering.

Agneta Gumaelius anser vidare att reklam på Internet definitivt lämpar sig
för försäkringsbolag. ”De behövs där man kan köpa produkter som kostar
mer pengar och behöver försäkras. Torget är en handelssajt där du har
människor som är vana vid att shoppa på nätet. De har handlat sex gånger
eller fler under året, enligt en undersökning, och där kan det exempelvis vara
rätt att ligga i egenskap av att sälja försäkringar.”

Ett problem som Agneta Gumaelius uppmärksammar är att många företag
tror att de kan få allt i ett d v s ökad varumärkesmedvetenhet, försäljning och
trafik till sajten. ”Man ska aldrig försöka göra flera olika saker med samma
annons”.
6.8.3 Effektivitet
Till att börja med säger Agneta Gumaelius att företaget måste veta vad en
kund är värd och ställa sig frågan hur mycket man är beredd att betala för att
få en ny kund. ”Vet man det och har en klar uppfattning om det så kan
företaget köpa sin annonsering på ett helt annat sätt. Då köper man inte per
exponering utan man kan göra ett mycket större avtal där man säger till ett
nätverk att om ni ordnar 10 000 nya kunder till oss så får ni 50 kr per kund”.
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Vad beträffar bannerannonsering blir det med små budgetar ofta ganska dyrt
per exponering. Samtidigt har det visat sig att då man gör kampanjer med
olika annonsformat så ligger oftast bannern högre i pris per genererat besök.
Agneta Gumaelius tycker att ett alternativ till bannern är de s k stortavlorna.
”Om man istället gör en stortavla är den faktiska kostnaden rätt hög men
kostnaden per exponering blir låg tack vare att de har högre ”click rate””.

Vidare berättar hon om sin syn på tävlingar som blivit alltmer populärt.
”Sådana här tävlingar man har måste det finnas ett syfte med. Man kan inte
bara slänga ut en tävling och tro att det skapar en relation till kunden.
Tävlingen måste vara relaterad till produkten, men sedan kan man piffa till
tävlingen om företaget har en tråkig produkt”.

I framtiden tror Agneta Gumaelius att det kommer att bli alltfler allianser
över de traditionella gränserna och försäkringsbolagen riskerar att få helt nya
konkurrenter. Som exempel nämner hon företaget Abonnera som säljer
telefoni, el och försäkringar. Samarbeten kan se ut på olika sätt och som
exempel nämner Agneta Gumaelius då företagen bara har en länk på
varandras sajter eller att företagen startar en ny portal tillsammans.

6.9 Spray
Sprays ursprungliga namn var Cirkus Media. Spray är ett utvecklings- och
mediabolag och har flera olika Internettjänster, som Internetportalen Spray
med olika destinationer, såsom tidningarna Darling, Edge och Funsport, som
bildar Sprays nätverk. Spray säljer annonsutrymme enbart på Internet. Idag
har deras nätverk ca 500 000 medlemmar och 1 000 000 unika besökare, där
40% är mellan 25-36 och resten är äldre.

Vi har intervjuat Helene Krafve som är Key Account Manager och jobbar
med portaldelen hos Spray. Hon är samarbetsansvarig, sköter Internetavtalen
samt gör optimeringar och uppföljningar åt mediaförmedlarna, som är Sprays
kunder. En optimering kan innebära att utifrån uppställda kriterier,
exempelvis ålder och kön, rikta annonser till just denna målgrupp.

6.9.1 Internet som reklammedium
Helene Krafve tror att försäkringsbolagens syfte med nätreklam är att skaffa
nya kunder. ”För första gången i Sverige har vi fått ett uppdrag där vi ska
ragga in 10 000 nya kunder till SEB, vilket är helt nytt. Då köper inte SEB
mediautrymme, utan de köper kunder av oss och det är sånt vi vill ha.” Spray
försöker få sina portalmedlemmar att bli intresserade av SEB genom olika
tillvägagångssätt, såsom tävlingar, och Helene Krafve förmodar att
försäkringsbranschen resonerar på likartat sätt. För att optimera de olika
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försäkringarnas budskap till utvald målgrupp gör Spray en så kallad
sekventierad kampanj och placerar annonserna på nischade sajter utifrån
intresseområde, såsom bil, hem och familj.

Den främsta fördelen med Internet anser Helene Krafve är tryggheten. ”Om
du har bokat en sida på DN så kan du inte ångra dig dagen efter utan den
kostar dig 100 000 den dagen den är med, men vi kan ju stanna en kampanj
på Internet precis när vi vill”. Om de märker att en annons inte genererar
tillräckligt bra resultat på en viss sajt riktar de kampanjen mot andra sajter
som går bättre. Även deras kunder har möjlighet att påverka detta, eftersom
de får ett eget lösenord så att de kan följa sin kampanj i realtid. Nackdelen
med Internet för Sprays del är att det finns många oseriösa annonsörer som
kan koppla sina banners till konstiga och opassande hemsidor.

Bra reklam för Helene Krafve grundar sig på två kriterier,  intresseområde
och relevans. Detta går att utföra t ex genom att använda sig av Sprays
medlemsinformation gällande intressen och ålder. ”Vi gjorde en kampanj där
vi skrev ”Grattis Karin på namnsdagen” och riktade den till alla som hette
Karin tillsammans med ett presentkort på 1000 kronor. Vi blev jättehyllade
för att det var så pass nischat.”
6.9.2 Strategier
Innan ett företag börjar investera stora summor i Internetreklam tycker
Helene Krafve att det först ska lägga några tusenlappar på att testa olika
tillvägagångssätt för att se hur det går. För försäkringsbolag tror Helene
Krafve att nätreklam passar väldigt bra. ”Jag skulle hellre sitta med mina
försäkringspapper på webben än att sitta med en tråkig
försäkringsbolagsmänniska och lyssna. Det har jag inte tid med. Dels är det
fortfarande lite nytt och spännande med webben, dels märker man resultatet
av t ex en premieuträkning direkt.” Förutom detta anser hon att en kund
lättare kan få fram relevant information via Internet än om
försäkringsbolagen skulle behöva skicka ut allt pappersvägen. Däremot
tycker hon att den reklam som försäkringsbolag gör skulle kunna framställas
på ett roligare sätt. Hon hänvisar till SEB där de försökt skoja till det lite. ”Vi
går ut och säger att det är kul att göra bankaffärer på Internet –varför stå i
en bankkö, när du kan stå i en liftkö? Den reklamen riktar vi till alla våra
snowboardåkare."

Helene Krafve anser inte att ett företag enbart ska göra reklamkampanjer på
Internet, i televisionen eller i radion, utan hon menar att det är bättre att
kombinera. I televisionsreklam kan företaget t ex hänvisa till WWW-
adressen. ”Det kan vara så att en kund köper upp en veckas impacttid i
Sprays Universum första veckan, för att veckan efter bara gå i TV”. En
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fördel med Internetannonsering är att ett företag kan pröva fyra olika budskap
på en besökare för att se vilket av dem som faller i hans/hennes tycke. Utifrån
kundens bannerklick kan företaget  sedan rikta annonser som är anpassade
efter kundens intressen genom dennes IP-nummer, vilket är
identifikationsnumret på dess dator. En annan möjlighet är att frekvensstyra
nätkampanjer, d v s att samma IP-nummer bara ser en viss annons två gånger.

När det gäller nätreklam är det bannersexponeringar som Spray säljer mest
av. ”Många säger att det där med banners kommer att dö ut, men folk har
precis börjat prata om det och om 3-5 år är det troligt att det kommer att
börja minska. Än så länge är det så pass få företag som börjat med banners,
för att de ännu inte vågat.” Andra annonseringsalternativ är stortavlor, som
ofta genererar bättre klickfrekvens än banners. Spray har uppfattat att det är
lättare att få högre klickfrekvens om de inte tydligt visar att det är en
företagsannons. Det ger bättre utslag om företaget presenterar något under
Sprays normala rubriker, som veckans tävling, utan att skriva ut
företagsnamnet. Andra populära alternativ är nyhetsutskick till Sprays
medlemmar. Spray börjar också jobba alltmer med s k ”affiliates” då de
skaffar nya kunder till företag och kan värdera hur mycket kunderna är värda.
”Man kan ta betalt per klick, per såld produkt eller som för SEB där vi tar
betalt per ny unik kund. Det är väldigt svårt att sätta prislappar för vad en
kund är värd. Jag tror att för en bankkund räknar man med mellan 10 000-15
000 kronor.” Spray rekommenderar många företag att göra tävlingar på nätet.
SEB lottar ut en kvarts miljon och 18 resor till Thailand. Villkoret är att du
blir en ny kund och du behöver inte byta bank, utan bara skaffa dig en till.
6.9.3 Effektivitet
Spray sköter ofta uppföljningen av kampanjer när det gäller klickfrekvens
och exponeringar, men själva utvärderingarna görs som regel av
mediaförmedlarna. Normalt kan Spray nämligen inte mäta hur många kunder
företaget fått, om de inte har genererats genom en tävling där de lätt kan se
hur många som deltagit, hur försäljningen gått och hur många som anslutit
sig som nya kunder. Helene Krafve påpekar att det i slutändan oftast är
klickfrekvensen som bedömer om kampanjen lyckats eller ej. Däremot anser
hon att företag borde fokusera mer på att mäta var de tappar besökarna och
orsaken till det.

