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Förord 
För att kunna genomföra denna studie har vi fått hjälp av ett antal personer som vi vill passa på 
att tacka. Vår handledare Claes Jonsson, som har funnits till stöd under hela uppsatsens 
skrivande. Vi vill dessutom passa på att tacka respondenterna Stellan Brunnsberg och Tomas 
Carlsson på Skandia, Sune Rosdal och Peter Mattes på Folksam, samt Lisa Grönwall och 
Christian Lund på Försäkringscenter. Vi vill även ge ett tack till övriga seminariedeltagare som 
har kommit med bra tips och råd. 
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Problem:  Allt fler företag använder sig idag av relationsmarknadsföring för att 

få lojala kunder. Anledningen är att företagen vill ha lojala kunder då 
dessa anses vara den mest lönsamma kundgruppen. Hur företagen 
definierar en lojal kund är avgörande för hur detta arbete utformas. 

 
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra hur företagen Skandia i 

Västerås, Folksam i Stockholm och Försäkringscenter i Västerås 
definierar lojala kunder. Syftet är även att beskriva och jämföra hur 
dessa företag arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. 

 
Metod: Vi använder oss av en kvalitativ insamlingsmetod i vår uppsats. 

Utifrån den teoretiska referensramen har intervjufrågor sammanställts. 
Därefter genomfördes sex intervjuer, två på respektive företag. 
Grunden för analysen utgörs av den teoretiska referensramen. 
Primärdata har analyserats utifrån en mellanfallsanalys och en 
inomfallsanalys. 

 
Slutsats: Vi fann inte någon större skillnad i hur företagen beskriver och 

definierar lojal kund. Vår studie indikerar att företagen fokuserar mer 
på kundens historiska beteende och i mindre grad på kundens attityd 
och framtida beteende. Studien visar att företagen arbetar aktivt för att 
ge ett bra bemötande och inge förtroende via sina arbetsmetoder. 
Personlig kontakt anses av företagen som väsentligt för att uppnå/öka 
kundlojalitet. 

 
Nyckelord: Lojalitet, kundlojalitet, försäkringsbranschen, loyalty, customers 
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Problem:  More and more companies are starting to use relationship marketing 

to get loyal customers. The reason is that companies want to have 
loyal customers because they are seen as the most profitable customer 
group. How companies define a loyal customer is a determining factor 
for the chap of this work.  

Purpose: The purpose of this thesis is to describe and compare how the 
companies Skandia in Västerås, Folksam in Stockholm and 
Försäkringscenter in Västerås define loyal customers. The purpose is 
also to describe and compare how these companies work for 
reach/increase customer loyalty. 

Method: In this thesis we are using a qualitative method of collection. The 
interview questions have been put together out of the theoretical frame 
of reference. There after we were carrying through six personal 
interviews, two of each company. The ground of this thesis is the 
theoretical frame of reference. Primary data where analyzed thru a 
cross-case synthesis and a within-case synthesis. 

Conclusion: We found no bigger difference between the companies in how they 
describe and define a loyal costumer. Our study indicates that the 
companies are more focus on the costumer’s historical behaviour than 
on the attitude and future behaviour. The study shows that the 
companies work actively to give a good treatment and infuse 
confidence thru their working methods. The company consider that 
personal relation is essential for reach/increase customer loyalty.    

 
Keywords: Insurance branch, loyal customer, loyalty, customer’s loyalty, 
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DEL 1. INTRODUKTION  
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till ämnesområde genom problembakgrund och 

syfte. Efter det definieras målgrupp för studien samt dess avgränsning.  
 

1.1 Problembakgrund 
Den tekniska utvecklingen i samhället har påverkat och förändrat företagandet på flera sätt. 
Utvecklingen har öppnat nya möjligheter för företagen att bygga upp kunddatabaser, möjliggjort 
kundkontakter via Internet samt utvecklandet av mer eller mindre personliga telefonikundtjänster. 
Utvecklingen har även inneburit nya möjligheter för kunden att söka, hantera och utbyta 
positiva/negativa erfarenheter av företagen och dess produkter. Det är sannolikt att dessa 
förändringar ökat konkurrensen och påverkat företagens möjligheter att skapa, bibehålla och 
utveckla relationen till kunderna (Kotler, 2001, s.19-ff; Blomqvist et al, 2004, s.18-ff). 
 
De förändringar som skett på marknaden ställer andra krav på företagens marknadsföring. Ur ett 
historiskt perspektiv har utvecklingen inom marknadsföringen gått från 
transaktionsmarknadsföring mot relationsmarknadsföring. Ett bidragande skäl till 
relationsmarknadsföringens utveckling och spridning kan vara de förändrade förutsättningarna 
och behoven på marknaden, där transaktionsmarknadsföringen inte längre upplevts 
ändamålsenligt (Blomqvist et al, 2004, s.18-ff). Ett centralt begrepp inom 
relationsmarknadsföringen är kundlojalitet (Blomqvist, 2004, s.22). Kundlojalitet kan beskrivas 
på flera olika sätt. Oliver beskriver kundlojalitet på följande sätt (Söderlund, 2001, s.3);  
 

“Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett i framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 

man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produktbyte” 

 
Grunden för alla framgångsrika företag är dess förmåga att skapa värde för kunden. Detta värde 
genererar lojala kunder vilket för med sig ökad vinst och tillväxt för företagen. Reichheld hävdar 
att det finns ett tydligt positivt samband mellan lojalitet och vinst, vilket innebär att företag som 
är intresserade av stabil tillväxt och vinstutveckling bör prioritera arbetet med att göra kunderna 
lojala (Reichheld, 1996, s.3). 
 
De flesta företag strävar efter en hög lönsamhet inom sitt verksamhetsområde. En uppfattning 
som ofta framförs är att det är mer kostsamt för ett företag att skaffa nya kunder jämfört med att 
behålla gamla (Blomqvist, 2004, s.18). Tidigare har det ofta framförts att det är 20 % av 
kunderna som står för 80 % av företagets vinst, vilket nu ifrågasatts, och de finns dem som 
hävdar att det istället förhåller sig så att 20 % av kunderna står för 80 % av volymen. Med detta 
avses att volym och vinst inte är liktydigt. Det som nu framförs är att 20 % av kunderna står för 
180 % av vinsten, då dessa på sätt och vis subventionerar de kunder som är olönsamma.  
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Detta resonemang gör det än mer tydligt att det är en förhållandevis liten del av kunderna som 
genererar en relativt hög andel av företagets vinst, samtidigt som en förhållandevis stor andel 
kunder är mindre lönsamma eller rent utav olönsamma (Blomqvist, 2004, s.158; Blomqvist 1999 
s.63-f, 104-ff).  
 
Modern forskning visar på att fler företag lägger fokus på existerande kunder. Detta eftersom det 
är billigare för företagen att lägga fokus på redan befintliga kunder jämfört med att rekrytera nya 
kunder. Vilket har medfört att företagen har börjat ”lojalitetsmarknadsföra” sig gentemot 
kunderna (O´Malley, 1999). Allt fler företag försöker öka kundlojaliteten för att på så vis kunna 
skapa bättre förutsättningar för en bestående lönsamhet (Blomqvist, 2004, s.153-f). Lojala kunder 
antas vara mer värdefulla eftersom de troligtvis kommer att köpa/utnyttja varan/tjänsten igen, en 
lojal kund har lättare för att motstå erbjudanden från en konkurrent, dessutom rekommenderar de 
ofta andra genom att tala väl om företaget (Feurst, 2002, s.25).  
 
Griffin hävdar, utifrån den forskning som finns, att det är svårare än någonsin för företag att få 
lojala kunder. Detta anser Griffin sammanhänger med tillgången på teknik och Internet (Griffin, 
2002).  
 
Konkurrensen inom försäkringsbranschen har på senare år ökat, delvis med hänsyn till 
genomförd avreglering men även med hänsyn till den internationalisering av 
försäkringsbranschen som skett. Detta har medfört att fler aktörer, som exempelvis banker, agerar 
på marknaden vilket inneburit ett ökat utbud (Konsumentverket, 2001).  
 
Inom försäkringsbranschen räknar ofta företagen med att en person blir lönsam efter ett par års 
tid som kund i företaget. Enligt en artikel av Larry Kahaner (2006) framhålls att lojalitet är av 
stor vikt för företagen då företagens förmåga att hantera relationer och lojalitet rankas högt hos 
långivare och finansiärer. 
 
Reichheld framför att innan företagen utvecklar strategier och taktiker för att arbeta med 
lojalitetsfrågor är det väsentligt att klargöra vad lojalitet är för företaget. En förutsättning för att 
företagen skall kunna skapa en sund och vital relation till sina kunder är att företagen har 
utvecklat en strategi som utgår från lojalitet och värdeskapande processer. Reichheld menar att 
det inte är tillräckligt att enbart företagens marknadsföringsavdelning är involverad utan alla 
företaget måste vara aktiva i denna process (Reichheld, 1996, s.3,105-f). 
 