Helene Krafve tror att det kan vara lönsamt för försäkringsbolag att göra
Internetreklam. Så länge som försäkringsbolagen skapar mervärde för
befintliga och nya kunder ger det ett värde i sig. Att få många nya
medlemmar kan i sig också vara lönsamt. ”Det är faktiskt inte så dyrt att
annonsera via nätet. Jag har träffat företag som lagt ner en 500 000 kronor
på printannonsering utan att få någon ny personal som de söker. 500 000 är



Reklam@Internet Empiri

68

jättemycket pengar för oss att lägga på webben.” Avslutningsvis säger
Helene Krafve att försäkringsbolagen förmodligen skulle kunna öka
effektiviteten genom att hitta samarbetspartners som Bovision eller andra
intresserelaterade sajter.
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7 ANALYS

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Internet i tjänstemarknadsföringen
- Relationsmarknadsföring på Internet
- Internet som reklammedium
- Strategi
- Effektivitet

Utgångspunkten för analysen är att behandla den empiri som sammanställts i
föregående kapitel utifrån de frågor vi tidigare ställt i problemdiskussionen.
Analyskapitlet följer referensramens övergripande struktur då referensramen
används som ett verktyg för att analysera empirin.

7.1 Internet i tjänstemarknadsföringen
Då alla försäkringsbolag i den empiriska undersökningen finns närvarande på
Internet kan det vara intressant att fråga sig vad orsakerna till närvaron är.
Vid intervjuerna med representanter för de olika försäkringsbolagen har det
framkommit att det framförallt beror på omvärldens förändringar.
Omvärldens förändringar består av väldigt många faktorer som exempelvis
teknikutveckling, globalisering, levnadsmönster m m. Detta arbete avser inte
att utreda vilka dessa faktorer är och hur de påverkar företaget.

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi konstatera att de försäkrings-
bolag som anser sig ha en relativt sett högre andel kunder som använder sig
av Internet också har kommit längre i processen att anpassa sin organisation
till detta medium. Denna process får dock anses som mycket långsam och
ytterst små förändringar i form av anpassning av organisationen har än så
länge genomförts.

Detta konstaterande kan hänföras till Lins modell, ”CBITs and the Diffusion
Process”, som hävdar att kundernas krav till följd av teknikens framsteg
påverkat företagen att satsa på IT. Beroende på hur långt företagens målgrupp
kommit i anpassningen till Internet så har detta naturligt nog påverkat hur
långt företagen själva kommit i anpassningen av organisationen till Internet.
Då de mest frekventa användarna av Internet utgörs av personer mellan 15-29
år så har även försäkringsbolagen valt att i viss utsträckning anpassa sina
budskap till denna målgrupp Det råder ingen tvekan om att detta är en
mycket viktig framtida kundgrupp. Samtidigt kräver det ett långsiktigt
agerande från försäkringsbolagens sida.

Till hjälp i anpassningsprocessen har samtliga försäkringsbolag tagit in
konsulter. I LWABs fall anser man inte att Internet tillhör kärnverksamheten
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och eftersträvar därför inte att bygga upp egen kompetens på det tekniska
området. Istället avser man att etablera långvariga samarbeten med pålitliga
konsulter. I likhet med LWAB har även övriga undersökta försäkringsbolag
samma inställning vad beträffar uppbyggnaden av långvariga samarbeten
med tekniska konsulter.

Internet riskerar att bli en modefluga om inte försäkringsbolagen anpassar
sina organisationer till Internet som medium. Om inte försäkringsbolagens
satsningar mynnar ut i ökad försäljning och lönsamhet kommer det troligtvis
leda till att man lägger ned verksamheten. Frågan är hur lång tid
anpassningsprocessen får ta innan man klassar Internetsatsningen som
olönsam och lägger ner verksamheten. Vi anser att försäkringsbolagen i
större utsträckning och i snabbare takt måste anpassa sina organisationer till
att verka på Internet. Exempelvis skulle försäkringsbolagen med hjälp av
reklaminsatser kunna hjälpa de kunder som använder sig av Internet i andra
sammanhang att även göra det i sin kontakt med försäkringsbolagen. Det kan
finnas en viss fara med att bli alltför beroende av inhyrda konsulter som
administrerar hela Internetsatsningen. Åtminstone bör den strategiska
kompetensen finnas kvar i försäkringsbolaget då verksamheten många gånger
behöver anpassas till företagets övriga delar och skapa en helhet utåt mot
företagets omvärld.

Skandia har valt att utifrån en undersökning, där det konstateras att
försäkringar är den minst attraktiva produkten, anpassa sin verksamhet på
Internet till att vara mycket produktorienterad. Skandias Internetsatsning är
således uppdelad efter de olika produktområdena Skandia Link,
SkandiaBanken, P&C etc. På LWAB säger de att de först måste anpassa den
interna organisationen innan de går ut på Internet i full skala. I fallet med
Länsförsäkringar WASA har bolaget valt att koncentrera all sin
Internetverksamhet till moderbolaget LWAB i ett inledande skede. Målet är
dock att verksamheten ska flyttas ut till de lokala kontoren när resurserna och
kompetensen nått dit. På Skandia och LWAB förefaller det som om man har
insett att organisationen behöver förändras för att successivt anpassa den mot
Internet. Processen verkar dock gå långsamt i LWAB som vill decentralisera
sin Internetverksamhet till de olika länsbolagen där man först måste bygga
organisationer, processer och kompetens inom området.

Trygg-Hansa var väldigt tidigt ute med att lansera en hemsida, ”Hela livets
varuhus”. Därefter förefaller anpassningen av organisationen ha legat i träda.
Det bör dock påpekas att Trygg-Hansa prioriterat att ha en snabb svarstid på
inkommande mejl och att man därmed lagt ut denna funktion på sitt
”callcenter”, där telefonisterna fått ett utökat ansvarsområde. Främsta orsaken
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till att Trygg-Hansa befinner sig på nätet är att kunderna använder sig av
Internet och företaget vill kunna nå sina kunder genom alla kanaler.

Folksam anser att de har en förhållandevis låg andel av sina kunder som är
verksamma på Internet, vilket också kan förklara den låga anpassningsgraden
av organisationen och verksamheten på Internet. I dagsläget är det dock fyra
personer som på heltid jobbar med Folksams verksamhet på Internet och det
finns en medvetenhet om att organisationen i större utsträckning måste
anpassas till Internet för att satsningen ska bli meningsfull och inte bara kosta
pengar.

I motsats till de traditionella försäkringsbolagen startades Netviq med
utgångspunkten att sälja försäkringar på Internet. Vid intervjuer med Internet-
och mediakonsulter har det framkommit att det är de bolag som till en början
anpassat sin organisation efter Internet som, föga förvånande, lyckas bäst
med att optimera verksamheten.

Vad beträffar företagens strukturella förändringar till följd av IT finns det
enligt Lin fyra olika sätt för företag och kund att mötas vid ett
försäljningstillfälle. I vår undersökning kan vi konstatera att endast Skandia
ger möjlighet för kunden att köpa ett komplett utbud av sakförsäkringar på
Internet. Netviq och Trygg-Hansa erbjuder ett begränsat utbud av
sakförsäkringar och LWAB endast hemförsäkring vid ett fåtal av de 24
länsbolagen.

Skandia, Trygg-Hansa och LWAB har skapat vad Lin kallar för en
erfarenhetsservice vilket innebär att kunden på Internet kan genomföra
planerings- och köpstegen elektroniskt, men vid konsumtionstillfället måste
kunden kontakta försäkringsbolaget genom att skicka in en skriftlig anmälan.
Netviq är det enda bolag som erbjuder virtuell service där den elektroniska
leveransen till kunden är möjlig i alla faser. Folksam befinner sig ännu så
länge i den fas som Lin benämner traditionell service till icke-adopters.

I likhet med författaren till modellen, CBITs and the Diffusion Process, tror
alla de undersökta företagen att annonsering på Internet kommer att öka.
Dessutom har vi noterat att åtminstone konsulterna är av den uppfattningen
att det traditionella sättet att göra reklam på måste anpassas till Internet,
vilket ligger i linje med Lins åsikt.

En viktig aspekt och kritik som kan riktas mot CBIT-modellen är att den
endast tar upp företagens anpassningsprocess utifrån ett kundperspektiv. Lin
förutsätter i modellen att det endast är kundernas förändringsbenägenhet som
leder till att företagen anpassar sin organisation. Andra viktiga aspekter som
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bör vägas in i företagens benägenhet till IT-anpassning är konkurrenters,
samarbetspartners och mediers påverkan.

7.2 Relationsmarknadsföring på Internet
Vikten av att skapa en relation mellan kund/besökare och tjänsteföretag på
Internet poängteras framförallt av de konsulter vi talat med. Ett sätt för
försäkringsbolagen är att genom interaktion skapa ett förtroende mellan
företag och besökare på hemsidan. Gummesson betonar vikten av interaktion
i relationsmarknadsföringen. I vårt undersökta fall är det framförallt
interaktionen mellan kunden/besökaren och försäkringsbolagens system som
är relevant.

Trygg-Hansa har lagt ned en hel del energi på att skapa en relation till kunden
genom att snabbt svara på inkommande förfrågningar och erbjuda besökaren
möjligheten att ladda hem spel. Däremot verkar försäljningen av försäkringar
komma i andra hand. Folksam understryker vikten av att öka
distributionskraften på Internet. Målet är inställt på att öka interaktiviteten
med tjänsten. Än så länge befinner sig dock företaget i det stadiet att
interaktiviteten med kunden är begränsad. Även LWAB ser fram mot ökad
interaktivitet med besökarna och kunderna över Internet. I dagsläget är det
dock envägskommunikation där företaget informerar om bolaget och
produkterna.