Blomqvist hävdar att en förutsättning för att företagen skall kunna arbeta med kundlojalitet är att 
de definierar vad kundlojalitet är för dem. Företagets definition och uppfattning av lojalitet ligger 
därefter till grund och får styra företagets fortsatta arbete med att sätta upp kriterier för 
kundurval, segmentering mm. Med hänsyn till detta bör det ligga i företagens intresse att behålla 
samt utveckla relationen till kunderna (Blomqvist et al, 2004, s.18-ff, 122-ff).  
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1.2 Problemformulering 
I problembakgrunden framkommer att konkurrensen på marknaden har ökat efter den avreglering 
som skett men även att företagens definition av lojal kund är avgörande för hur de arbetar för att 
erhålla lojala kunder. Detta gör det intressant att undersöka hur företag inom 
försäkringsbranschen definierar och beskriver lojala kunder. Det är även intressant att undersöka 
hur företagen arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. 
 
Nedanstående frågeställningar utgör grunden för vårt syfte; 
 

A. Hur definierar och beskriver de tre företagen Skandia i Västerås, Folksam i Stockholm 
samt Försäkringscenter i Västerås lojala kunder 

 
B. Hur arbetar de tre företagen, Skandia i Västerås, Folksam i Stockholm samt 

Försäkringscenter i Västerås, för att uppnå/öka kundlojalitet 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra hur företagen Skandia i Västerås, Folksam i 
Stockholm samt Försäkringscenter i Västerås definierar lojala kunder. Syftet är även att beskriva 
och jämföra hur dessa företag arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. 
 

1.4 Avgränsning 
Arbetet har avgränsats till att avse tre företag in försäkringsbranschen. Undersökningen avser 
Skandia i Västerås, Folksam i Stockholm och Försäkringscenter i Västerås. Vi har valt att utgå 
ifrån angivna företags perspektiv på lojala kunder, denna avgränsning innebär att vi inte kommer 
att belysa kundernas perspektiv på kundlojalitet. 
 

1.5 Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete är Skandia, Folksam och Försäkringscenter, men även andra företag 
inom försäkringsbranschen. Ytterligare en målgrupp för arbetet är studenter med intresse för 
marknadsföring.  
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DEL 2. TEORI  
I denna del behandlas den teoretiska plattformen för studien. Den teoretiska plattformen kan 

beskrivas som basen i studien men den utgör även utgångspunkten för de ställningstaganden som 

sker i analysen. Relevanta teorier för studien beskrivs och dessa utgör uppsatsens teoretiska 

referensram. Inledningsvis ges en allmän introduktion av transaktions- och 

relationsmarknadsföring i avsikt att underlätta för läsaren att se sambandet, för att därefter 

fokusera på kundlojalitet 

 

2.1 Transaktionsmarknadsföring och Relationsmarknadsföring 
Ur ett historiskt perspektiv har utvecklingen inom marknadsföring gått från s.k. ”traditionell” 
transaktionsmarknadsföring mot relationsmarknadsföring. Ett skäl till att denna förändring skett 
kan vara att förväntningar hos den så kallade ”marknaden” har förändrats och 
transaktionsmarknadsföringen har haft svårigheter att matcha marknadens förändrade 
förutsättningar och behov (Blomqvist, 2004, s.18-f). Ett exempel på förändringar i samhället är 
de relativt nya möjligheterna till kommunikation och interaktion mellan människor genom 
införandet av ny teknik , exempelvis datorer och Internet. Förändringar i samhället medför även 
förändrade förutsättningar för företagen på marknaden då även interaktion och kommunikation 
mellan företag och kund påverkas. Detta har medfört att företagets fokus har skiftat från ett 
produktions- och försäljningsperspektiv till ett kund- och marknadsföringsperspektiv (Kotler, 
2001, s.19-ff; Blomqvist, 2004, s.10-21). 
 

2.2 Relationsmarknadsföring 
Relationsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som innebär att företag eftersträvar 
långsiktiga och långvariga relationer mellan företag och kund med avsikt att öka kundens lojalitet 
gentemot företaget, vilket sker utifrån ett långsiktigt företagsekonomiskt perspektiv (Blomqvist, 
2004, s.22-f, 166-f). 
 