Av de traditionella försäkringsbolagen är Skandia det företag som nått längst
i interaktionen med besökaren. Förutom att Skandia regelbundet utlyser
tävlingar på sin hemsida erbjuder även företaget rabatt till de kunder som
tecknar försäkring på Internet. Reklamen på Internet är mycket sälj- och
produktorienterad och det finns en eftersträvan att kunden så snabbt som
möjligt ska komma till en sajt för att kunna uträtta något.

Netviq bygger hela sin verksamhet på en interaktiv samverkan mellan företag
och kund. Samtidigt är Netviq mycket sälj- och produktinriktat och till
skillnad från vad Höij et al hävdar, att ett företag bör kundanpassa sin reklam
och sina erbjudanden, så väljer Netviq att i första hand annonsera på stora
sajter som vänder sig till en bred målgrupp.

Utifrån ovanstående argument kan vi konstatera att det hos
försäkringsbolagen finns en medvetenhet och ambition att skapa relationer
till sina kunder/besökare. På CIA Interactive tycker de att det förefaller som
om försäkringsbolagens främsta syfte med verksamheten på Internet ännu är
att driva in trafik till sin sajt. Skandia, Netviq och i viss mån Trygg-Hansa
och LWAB har kommit till det stadiet att man även säljer försäkringar via
Internet. Trygg-Hansa har dessutom tjuvstartat lite genom att försöka bygga
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upp en relation till kunderna utan att ha ett komplett produktutbud på
sakförsäkringar att erbjuda på nätet.

En viktig men förbisedd aspekt, är betydelsen av att försäkringsbolaget inger
ett högt förtroende till sina kunder. Då kunden måste utlämna
personuppgifter på Internet för att kunna teckna en försäkring kan det vara på
sin plats att företaget deklarerar att man inte avser att använda uppgifterna till
något annat än för avsett ändamål. Det kan även inge förtroende om företaget
talar om hur man arbetar med säkerheten på de uppgifter som lämnas och
eventuella betalningar över Internet.

7.3 Internet som reklammedium
Som vi tidigare nämnt framställs Internet många gånger som det ultimata
mediet i reklam och försäljningssammanhang. Det kan därför vara intressant
att ställa fördelarna med Internet som reklammedium mot nackdelarna och
även utreda om försäkringsbolagen i sina reklamsatsningar verkligen
utnyttjar fördelarna och är medvetna om nackdelarna.

7.3.1 Fördelarna vs nackdelarna med Internet som
reklammedium

Jakobsson sammanfattar fördelarna med Internet som kommunikationskanal i
jämförelse med traditionella medier. Dessutom presenteras ett antal nackdelar
av Jakobsson, Smith/Catalano samt av Forresto/Mizerski. Det hade dessutom
varit intressant om Jakobssons modell även behandlat nackdelarna på
motsvarande sätt som fördelarna. Vid de intervjuer som genomförts har
Internet- och mediakonsulterna påpekat ett antal intressanta nackdelar som
inte framkommit i den litteratur som använts i undersökningen. Mediataktik
hävdar att Internet kan bli ett relativt dyrt reklammedium per kontaktkostnad
om företagets syfte med annonseringen bara är att profilera sig och öka
kännedomen om varumärket. Synergy Interactive menar att Internet i nuläget
inte kan förmedla känslor speciellt bra. Därför är inte Internet lämpligt i
imageskapande syfte. Dessutom är Internet ännu så länge ett instabilt
medium som kan krascha i förhållande till traditionella massmedier. På Spray
ser man däremot inga nackdelar med Internet som reklammedium för
försäkringsbolag.

En generell uppfattning bland försäkringsbolagen är att man som företag kan
spendera väldigt mycket pengar på Internet utan att få någon effekt. Detta
fenomen är knappast unikt för Internet utan gäller, enligt vår mening, all typ
av annonsering. Bland konsulterna förefaller det finnas en större medvetenhet
om nackdelarna med Internet. Det är därför av godo att de flesta
försäkringsbolagen använder sig av Internet- och mediakonsulter för att
undvika eventuella fallgropar. Detta bör indirekt leda till att
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försäkringsbolagen tar mer hänsyn till nackdelarna och bättre utnyttjar
fördelarna med Internet som reklammedium. Sammanfattningsvis har
följande nackdelar framkommit i undersökningen:
• Kan bli förhållandevis dyrt per kontaktkostnad.
• Förmedlar ej känslor och därför ej lämpligt i varumärkes- och

imageskapande syfte.
• Kan upplevas som irriterande.
• Instabil teknik kan leda till att sajter kraschar.

Utifrån den undersökning som genomförts kan vi konstatera att både
konsulter och försäkringsbolag förefaller vara väl medvetna om fördelarna
med Internet i marknadskommunikationen. Det är framförallt fem fördelar
som poängteras i detta sammanhang:
• Interaktiviteten mellan kund och försäkringsbolag.
• Den direkta responsen.
• Flexibiliteten med annonseringen.
• Möjligheterna till målgruppsanpassning.
• Mätbarheten.

Även om inte försäkringsbolagen i dagsläget utnyttjar alla fördelarna i sin
annonsering tror vi att en god medvetenhet kommer leda till att dessa fördelar
uppfylls. Vi anser att det framförallt är den direkta responsen och
flexibiliteten som släpat efter vid utvecklingen av försäkringsbolagens reklam
på Internet. En förklaring till att den direkta responsen i viss mån blivit
åsidosatt kan bero på att organisationen i företagen inte alltid hunnit
anpassats till det nya mediet. En orsak till att flexibiliteten inte alltid utnyttjas
kan vara att det är ganska tidskrävande att gå tillbaka och följa upp alla
kampanjer för att därefter omforma och/eller placera om annonseringen. Det
kan tänkas att man hellre jobbar mot nästa mål och kampanj istället.

I ett vidare perspektiv anser vi att användandet av  Internet i verksamheten
framförallt ger möjligheter för försäkringsbolagen att sänka sina
administrationskostnader, utveckla kundkontakten, kundanpassa service och
erbjudanden samt effektivisera försäljningsrelaterad reklam.

7.4 Strategi

7.4.1 Förberedelser och Internetanalys
För att analysera om Internet är ett lämpligt reklammedium för
försäkringsbolag har vi bland annat använt oss av Medievalsmodellen som
Jäger och Winberg presenterar utifrån ett Internetperspektiv. Här behandlar vi
endast de relevanta faktorer som modellen består av.
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7.4.1.1 Internets kostnadseffektivitet
Den första dimensionen i modellen diskuterar mediets kostnadseffektivitet,
där räckvidd och segmentering utgör två viktiga faktorer. Många av
försäkringsbolagens kunder använder sig av Internet och på så sätt kan det
sägas att räckvidden är relativt god. Netviq startade sin verksamhet för att
locka till sig just Internetanvändare. Trygg-Hansa anser att televisionen och
Internet når alla människor, men att Internet dessutom gör det snabbare.
Huvudparten av bolagen tror dessutom att kundernas Internetanvändning
kommer att öka i framtiden. Dock har LWAB och framförallt Folksam färre
Internetanvändare bland sina kunder och Folksam har prioriterat ned Internet
som reklammedium på grund av detta samt att de anser att traditionella
medier är mer kostnadseffektiva.

När det gäller segmenteringsmöjligheter anser både Skandia och LWAB att
det är väldigt viktigt att målgruppsanpassa företagets reklam för att den ska
vara effektiv och Internet gör det lättare att segmentera budskapen tack vare
tillgången till olika nischade sajter. Mediataktik ser just
målgruppsanpassningen som den främsta fördelen med Internet, eftersom
företag utan Internetnärvaro inte finns för vissa kunder. CIA Interactive
instämmer att vissa Internetvana personer inte har tålamod att sitta i
telefonköer utan kräver Internetservice från företagen för att inte gå förlorade.
Vidare anser man att målgruppsanpassad reklam är ett kännetecken för bra
reklam, vilket Internet har lättare att infria än andra medier.

Vi anser att denna dimension inte behandlar alla avgörande faktorer i
ställningstagandet om ett medium är kostnadseffektivt eller ej. En ytterligare
viktig faktor är vilken roll mediet spelar, t ex om det är varumärkesskapande
eller försäljningsdrivande, som i sin tur avgör vilket resultat mediet ska
utvärderas mot. Detta utfall fastställer sedan kostnadseffektiviteten på
Internet. Mediataktik anser att om Internet används för att enbart profilera
företaget är kontaktkostnaden väldigt hög jämfört med andra medier. I andra
fall kan det vara ett lågkostnadsmedium, exempelvis när ett företag gör
försäljningsdrivande reklam.

7.4.1.2 Situationsspecifika förutsättningar
Sakförsäkringar är inget nytt fenomen utan kan ses som en mogen produkt i
slutet av sin livscykel, vilket enligt teorin förespråkar Internetnärvaro
tillsammans med andra medier. Under undersökningens gång har ett antal
konstateranden gjorts med de intervjuade bolagen beträffande synen på
försäkringar som produkt. Vi tar upp dessa då vi tycker att de stämmer bra
överens med vår egen bild. Nämnda karaktäristika är att försäkringar är
informationskrävande och lågengagemangsprodukter enligt Skandia, Netviq,
Mediataktik och Spray. Medievalsmodellen talar för Internet för denna typ av
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produkt och Skandia bekräftar modellens förslag på ett utnyttjande av hela
köpprocessen för att uppmuntra besökare på Internet att engagera sig i
reklamen och produkten. En annan anledning till att utnyttja Internet är att
det fortfarande har ett visst nyhetsvärde, vilket tillhör de marknadsmässiga
förutsättningarna. Mediataktik förklarar att det är viktigt att tidigt etablera
företaget på Internet för att det kan leda till att nya kunder övervinns samt att
kunderna uppskattar företagets initiativförmåga och på så sätt förbättras
företagets image. Samtidigt påpekar LWAB att de hellre väntar med
nätreklam tills den interna organisationen är beredd, eftersom bolagets image
annars lätt kan skadas om de inte kan leva upp till förhoppningar och givna
löften.

En annan faktor under denna dimension är konkurrenternas situation. Både
LWAB och Folksam inser att vissa av deras kunder förmodligen byter till
andra försäkringsbolag som kommit längre med sin Internetverksamhet,
samtidigt som de också har färre kunder som är Internetanvändare. Vi anser
att konkurrenternas situation bör ses som en motivationshöjare. LWAB och
Folksam kan i detta läge dra lärdom av andra försäkringsbolags
framgångsrika satsningar och på så sätt ha möjligheten att göra ännu bättre
ifrån sig. Andra faktorer är storleken på företaget och dess kändhet. Inga
Internet- och mediakonsulter har nämnt dessa variabler och vi kan se att
Netviq som nyligen har lanserats och är relativt litet, med hänsyn till antal
anställda, lägger förhållandevis stora summor på Internetreklam och anser sig
ha lyckats med denna. Vi instämmer således med Jäger och Winbergs
uttalande om att mindre okända aktörer måste lägga ner mer pengar på att
marknadsföra sin närvaro.

7.4.1.3 Vad Internet ger
I resonemanget kring dimensionen ”vad man får” ut av Internet anser vi
liksom konsulterna att nätet inte kan förmedla samma känslor och djupa
innehåll som televisionen kan, vilket är viktigt för varumärkesbyggande.
Internet har alltså inte alltid bättre presentationsegenskaper än andra medier.
Här kan sägas att det därför är viktigt att först fastställa målet med mediets
användning, vilket saknas i denna modell. Både Internet- och
mediakonsulterna samt försäkringsbolagen anser att Internet är ett flexibelt
medium. Spray betraktar tryggheten med att kunna byta ut ett reklambudskap
när som helst som den främsta fördelen med Internet. Dessutom finns det en
möjlighet att testa olika budskap med hjälp av Internet i syfte att utröna
kundens intresse. Detta går inte att utföra i andra medier. Synergy Interactive
riktade om en hel reklamkampanj när en ny möjlighet dök upp mitt i en
pågående kampanj. Även Skandia och LWAB poängterar vikten av att kunna
byta och testa olika budskap för att uppnå högsta effektivitet, dock utnyttjas
inte detta fullt ut.
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Utifrån intervjuerna har det framkommit att Internetanvändandet skiljer sig
mellan storstad och landsbygd, som det resoneras kring i regional flexibilitet,
men försäkringsbolagens Internetreklam tar ingen direkt hänsyn till det. För
att kompensera detta annonserar försäkringsbolagen i andra medier och finns
tillgängliga via telefon och kontor för frågor och tecknande av försäkringar.
Även Netviq erbjuder denna tjänst.

När det gäller haloeffekten anser Mediataktik att det råder stor skillnad
mellan annonsering på Internet och i traditionella medier, budskapet och
utformningen måste med andra ord ändras för Internet. Synergy Interactive
och CIA Interactive instämmer och tycker att alltför många företag och
försäkringsbolag inte anpassar budskapen och annonserna utformning efter
Internets egenskaper och på så vis inte tillvaratar de möjligheter som Internet
erbjuder. Samtidigt måste en kund känna igen Internetannonsens generella
utformande från andra medier. Folksam är av samma mening och ställer sig
kritiskt mot Internet- och mediakonsulternas kompetens eftersom man
upplevt att företagets kontrakterade konsulter förbiser denna anpassning.
Skandia har tydligt Internetanpassat sig och har mer produkt- och köpinriktad
reklam på Internet jämfört med i traditionella medier.

Vi anser även att dimensionen ”vad man får” saknar en viktig faktor vid
utvärderingen av ett medium. Denna faktor kan benämnas respons, d v s
vilket intresse som genereras av t ex en annons. Mediataktik antyder att
responsen på Internetannonser konstant har minskat. Man syftar då på
klickfrekvensen, men i dagens läge är annonserna alltmer
försäljningsinriktade, vilket leder till att det blir viktigare att istället fokusera
på försäljningsresultatet.

Slutligen kan sägas att vi liksom alla intervjuade Internet- och
mediakonsulter samt merparten av försäkringsbolagen tycker att Internet är
ett lämplig reklammedium för försäkringsbolag. Det grundar sig främst på att
kunder kräver mycket information om försäkringar samt att Internet även är
ett lämpligt försäljningsmedium för försäkringar.
7.4.2 Tio strategiska steg för försäkringsbolag på Internet
För att analysera om försäkringsbolag generellt sett har väl definierade
strategier för reklam på Internet samt att diskutera om det finns strategier som
är mer lämpliga att tillämpa än andra kommer vi här att gå igenom Kare-
Silvers tio strategiska steg. För att göra läsningen så intressant som möjligt
omnämner vi bara de företag som har tänkvärda synpunkter för de olika
stegen. Avslutningsvis gör vi ett sammanfattat utlåtande gällande de
undersökta bolagens Internetreklamstrategier.
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7.4.2.1 Mål med Internetverksamheten
Det första steget i strategin är att bestämma vilket mål företaget har med sin
hemsida och nätreklam. Kare-Silver nämner tre alternativa mål: promotion,
information och transaktion. Meeker anser att Internet uppfyller alla dessa
mål lika mycket. Utifrån intervjuerna med försäkringsbolagen kan vi
konstatera att de flesta har gått från promotion till information och vissa har
kommit så långt att de håller på med transaktion. Alla har som mål att vara
interaktiva och vill helst kunna erbjuda kunderna att teckna försäkringar via
nätet. Dock har Folksam medgett att de inledningsvis lanserade sin hemsida
bara för att de kände att det kunde vara bra att ha, utan att ha något uppsatt
mål för den och det går ännu inte att teckna försäkringar på deras hemsida.
Netviq är raka motsatsen när det gäller både hemsidan och reklamen. Man
har ett klart mål att med sin nätreklam driva kunder till sin ”affär”, vilket är
deras hemsida. Trygg-Hansa verkar se på Internetreklamen som något viktigt
men också som ett måste och detta leder till att de inte har något tydligt mål
för vad den ska generera.

Mediataktik anser att det kan vara farligt att ha målet att driva folk till sin
hemsida utan att tänka steget längre och erbjuda något mer än bara
information när kunden väl är där, som exempelvis premieuträknande eller
försäkringstecknande. Man menar att det är fel att bara synas, utan det gäller
att skapa en dialog eller driva försäljning i syfte att kunna göra uppföljningar
och styra insatserna. CIA Interactive påpekar dock att ett företag inte bör ha
både promotion och transaktion som mål med en annonskampanj för då
uppnås ingetdera. Vi anser att företag bör utnyttja möjligheten att ge mycket
information till kunderna, dessutom bör det yttersta målet vara att sälja
försäkringar via nätet. När det gäller varumärkesskapande tror vi att
traditionella massmedier, framförallt televisionen, fungerar bättre.

Höij et al menar att det även är viktigt att bestämma om reklamen ska riktas
mot befintliga eller nya kunder. CIA Interactive anser att ett försäkringsbolag
framförallt bör vända sig till befintliga kunder. Spray däremot, tycker att
Internetreklam handlar om att skaffa nya kunder till företaget. Vi har märkt
att försäkringsbolagen upprättar sina hemsidor och sin reklam främst för sina
befintliga kunder, men t ex Netviq försöker i stor utsträckning att skaffa nya
kunder eftersom bolaget är relativt nystartat i jämförelse med de andra
intervjuade försäkringsbolagen. Vi anser att ett traditionellt försäkringsbolag
främst bör rikta sig till sina befintliga kunder för att erbjuda dem mervärde
och för att lättare kunna knyta dem till sig. Å andra sidan tror vi att Internet
även kan fungera bra i syftet att skaffa nya kunder, men för att kunna fånga
dessa kunders intresse behöver försäkringsbolaget utforma ännu mer
engagerande och intresseväckande annonser. Ett exempel på en
intresseväckare kan vara en tävling eller ett rabatterbjudande.
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7.4.2.2 Förstå varje kund
I det andra steget i strategiprocessen betonar Kare-Silver att eftersom Internet
ger nya möjligheter att samla in data om kunderna samt att kundanpassa
erbjudanden och reklambudskap så bör detta tillvaratas av företagen. Vi kan
fastslå att inget av de intervjuade försäkringsbolagen har nått så långt att de
har samlat ihop kundernas personliga information och sparat den i en databas
som därefter skulle kunna användas vid interaktioner med kunder, som i
exemplet i referensramen under detta steg. Däremot har alla försäkringsbolag
förstått betydelsen av relationsmarknadsföring i dessa dagar och denna
diskussion återfinns tidigare i analysen under avsnittet
”Relationsmarknadsföring på Internet”.
7.4.2.3 Utformning av hemsidan
I det tredje steget diskuteras hur en hemsida bör vara utformad. Skandia kan
sägas uppfylla de krav som Kare-Silver ställer på en hemsida, med
”fingermeny”, överskådlighet och klart syfte för hemsidan och dess besökare.
Däremot är vi inte helt överens med författaren om att en hemsida inte ska
ändra sitt upplägg för att det då kan förvirra återkommande besökare. Vi tror
att förändringar kan genomföras och uppfattas som positivt från kunderna
eftersom företaget då lägger ner tid och resurser på sin sajt i syfte att behaga
kunden. Det viktiga är då att göra det enkelt för kunden att förstå upplägget.
Vi vill här betona vikten av ett pedagogiskt upplägg på hemsidan.