Relationsmarknadsföringen växte fram under 1970-talet som en ny modell för marknadsföring. 
Relationsmarknadsföring utgår ifrån tanken att samspel mellan köpare och säljare är en viktig del 
i marknadsföringen men även hur detta samspel hanteras påverkar kundens intresse för köp. 
Relationsmarknadsföring innebär, förenklat sett, företagens förhållningssätt gentemot kunderna 
men även till andra aktörer. Detta perspektiv påverkar det sätt på vilket företaget bemöter sina 
kunder och andra aktörer, men även utvecklingen av företaget. Utifrån detta perspektiv skall 
marknadsföring uppfattas som företagets hantering av kundrelationer, kundvård men även 
relationer till andra aktörer som leverantörer, distributörer, samarbetspartners samt andra 
intressenter (Grönroos, 2002, s.32, 52-f). 
 
Användandet eller införandet av relationsmarknadsföring i sig leder inte automatiskt till 
lönsamhet, det vill säga lönsamhet kan inte garanteras genom relationsmarknadsföring 
(Blomqvist, 2004, s.23).  
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2.2.1 Kundrelation, kundperspektiv och kundinformation 
En av relationsmarknadsföringsperspektivets mest centrala aspekter är hur hanteringen av 
kundrelationer sker. För att företagets hantering av kundrelationer skall bli framgångsrikt krävs 
att relationsmarknadsföringsperspektivet finns med som en självklar del av alla affärsfunktioner i 
företaget men även att företaget som helhet genomsyras av 
relationsmarknadsföringsperspektivets tankesätt (Grönroos, 2002, s.52-f). 
 
Inom relationsmarknadsföringen, precis som inom den traditionella marknadsföringen, används 
även olika former av verktyg, som till exempel direktbrev och reklam. Kundvård utifrån ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv innebär att verksamheter som traditionellt sett, enligt ett 
transaktionsperspektiv, anses ligga utanför företagets marknadsföring, exempelvis fakturering, 
underhåll och service, införlivas och blir till en del av företagets marknadsföring. 
 
Interaktionen med kunder och andra aktörer är viktig utifrån bland annat ett 
informationsutbytesperspektiv och ett eventuellt behov av en marknadsundersökning kan ur detta 
perspektiv uppfattas som en indikation på ett misslyckande. Ett av grundproblemen vid 
inhämtande av information är att erhålla access till kunderna, det vill säga att få tillträde till 
kundernas och andra aktörers kunskap om marknaden och produkterna. Accessen underlättas av 
en god relation till kunden (Gummesson, 2002, s.107). För företag som agerar utifrån ett 
relationsmarknadsföringsperspektiv där individen sätt i centrum, torde 
massmarknadsundersökningar ha en mindre betydelse. Detta då information från 
massmarknadsundersökningar är en sekundär källuppgift, medan den information som erhålls i 
samverkan direkt med kunden är en primär källuppgift och ger en självupplevd och djupare 
förståelse av kunden och dennes behov (Gummesson, 2002, s.108). 
 
Ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföringen är kundlojalitet. Kundlojalitet utgör en 
naturlig del i företagets affärsstrategi och innebär avsevärt mer för verksamheten än att enbart 
utgöra ett marknadsföringsprogram (Blomqvist, 2004, s.20, 29)  

2.2.2 Metoder för att uppnå/öka kundlojalitet  
Nedan beskrivs några metoder som kan användas i företagens arbete för att uppnå/öka 
kundlojaliteten. 

2.2.2.1 Lojalitetsstegen 

Lojalitetsstegen är en metod som används för att bedöma värdet i en kundrelation, varje steg 
uppåt i stegen leder till ökad lojalitet. Modell gör det lättare för företaget att ta reda på var de 
befinner sig i sin relation med kunden, samt hur de skall arbeta vidare för att stärka denna relation 
i avsikt att öka kundlojaliteten. Den modell som här presenteras är den som Feurst ( 2002, s.127) 
beskriver, men det finns ett flertal likartade stegmodeller som behandlar lojalitet, exempelvis 
Kotler (2001, s.28-f).  
      
 



Mälardalens högskola   
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

6 
 

 
Figur 2: Lojalitetsstegen, egen bearbetning utifrån Feurst (2002, s.127). 
 
Det första steget är prospekt vilket motsvarar en kund som företaget tidigare inte haft någon 
kontakt med, det vill säga en person som aldrig tidigare har utnyttjat företagets varor/tjänster men 
denna person borde kunna göra det. 
 
Det andra steget kallas för kund, det är en person som åtminstone vid ett tillfälle har köpt något. 
 
Det tredje steget är klient, det är en kund som besöker företaget regelbundet men som saknar en 
känslomässig relation till företaget. 
 