7.4.2.4 Underhållning, interaktivitet och nätreklam
För att fånga besökarens intresse på ett företags hemsida föreslår Kare-Silver
att de ska underhållas, det fjärde steget. Det femte steget behandlar
interaktivitet, som kan vara en del av underhållningen och det sjätte steget
uppmanar företag att göra nätreklam vars diskussion går att föra i samband
med de två föregående stegen. I många fall kan man sätta ett likhetstecken
mellan interaktivitet och underhållning, vilket leder till att dessa tre steg
således kommer att behandlas gemensamt.

Alla Internet- och mediakonsulter liksom försäkringsbolag är överens om att
försäkringar kan uppfattas av kunderna som en tråkig samt jobbig produkt.
Konsulterna tycker inte att försäkringsbolagen ansträngt sig tillräckligt för att
förbättra den imagen. För att ändra på denna situation föreslår vi att
annonsernas budskap ska utformas på ett roligare och fyndigare sätt, vilket i
det långa loppet bör förändra försäkringarnas image.

Mediataktik fastslår att dagens surfare blivit alltmer målmedveten och kräsen
vilket ställer högre krav på underhållningsfaktorn, framförallt då det gäller
försäkringar. Synergy Interactive ger flera exempel på hur en hemside-.eller
annonsbesökares intresse skulle kunna fångas. Man betonar framförallt spel
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på kampanjsajter eller på hemsidan, vilket kan leda till att besökaren vinner
en mejladress från företaget eller att besökarens spelresultat utformar hur
företagets stortavla kommer att se ut. Trygg-Hansa är det bolag som har
tryckt mest på spel på hemsidan eller på kampanjsajten som kompletterar och
upplivar den övriga reklamkampanjen. Man poängterar dock att spelet måste
innehålla ett köpbudskap. Vi tror inte att spel är det rätta sättet att liva upp
försäkringarnas image eftersom det inte finns någon naturlig länk till att en
kund eller surfare söker upp ett försäkringsbolags hemsida för att pröva på ett
spel. Däremot tror vi, som tidigare nämnts, att tävlingar fyller en bättre
funktion om de har ett tydligt och relevant mål som går att mäta. Spray
rekommenderar ofta tävlingar på nätet, framförallt i syfte att skaffa nya
kunder. CIA Interactive ställer sig dock tveksamt till dessa tävlingar för att de
sällan leder till varaktiga och seriösa kunder om det inte finns ett klart syfte i
tävlingen.

Alla är ense om att besökaren måste aktiveras och en naturlig aktivitet är att
räkna ut försäkringens premie eller självrisk. Det mest fördelaktiga är om
bolaget dessutom skulle erbjuda en besökare att teckna försäkringen direkt på
nätet. Skandia har samma filosofi som Internet- och mediakonsulterna att en
besökare måste aktiveras och därför har de kommit relativt långt med
interaktiv och försäljningsnära reklam som utmynnar i köp.

När det gäller olika reklammöjligheter på Internet, som återfinns med samma
benämning i referensramen, har alla försäkringsbolag någon gång använt sig
av banners. LWAB poängterar att om de använder sig av banners så är det
väldigt viktigt att dess budskap stämmer väl överens med kampanjens mål
och att bannern på något sätt utmärker sig, eftersom bruset är så högt på
Internet. Bannersannonsering på måfå är dock inte speciellt utbrett för något
av försäkringsbolagen, utan de satsar i sådant fall mer på någon form av fast
samarbete med portaler eller med andra aktörer. Det är egentligen bara
Netviq som utgett sig för att använda sig av alla typer av annonsformat,
såsom knappar och stortavlor. Folksam å andra sidan har helt ratat andra
typer av annonsformat och man syftar då främst på pop-up fönster och
interstitials, eftersom man anser att det kostar mer än det smakar.

I dagsläget säljer Spray främst banners, vilket även är det vanligaste
annonsformatet för försäkringsbolag. Det går att sälja på exponering, men det
blir allt vanligare att sälja på klick eller per såld produkt/registrering från
kund. CIA Interactive tycker att en bra banner har en rullningslista så att
kunden direkt kan komma in på sitt intresseområde. Andra alternativ som har
kommit upp är stortavlor, som ofta har en hög klickfrekvens, vanliga
textlänkar utan företagsnamnet publicerat, nyhetsutskick och interstitials. Vi
tror att det är bra om ett försäkringsbolag visar sin initiativförmåga och vågar
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prova olika annonsformat och flera konsulter har antytt att stortavlor är ett av
de bästa alternativen. Detta grundas på att klickfrekvensen är högre på
stortavlor och att annonsytan är större, vilket ger fler möjligheter till
intressanta och uppseendeväckande framställningar.

Spray föreslår att ett bolag frekvensstyr sina annonser. Vi anser att pop-up
fönster och interstitials bör frekvensstyras då de i annat fall kan leda till att
irriterade surfare. Andra annonsformat tror vi bara gynnas av att visas så
många gånger som möjligt. Synergy Interactive nämner alternativet
maintarget, då bara vissa personer får se en annons medan de andra ser en
annan. Man betonar vikten av att knyta en annons till en kampanjsajt istället
för till bolagets hemsida, för att budskapet direkt ska följas upp och motsvara
förväntningarna. Det är på kampanjsajten som själva relationsskapandet äger
rum, inte i annonsen, vilket gör det extra viktigt att lägga ner tid och resurser
på den. CIA Interactive påpekar att om ett bolag uppmanar besökare att fylla
i något formulär så bör de explicit tala om för besökarna att deras
personuppgifter inte kommer att missbrukas i andra sammanhang. I
Internetstrategimodellen saknas ovan förda diskussion gällande lämplig typ
av annons, liksom på vilket sätt det går att framföra dem. Vi har tagit upp
dessa faktorer då vi anser dem vara en viktig del av ett företags strategi samt
av stor betydelse för Internetreklamens framgång och effektivitet.
7.4.2.5 Nätverksbyggande
Det sjunde steget, bygg nätverk, handlar om att dra uppmärksamhet till
företagets hemsida och om att kombinera nätreklam med traditionell reklam.
Angående annonsplacering är majoriteten av de intervjuade företagen samt vi
överens om att försäkringsannonserna ska ligga i anslutning till kundernas
intresseområde där det finns naturliga kopplingar till produkten. Skandia med
andra försäkringsbolag placerar sina banners på bilsajter, villasajter och
nischade portaler, såsom finansajter. Dock har de inte valt att lägga några
annonser på stora portalers startsidor, som Passagen, eftersom man anser att
det är för dålig målgruppsanpassning och därför inte väcker något intresse.
Netviq däremot placerar sig nästan uteslutande på stora portaler, då man
anser att storleken på trafiken och antal besök är det viktigaste. Synergy
Interactive varnar för att lägga sig på alltför nischade sajter. På dessa sidor är
det svårt att styra om besökarens intresse och avsikt med surfandet, t ex att
hitta en lägenhet, mot att teckna en hemförsäkring. CIA Interactive
instämmer med detta, men tycker fortfarande att försäkringsannonser har
störst effekt på nischade sajter om annonsen inte är placerad på dess startsida
utan i anslutning till sökningens slutfas.

Kare-Silver föreslår att företag lägger in olika relaterade sökord i en
sökmotor såsom Yahoo! och det är egentligen bara CIA Interactive som har
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tagit upp detta ämne. Vi instämmer och tycker att alla alternativa sökvägar
ska behandlas i kombination med annonsplacering. När en kund söker på
ordet ”försäkringar” kan ett företag ha köpt en annonsplats som exponeras
som ett alternativ till att bara finnas med i träfflistan med övriga
försäkringsbolag.

Flera försäkringsbolag ser Internet som en del av den totala reklamstrategin,
vilket vi uppfattar som positivt. Även nätreklamen behöver ha en strategi
bakom sig och inte bara ses som en nödvändig investering utan planering och
mål. Den bästa lösningen bör därför vara att se Internetreklamen som en del i
den totala strategin. På detta sätt blir Internet en mer naturlig del och
förhoppningsvis definieras vilken roll de olika medierna ska ha samt vad de
ska generera. En ytterligare faktor som är viktig är kombinationen mellan
Internet och traditionella massmedier. Både försäkringsbolagen och Internet-
och mediakonsulterna menar att det ena mediet inte spelar ut de andra
medierna, utan snarare uppnås en synergieffekt. De traditionella bolagen
behöver även vara tillgängliga via traditionell kontaktväg, eftersom alla
kunder ännu inte har Internet. Även Netviq, som främst riktar sig till
Internetanvändare, ger kunderna möjligheten att kontakta dem via telefon
eller på kontoret. Det handlar främst om ett vanemönster hos kunderna som
inte går att bryta helt och hållet i dagsläget. I framtiden tror
försäkringsbolagen att Internetreklamen kommer att öka, men aldrig så pass
mycket att den traditionella reklamen kommer att slås ut.

7.4.2.6 Löfteshållande
Det åttonde steget uppmanar företag till att hålla sina löften, vilket är av
elementär karaktär enligt vår uppfattning. Dock påstår vi att även stegen
innan leverans av produkter är väldigt viktiga att utföra på önskvärt och
utlovat sätt, i modellen diskuteras bara situationen efter leverans. Om en
kund får ett erbjudande via en nätannons bör det gå att genomföra på Internet,
exempelvis köp av en hemförsäkring. LWAB ger detta som en förklaring till
varför de inte gjort speciellt mycket reklam, de skulle i sådant fall inte kunna
hålla vad de skulle vilja utlova. Man menar också att det är lättare att göra
kunder missnöjda på nätet än i andra medier. Det skulle kunna bero på att
förhoppningarna är större på Internet eftersom Internet är ett medium som
erbjuder mer än bara en statisk annons, vilket företagen förväntas utnyttja.

7.4.2.7 Lojalitetsskapande
Det nionde steget diskuterar hur man hanterar lojalitet, ett ämne som enbart
behandlats implicit i vår undersökning. Vi håller med Kare-Silver om att
lojaliteten förmodligen minskas i samband med affärer på Internet, eftersom
prisfokusering ökar i dessa sammanhang och den personliga interaktionen får
mindre betydelse. Vi har sett att försäkringsbolagen försöker att bygga upp en
interaktiv hemsida och reklam främst riktad mot sina befintliga kunder, vilket
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är ett steg i rätt riktning mot lojalitetsskapande. Däremot anser vi att mer
resurser kan läggas ner på att kundanpassa erbjudanden och kontaktsätten för
att erbjuda kunden mervärde. En ytterligare aspekt är att skapa
helhetslösningar som gynnar både försäkringsbolagen och kunderna. Internet
ger möjligheten att på ett mer överskådligt sätt visa kundens innehav och
premieförändring vid köp av ytterligare försäkringar.
7.4.2.8 Mätning
Det sista steget handlar om att mäta reklamens effekt. Detta område kommer
vi att diskutera i nästa avsnitt, ”Internetreklamens effekt”.

7.4.3 Sammanfattning av försäkringsbolagens strategier
För att besvara en av våra diskussionsfrågor ger vi ett sammanfattande
omdöme om de intervjuade försäkringsbolagen har definierade strategier för
sin Internetreklam eller ej. Utifrån intervjuerna och ihopsamlat material kan
vi konstatera att vissa försäkringsbolag, Skandia, LWAB och Netviq, har väl
definierade reklamstrategier för Internet medan andra, Trygg-Hansa och
Folksam, inte har lika väl definierade mål med Internet men ändå ser det som
relativt nödvändigt.

Vi grundar detta resonemang bl a på att Skandia har satt upp väl definierade
försäljningsmål som vi tyvärr ej får redovisa. Skandia verkar även ha en god
kännedom om vilka möjligheter Internet ger och hur det bör utnyttjas i
kombination med andra medier. Medievalen är väl genomtänkta liksom även
är fallet när det nya varumärket ”if… ” ska lanseras. Även LWAB tycks göra
medvetna val för sina Internetsatsningar. Däremot råder en avsaknad av mål
för Internetverksamheten men detta kan även bero på att de inte hunnit
speciellt långt p g a den sena lanseringen. Netviq tycker att de har ett klart
syfte och mål med sina Internetsatsningar däremot saknas det
placeringsstrategier för annonser.

Trygg-Hansa ger ett intryck av att å ena sidan förstå de möjligheter Internet
ger men å andra sidan inte utforma någon handlingsplan eller sätta upp några
mål för Internetreklamen. Det verkar mest handla om kortsiktigt tänkande
och impulsåtgärder. Folksam har medvetet valt bort investeringar i
Internetreklam och motiverar detta beslut med att de har få Internetanvändare
bland sina befintliga kunder. Vi ifrågasätter detta val och deras motivering då
vi anser att ett företag måste fånga nya kundgrupper i förebyggande syfte och
Internet ger möjligheter till att skaffa nya kunder.
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7.5 Effektivitet

7.5.1 Mätmetoder
Utifrån problemdiskussionen har vi i den empiriska undersökningen försökt
ta reda på hur försäkringsbolagen utvärderar och mäter sina reklamsatsningar
på Internet. Detta har vi sedan ställts i relation till vad Internet- och
mediakonsulterna rekommenderar för att på bästa sätt mäta reklamsatsningar
på Internet.

Som tidigare konstaterats är det ofta Internet- och mediakonsulterna som
sköter uppföljningen av kampanjer på Internet. Därutöver har även
försäkringsbolagen egna uppföljningar. Skandia och LWAB mäter antalet
klick, vilket är data som fås av konsulterna, för att sedan jämföra dessa med
antalet sålda försäkringar i samband med kampanjer. Trygg-Hansa och
Skandia mäter även räckvidden, alltså hur många totalt som nåtts av
budskapet. Både Folksam och Netviq använder sig av vad de kallar för
traditionella mätmetoder. I Folksams fall mäter man uppmärksamhetsvärde
och varumärkespositionering med hjälp av traditionella marknads-
undersökningsmetoder. Netviq, som även bedriver försäljning på Internet,
mäter kostnad per order.

Vi instämmer med Höij et al som hävdar att försäljningsresultatet är ett bra
utvärderingsmått och att hänsyn bör tas till om det är befintliga eller nya
kunder som tecknat försäkring. Av de bolag som bedriver försäljning på nätet
mäter alla försäkringsbolagen antalet sålda försäkringar för respektive
kampanj. Däremot framkommer det inte om försäkringsbolagen gör någon
form av uppföljning på om det är befintliga kunder eller nya kunder som
tecknar försäkring genom Internet. Detta torde vara av intresse för
försäkringsbolagen för att bättre kunna rikta sina kampanjer till rätt målgrupp
och därmed uppnå bättre effektivitet med annonseringen. Denna information
är förmodligen mycket lättåtkomlig då man har personuppgifter från
befintliga kunder i sina datasystem och enkelt kan samköra systemen och
därmed få fram om kunden som tecknat en försäkring över Internet redan är
kund i bolaget. Detta kan även lösas med hjälp av att ställa den frågan vid
tecknandet av försäkringen på Internet.

Vi tror även, som Janal påpekar, att en viktig faktor att mäta är effektiviteten
i annonseringen. Med detta menar vi, i likhet med Janal, besökarnas
beteende. Denna typ av beteendestudier tror vi är speciellt lämplig då en
besökare befinner sig på försäkringsbolagets hemsida. Genom att använda
cookies och därmed spåra besökarnas aktiviteter kan företaget dra lärdom av
kundens beteende. Men traditionella marknadsundersökningsmetoder måste
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tillämpas för att få reda på vad det är som driver dennes handlande. Detta kan
sedan ligga som underlag för att förbättra effektiviteten i budskapet.
7.5.2 Åsikter om effektiviteten
För att kunna uttala sig om effektiviteten i en reklamsatsning på Internet kan
det vara intressant att veta ungefär hur stor del av den totala reklambudgeten
som försäkringsbolagen lägger på Internetreklam. Utifrån vår
problemdiskussion ämnar vi diskutera hur försäkringsbolagen ser på
effektiviteten i sina reklamsatsningar samt ge förslag på hur denna kan
förbättras.

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi se att försäkringsbolagens
reklambudget på Internet skiljer sig markant. Netviq ligger i en klass för sig
då de satsar 30-40% av sin totala reklambudget på Internet medan Folksam
och LWAB satsar minst av de bolag som uppgett en siffra. Detta återspeglas
naturligt nog i graden av aktivitet och åsikter om effektiviteten med reklam
på Internet. Gemensamt för alla bolagen är att man avser att satsa mer pengar
på reklam på Internet och att denna typ av annonsering kommer att ta en allt
större andel av den totala reklambudgeten framöver.

Åsikterna huruvida det är effektivt och lönsamt med reklam på Internet går
isär. Skandia och Trygg-Hansa ställer sig generellt sett mer positiva till
annonsering på Internet och tycker att det är lönsamt. Övriga
försäkringsbolag tycker inte att det är lönsamt med annonsering på Internet
idag. Ett ganska intressant faktum då Netviq lägger runt en tredjedel av sin
totala reklambudget på just Internet. De konsulter vi talat med anser, i likhet
med Skandia och Trygg-Hansa, att reklam på Internet är lönsamt om det görs
på rätt sätt.