Det fjärde steget är supporter, det är en åtkommande kund som har en engagerad relation till 
företaget. 
 
Det femte steget är ambassadör det är en person som har en engagerad relation med företaget 
och berättar gärna för utomstående om denna relation. 
 
Högst upp i stegen är det sjätte och sista steget, nämligen partners, vilket är en person som är 
aktivt inom företaget, denna person deltar i produktutvecklingen samt har en relation till 
företaget. 
 
Själva idén med stegen är att försöka ta reda på var på stegen de olika kunderna befinner sig för 
att därefter planera ett steg framåt i taget. Det kan exempelvis vara ett försök till att få en 
regelbunden kund att bli en känslomässigt engagerad kund, med andra ord att göra en klient till 
en supporter (Feurst, 2002, s.126-f).  
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2.2.2.2 Sex åtgärder som kan vidtas för att öka lojalitet 

För att öka kundlojaliteten rekommenderar Heskett, Sasser och Hart sex åtgärder som ett företag 
bör överväga (Blomqvist, et al, 2004, s.126-f). Dessa åtgärder beskrivs nedan. 
   

• Minska den upplevda risken: De flesta köp som vi gör är på ett eller annat sätt förenade 
med någon form av risk. Vid köp av tjänster kan inte kunden titta och känna på 
produkten, utan de får lita på säljaren och företaget, detta kan kunden uppfatta som en 
risk. Det är därför extra viktigt att företaget vinner kundens förtroende.  

• Ge ett bra första och sista intryck: Det är viktigt att kunden känner förtroende för 
företaget redan vid deras första kontakt. Om en kund fått ett dåligt intryck redan från 
början så kan det vara svårt att ändra på kundens åsikter om företaget. Om företaget vill 
att kunden skall återvända samt tala väl om företaget så är det sista intrycket en kund får 
lika viktigt som det första.  

• Mät och styr kundens förväntningar: Det är viktigt att företaget lär ”känna” kunden så 
att de kan anpassa sina erbjudanden efter kundens behov. De måste ta reda på vad kunden 
förväntar sig och vad hon har för krav och önskemål. Företaget bör därför mäta kundernas 
förväntningar regelbundet, detta kan göras genom exempelvis, fokusgrupper och 
telefonintervjuer. Företaget kan försöka styra kundens förväntningar genom att informera 
kunden om vad som skall ske i företaget.  

• Upplys kunden: En kund som har kunskap om företaget och dess erbjudanden tenderar att 
utnyttja företaget i större utsträckning än vad mindre kunniga kunder gör. 

• Skapa byteskostnader: Om en kund byter företag är det ofta svårt att vinna henne tillbaks, 
därför bör företaget införa så kallade byteskostnader för att försöka behålla kunden. En 
form av byteskostnader är lojalitetsprogram, som exempelvis kundklubbar, detta är 
vanligt bland företag som har svårt att särskilja på sina erbjudanden från konkurrerande 
företag, försäkringsbolagen är exempel på sådana företag. 

• Gör kunden till en bättre användare: Företaget bör utbilda och försöka få kunden till att 
bli en bättre medproducent av lösningen. Företaget kan göra detta genom antingen 
kommunikation eller belöningar. 

2.2.2.3 Tre viktiga aspekter för att öka kundlojalitet 

För att uppnå en lojalare kundbas framhåller Rosenberg och Czepiel tre viktiga aspekter för 
företagen att tänka på (Blomqvist, et al, 2004, s.127-f). 
 

1. Utveckling av en optimal kundportfölj: För att få lojalare kunder är det viktigt att 
företaget känner till hur kundstrukturen och hur köpmönstret ser ut för olika produkter. 
För att företag skall uppnå de mest lönsamma kunderna är det viktigt att de hittar en mix 
mellan förstagångskunder samt lojala kunder. Företaget bör betrakta olika kunders 
köpmönster för att kunna dela upp kunderna i olika grupper. Företaget kan mäta de olika 
kundgrupperna i termer av: antal kunder, köpesumma, demografiska och psykografiska 
variabler samt bidrag till försäljning och vinst.  
Syftet med att analysera kunderna är att företaget får reda på vilka som är deras viktigaste 
kunder, samt vilket tillvägagångssätt de bör använda sig av för att uppnå bästa resultat. 
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2.  Marknadsföringsprogram för att behålla kunder: Följande faktorer bör ingå i ett 
marknadsföringsprogram för att uppnå ökad kundlojalitet.  
 