Eftersom dagens Internetanvändare är mer vana och målmedvetna med sitt
surfande ökar behovet av att effektivisera företagens reklam på Internet.
Detta tror vi företagen kan göra genom att målgruppsanpassa budskapen och
placeringen av de annonser man lägger ut på nätet. Idag är
försäkringsbolagen väldigt fokuserade på banners då de gör reklam på
Internet. Vi tror att man ska söka alternativa annonseringssätt och i likhet
med vad Synergy Interactive säger, kombinera Internetreklamen med andra
medier. Ett slagkraftigt och lätt igenkännbart budskap som genom flera olika
medier träffar en och samma utvalda målgrupp ökar medvetenheten för
kunden och därigenom ökas effektiviteten i reklamsatsningen markant. För
att ytterligare fånga en Internetanvändares uppmärksamhet krävs att
budskapet talar om nyttan med att gå in på en viss adress eller klicka på en
annons. Vi instämmer således med CIA Interactive och Spray som menar att
reklamen måste erbjuda mervärde för besökaren för att bli effektiv.
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Flertalet konsulter vi talat med poängterar vikten av att fastställa vad en kund
är värd. Vi instämmer med detta påstående, eftersom vi anser att försäkrings-
bolag inte kan mäta effektiviteten utan att först veta vad kunden är värd för
att därefter kunna fastställa hur mycket företaget är berett att satsa. Detta kan
sedan leda till att försäkringsbolagen kan upphandla annonser på Internet
utifrån helt andra grunder. Exempelvis förespråkar Spray, Mediataktik och
Synergy Interactive att företaget istället för att betala per klick förhandlar
med ett nätverk om att betala per ny kund som fås i samband med
kampanjen. För att kunna träffa dylika avtal krävs det att försäkringsbolagen
är på det klara med vad en kund är värd. I dagsläget förefaller det inte som
om de undersökta försäkringsbolagen använder sig av denna metod. Vi tror
att en ökad användning skulle gynna företagen och därigenom öka
effektiviteten i reklamsatsningarna.
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8 SLUTSATS

OrdlistaIntroduktion
Vetenskapligt
förhållningssätt Metod Referensram Empiri Analys Slutsats

- Handlingsplan för
  reklamsatsning på
Internet
- Internetreklam och
försäkringsbolag

I detta sista kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till utifrån den
genomförda studien. Vi avser här att svara på det syfte som formulerades i
inledningen vilket var, ”att utreda faktorer som ska leda fram till en modell
som försäkringsbolag bör ta hänsyn till i sina reklamsatsningar mot
privatpersoner på Internet”. Dessutom kommer ett antal frågor från
problemdiskussionen att besvaras. Slutsatserna kommer att vara av
reflekterande och sammanfattande karaktär där vi avser att, för läsaren,
redovisa de lärdomar vi dragit utifrån ett teoretiskt och empiriskt perspektiv.

8.1 Handlingsplan för reklamsatsning på Internet
Utifrån den undersökning som genomförts har vi sammanställt åtta faktorer
som försäkringsbolag bör ta hänsyn till vid en reklamsatsning mot
privatpersoner på Internet. Modellen grundar sig på de erfarenheter vi erhållit
genom intervjuer med försäkringsbolag, Internet- och mediakonsulter samt
genomförda litteraturstudier. Vårt resonemang utgår från att effektivitet med
en reklamsatsning bäst uppnås om det finns en väl uttalad strategi som utgör
grunden för allt agerande. Utifrån denna inställning ser vi den
implementeringsmodell som vi sammanställt som en handlingsplan där
strategin utgör ett grundfundament för att reklamsatsningen ska bli så effektiv
som möjligt.

Modellen är uppdelad i externa och interna faktorer. Med de externa
faktorerna menar vi att företaget påverkas av omvärlden såsom av kunder,
leverantörer, konkurrenter, teknologiutveckling, lagar och regler m m. Dessa
faktorer kan företaget uppfatta som hot eller möjligheter, vilket sedan kan tas
i beaktande och utnyttjas alternativt ignoreras.
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Implementeringsmodell för reklamsatsningar på Internet

8. Utvärdera och anpassa
reklamsatsningarna

INTERNT EXTERNT

Externa faktorer
1. Formulera strategier och

 bestäm Internets roll

3. Bestäm kundens värde  och
sätt upp mål

4. Inled allianser

6. Utveckla reklamkampanjer
som skapar mervärde

5. Bestäm mål, syfte och
mätmetod med kampanjerna

7. Mät och förbättra kampanjerna

2. Anpassa organisationen

          Källa: Egen modell

8.1.1 Strategiformulering och Internets roll
Vi anser att de externa faktorerna påverkar försäkringsbolagens inställning
till huruvida en Internetsatsning ska genomföras eller inte. Det första ett
försäkringsbolag bör göra om en satsning ska äga rum är att definiera vilken
roll Internet ska ha för företaget och därefter dra upp strategier för
nätverksamheten. Som tidigare nämnts i analysen bör verksamheten och
reklamen vara försäljnings- och aktivitetsinriktad. Med detta menar vi att
försäkringsbolagen bör erbjuda möjligheten för en besökare att teckna en
försäkring på Internet. Vi förespråkar även interaktion där besökaren
offereras olika former av aktiviteter såsom premieuträkningar, tävlingar m m.
Vi tror att denna interaktion ökar engagemanget hos besökaren, vilket i sin
tur även kan leda till ett ökat intresse för produkten och företaget. Strategin
ska i slutändan leda till att kunden erbjuds mervärde genom att interagera
med försäkringsbolaget på nätet. Mervärde kan ges i form av lägre priser,
bättre service, extra förmåner, tidsbesparing etc.
8.1.2 Anpassning av organisationen
För att kunna dra nytta av fördelarna med Internet krävs en anpassning av
organisationen enligt punkt två i modellen. Det är viktigt att inte lansera
företagets tjänster på Internet innan huvuddelen av anpassningen är
genomförd. Om inte organisationen bakom Internetlanseringen fungerar är



Reklam@Internet Slutsats

89

det troligt att företaget får missnöjda kunder som snabbt och enkelt via
Internet kan byta till ett annat försäkringsbolag. Vi anser att
försäkringsbolagen bör kunna erbjuda en snabb svarsfunktion på
inkommande mejl från kunder. Dessutom kan försäkringsbolagen sköta
mycket av den traditionella skaderegleringen över Internet istället för som
idag då kontakten oftast sker fysiskt eller brevledes. I ett längre perspektiv då
allt fler kunder går över till att kommunicera med försäkringsbolag över
Internet kommer behovet av fysisk interaktion med dessa att minska. Detta
innebär att lokalkontorens betydelse avtar vilket leder till andra
arbetsuppgifter för de anställda. Försäkringsbolagen bör även inrätta ett
ansvarsområde för det strategiska arbetet med hemsidan och reklamen på
Internet. Däremot kan det vara lämpligt att ta in konsulter för andra
funktioner som tekniska och taktiska frågor.
8.1.3 Bestämmande av kundens värde och målformulering
I steg tre bör försäkringsbolag fastställa vad en kund är värd. Detta är en
förutsättning för att kunna sätta upp realistiska mål med reklamsatsningar på
Internet som syftar till mer än att öka varumärkesmedvetenheten. Då
försäkringsbolaget vet vad kunden är värd får man ett bättre förhandlingsläge
gentemot portaler och andra sajter vid köp av annonsplatser.
8.1.4 Alliansbildning
I steg fyra anser vi att försäkringsbolag ska undersöka möjligheter till att
bilda allianser både den traditionella vägen, d v s med portaler och sajter
relaterade till försäkringar, samt över de traditionella gränserna som
exempelvis med elbolag och telebolag. Förutom att ett bättre
förhandlingsläge ges gentemot dessa aktörer är det lättare att knyta en  kund
till sig genom att samla alla el-, tele- och försäkringsaffärer på samma ställe.
Vi tror även att alltfler försäkringsmäklare kommer att etablera  sig på nätet
och att det då blir ännu viktigare för ett försäkringsbolag att vara synligt i
många sammanhang för att kunna behålla och skaffa nya kunder. Ett annat
sätt att synas är att registrera olika ord, som är relaterade till företaget och
försäkringar, i en sökmotor vilket underlättar för eventuella surfare att söka
sig till det specifika företagets sajt.
8.1.5 Syftes- och målbestämning med kampanjer
När alla övergripande förberedelser i Internetsatsningen är genomförda blir
nästa steg i processen att sätta upp mål och syften för enskilda
reklamkampanjer på Internet. Vi tycker att ett försäkringsbolag ska fastställa
konkreta försäljningsmål då syftet med kampanjen är att öka försäljningen. I
detta skede är det dessutom viktigt att ta hänsyn till de mätmetoder som finns
och som kan tillämpas för att mäta effektiviteten i kampanjen.
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8.1.6 Mervärdesskapande på kampanjnivå
Utvecklingen av reklamkampanjen på Internet, i steg sex, delar vi upp i fyra
moment.
• Medieval – Ett försäkringsbolag bör utvärdera möjligheten att kombinera

olika medier. För det mesta är det positivt att kombinera olika medier men
kampanjens omfattning kan naturligtvis begränsa denna möjlighet. Det är
viktigt att utnyttja de fördelar och roller som de olika medierna har.
Internet bör som tidigare nämnts vara försäljningsdrivande medan andra
medier kan användas i syfte att informera om företagets hemsida och/eller
erbjudanden.

• Annonsval – Vid valet av annons behöver inte fokuseringen endast ligga
på banners. Det finns idag andra typer av annonsformat som är
effektivare, exempelvis stortavlor. En annons bör vara länkad till en
speciellt utvecklad kampanjsajt för att direkt följa upp annonsens budskap
så att besökaren inte går förlorad på vägen till erbjudandet.

• Annonsplacering – För att få besökare intresserade av en
försäkringsannons på Internet bör den placeras på sajter som har naturliga
kopplingar till försäkringar, exempelvis bil-, båt- och bostadssajter.
Annonsen bör dock placeras i avslutningen av en sökning för att ha chans
att bli uppmärksammad då besökaren till en början är mycket fokuserad
på det ursprungliga syftet med sökningen. Vi tror därmed att man lättare
kan kundanpassa budskapet och/eller erbjudandet vilket torde höja
intresset för annonsen. Då försäkringsbolag lägger sin annons på stora
portalers startsidor försvinner annonsen lätt i bruset av övriga budskap
eftersom dagens Internetanvändare blivit mer målmedvetna med sitt
surfande.

• Annonsköp – Köpet av en annonsplats bör hänga ihop med de mätmetoder
företaget valt att tillämpa för att utvärdera om man uppnått de fastställda
målen med kampanjen. Utifrån försäkringsbolagens perspektiv skulle
detta innebära att man strävar efter att träffa avtal med sajter där man
betalar per ny kund, såld försäkring eller registrering, eftersom vi anser att
dessa är bra mått på utvärdering av en kampanj. Då man köper annonser
per klick eller per exponering fås en felaktig prissättning då utvärderingen
och sedermera betalningen inte avslöjar hur många nya kunder eller sålda
försäkringar som uppnåtts.

8.1.7 Mätning och förbättring av kampanjer
I steg sju uppmanar vi försäkringsbolagen att mäta och förbättra kampanjerna
vilket ska ske kontinuerligt under hela kampanjens gång. Detta för att ha
möjligheten att förändra annonsernas budskap och/eller dess placering ifall
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mätresultaten inte är tillfredställande. Det kan här vara motiverat att mäta
annonsens klickfrekvens för att få reda på om annonsen är rätt placerad
eftersom detta är ett enkelt och billigt mått. Vi anser att möjligheten till att
relativt snabbt och billigt ändra annonsen under pågående kampanj är en av
de stora fördelarna med Internet i jämförelse med övriga medier. Ett företag
bör även använda sig av cookies för att få en bild av besökarnas beteende på
hemsidan. Med hjälp av denna information kan företaget göra hemsidan än
mer användarvänlig.
8.1.8 Utvärdering och anpassning av reklamsatsningarna
Avslutningsvis bör försäkringsbolagen minst årligen genomföra en total
utvärdering av hela Internetreklamsatsningen. Med detta menar vi alla
faktorerna i modellen, från att analysera de externa faktorerna och formulera
mål och strategier till att se över mätning och förbättring av kampanjerna. En
viktig del av den totala utvärderingen är att varje kampanj bör analyseras var
för sig i syfte att jämföra de olika utfallen och utnyttja erfarenheterna från
respektive kampanj. För att det ska vara någon mening med den totala
utvärderingen måste resultatet av denna ligga till grund för nästa års
strategiformulering med påföljande steg i modellen. Vi har kommit fram till
att den totala utvärderingen är lämplig att utföra på årsbasis då man hunnit få
ett helhetsperspektiv på Internetreklamsatsningen.

8.2 Internetreklam och försäkringsbolag
Vi har konstaterat att försäkringsbolagen har olika förutsättningar gällande
antalet Internetanvändare bland sina befintliga kunder. Dock ser vi inte detta
som en anledning till att avstå från Internetreklam. Denna typ av reklam kan
snarare leda till att försäkringsbolaget vinner nya kundgrupper och förhöjer
sin image hos potentiella och nuvarande kunder. Aftonbladets portal är ett
exempel på ett företag som har profilerat sig genom Internet och därigenom
förändrat sin image. Vi menar att försäkringsbolag som väljer att satsa på
Internet har ett gyllene tillfälle att visa att man är ett modernt företag som vill
hänga med i utvecklingen och attrahera såväl nya som gamla kunder och
medarbetare. Med hjälp av fyndiga, slagkraftiga och målgruppsanpassade
budskap kan försäkringsbolag tvätta bort stämpeln på försäkringar som en
tråkig produkt och istället få kunder att inse vilken trygghet exempelvis
sakförsäkringar innebär.

Vi anser att det kan vara riskabelt för försäkringsbolag att inte satsa på
Internet och då menar vi inte en halvhjärtad satsning. Vi vill poängtera att
Internetsatsningen bör ses som en del av den totala reklamsatsningen för
försäkringsbolagen. Det handlar om att bygga upp en organisation anpassad
för Internet för att verkligen kunna dra nytta av fördelarna. Naturligtvis måste
gamla strukturer och kontaktvägar finnas kvar då inte alla kunder använder
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sig av Internet. Med tiden menar vi att det finns stora rationaliseringsvinster
att hämta eftersom mycket av den löpande kommunikationen och
informationen kan ske elektroniskt istället för med telefon och brev. De
försäkringsbolag som behåller sin gamla struktur riskerar att gå miste om en
stor grupp kunder som vill teckna sina försäkringar och även uträtta andra
ärenden genom Internet. Dessutom riskerar företaget att tappa
konkurrenskraft gentemot Internetanpassade organisationer som bedriver
samma verksamhet med betydligt lägre administrations- och
personalkostnader.

De försäkringsbolag som i dagsläget ligger steget efter de andra har dock
fortfarande möjligheten att bli framgångsrika på nätet. Förutsättningarna är
att företagen lägger upp en väl genomtänkt strategi som genomsyrar hela
reklamsatsningen på Internet, gärna i kombination med andra medier. Vi har
konstruerat en handlingsplan som vi anser bör ligga till grund för
försäkringsbolagens reklamsatsningar på Internet i syfte att göra denna
satsning till ett lyckosamt projekt på lång sikt.

Avslutningsvis har vi kommit fram till att alla undersökta försäkringsbolag
skulle gynnas av att göra reklam på Internet, under förutsättning att det görs
på rätt sätt och med rätt inställning.
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Bilaga 1 FRÅGEFORMULÄR FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Bakgrundsfrågor
1. Kan du kortfattat beskriva din bakgrund i företaget?
2. Vad jobbar du med idag?

Verksamhetsfrågor
1. När lanserade Ni företaget på Internet?
2. Är det några utomstående konsulter inblandade i arbetet med företagets

reklam på Internet?
3. Vilka är fördelarna/nackdelarna med Internet som reklammedium?
4. Vilken typ av reklam inriktar Ni er på avseende Internet?

Strategier på Internet
1. Vilket är syftet/målet med företagets reklam på Internet?
2. Har Ni specifika reklamstrategier för Internet? Berätta om dessa.
3. Skiljer sig Er reklam på Internet i förhållande till Er reklam i traditionella

massmedier?
4. Varför väljer Ni reklam på Internet framför reklam i traditionella

massmedier?
5. Vilket är Er hemsidas främsta syfte?
6. Hur gör Ni reklam på Er hemsida?
7. Har Ni någon strategi för att knyta kunder till Er via Internet?
8. Har Ni några placeringsstrategier för annonser? (portaler,

marknadsplatser, bland vanliga bil-, båt- och villaannonser)
9. Tycker du att reklam på Internet lämpar sig för försäkringsbolag?
10. Har Ni planerat att börja med försäljning via nätet, så att kunderna har

möjlighet att teckna försäkringar på Internet?

Effektivitet
1. Hur många procent av den totala reklambudgeten läggs på

Internetreklam?
2. Vilka metoder används för att utvärdera reklamsatsningar på Internet?
3. Hur ofta bör man följa upp företagets reklamsatsning på Internet?
4. Anser du att banners är en lönsam affär?
5. Är det lönsamt för Er att hålla på med reklam på Internet?
6. Anser du att Ni har lyckats med Er reklam på Internet? Om inte vad hade

man kunnat förbättra eller vad kan förbättras?

Avslutning
1. Finns det något som du skulle vilja ändra beträffande företagets reklam på

Internet?
2. Hur ser du på framtiden för reklamsatsningar på Internet beträffande

försäkringsbranschen?
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Bilaga 2 FRÅGEFORMULÄR FÖR INTERNET- OCH
MEDIAKONSULTER

Bakgrundsfrågor
1. Vad jobbar du med idag?-
2. Vilken är er roll som konsulter åt uppdragsgivarna?
3. Vilka utomstående parter är vanligtvis inblandade i arbetet med ett

företags reklam på Internet?

Verksamhetsfrågor
1. Vilket är det vanligaste syftet/målet med försäkringsbolagens reklam på

Internet?
2. Vilka är fördelarna  respektive nackdelarna med Internet som ett

reklammedium? För försäkringsbranschen?
3. Vad kännetecknar bra reklam på Internet?

Strategier på Internet
1. Vad bör tjänsteföretag tänka på innan de beger sig ut på nätet?
2. Har försäkringsbolag specifika reklamstrategier för Internet? Berätta om

dessa.
3. Skiljer sig tjänsteföretags reklam på Internet i förhållande till reklam i

traditionella massmedier?
4. På vilket sätt anser du att försäkringsbolagen särskiljer sig från andra

företag avseende reklamstrategier på Internet?
5. Varför väljer ett tjänsteföretag reklam på Internet framför reklam i

traditionella massmedier?
6. Vilket är hemsidans främsta syfte för ett tjänsteföretag?
7. Hur kan ett tjänsteföretag göra reklam på sin hemsida?
8. Har företag någon strategi för att knyta kunder till sig via Internet?
9. Finns det några placeringsstrategier for banners som lämpar sig speciellt

bra för försäkringsbolag?
10. Tycker du att reklam på Internet lämpar sig för försäkringsbolag?

Effektivitet
1. Hur ska tjänsteföretag gå tillväga för att skapa lönsamhet på sina

Internetsatsningar?
2. Vilka metoder används för att utvärdera reklamsatsningar på Internet?
3. Anser du att banners är en lönsam affär?
4. Är det generellt sett lönsamt för ett försäkringsbolag att hålla på med

reklam på Internet?
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Avslutning

1. Finns det något som du skulle vilja ändra beträffande tjänsteföretagens
reklam på Internet?

2. Hur ser du på framtiden för reklamsatsningar på Internet beträffande
försäkringsbranschen?

3. Hur ser du på konsulternas funktion i framtiden?
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Bilaga 3

Banner och knapp

Stortavla

Pop-up fönster
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Bilaga 4

Nyhetsbrev

Textlänk

Sökord