o Extra fördelar: Företaget bör sätta in kunderna i ett konsumtionssystem där det 
finns kompletterande produkter och tjänster som ger stöd åt själva 
huvudprodukten, syftet är att detta skall leda till en ökad försäljning över tiden.  

o Förbättrad promotion: Den bör förändras och till stor del riktas till existerande 
kunder. 

o Närmare förhållande mellan kund och säljare: Säljarna ska satsa på långsiktiga 
resultat och för att få det bör säljarna arbeta på ett sätt som stärker relationen 
mellan säljare och kund.  

o Specialiserad distribution: Företaget bör använda två distributionskanaler, en för 
att attrahera nya kunder och en för att behålla befintliga kunder. 

o Efterköpskommunikation: Företaget kan använda sig av olika 
kommunikationsmetoder för att försöka minska kunders osäkerhet efter ett köp. 
Företaget bör även försöka behålla kundernas intresse mellan köptillfällena. 

 
3. ”Organisatorisk koordination och kontroll i samband med kundlojalitet”              

Många företag använder sig av monetära former som exempelvis rabatter för att få lojala 
kunder, men detta är ingen bra metod. Företaget bör istället satsa på att stärka relationen 
mellan kund och företag eftersom det i längden leder till ett högre resultat. Blomqvist 
använder Folksam som ett exempel och då uttrycker han sig så här; ”Folksams kunder har 
ofta en ideologisk orsak bakom valet av försäkringsbolag”. Blomqvist menar att denna 
gemenskap i kombination med förmåner kopplade till kundens fackföreningsanslutning 
skapar höga hinder för konkurrerande företag (Blomqvist, 2004, s.108-f). 
 

2.3 Lojalitet 
När någon säger ordet lojal så tänker de flesta på en person som är trogen och visat tillit, någon 
som det går att lita på, att vara lojal ses ofta som något positivt (Holmberg, 2004, s.17). 

2.3.1 Beskrivningar av lojal kund 
Nedan följer några exempel på beskrivningar av lojalitet hos kund. 
 
”The willing and practical and thoroughgoing devotion of a person to a cause. A man is loyal 

when, first he has some cause to which he is loyal, when secondly, he willingly and thoroughly 

devotes himself to this cause, and when thirdly, he expresses his devotion in some sustained and 

practical way, by acting steadily in the service of his cause” (Holmberg, 2004, s.17). 
 

“Lojalitet är ett djupt åtagande att på ett I framtiden konsekvent sätt återköpa en produkt som 

man föredrar, vilket ger upphov till att samma produkt återköps repetitivt, trots att det sker 

situationsmässig påverkan och marknadsföringsaktiviteter som har potential att driva fram ett 

produkt byte” (Söderlund, 2001, s.30).  
 
”En lojal person antas vara en person som står på någons sida och är beredd att hjälpa till, 

personen i fråga anses vara pålitlig, solidarisk och trogen” (Feurst, 2002, s.124-f). 
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”When a coustomer is loyal she exibits purschase behavior, defined as nonrandom purchase 

expressed over time by some decision making unit” (Griffin, 2005: 5). 
 
”The relationship between the relative attitude toward an entity and patronage behavior” (Curasi 
& Kennedy, 2002:234). 
 
”Välviljan hos någon, en kund, en anställd, en vän – att göra en investering eller en personlig 

uppoffring i syfte att stärka relationen” (Reichheld, 2003:48). 
 
Enligt Reichhelds sätt att definiera lojalitet, enligt ovan, kan det antas att lojalitet endast utgår 
ifrån en beteende faktor. För att få ett mer heltäckande perspektiv på lojalitet bör denna inbegripa 
även andra faktorer än enbart beteende. Lojalitet innefattar även den attityd en kund uppvisar, det 
vill säga kundens mentala inställning gentemot exempelvis ett företag. Om det vore så att lojalitet 
endast skulle betraktas utifrån beteende skulle detta innebära att det inte går att göra en 
distinktion mellan sant lojala och falskt lojala kunder, vilket är väsentligt utifrån att de sant lojala 
kunderna torde vara mindre mottagliga för konkurrenternas marknadsföring (Söderlund, 2001, 
s.29-ff). Rowley beskriver lojalitet utifrån Dick och Basus modell som innefattar både attityd och 
beteende (Rowley, 2005, s.575).  
 
Den egna definitionen av kundlojalitet som valts för studien är en kombination av ett flertal andra 
definitioner och har följande lydelse;  
 
”Att det för en produkt/tjänst finns ett upprepat stöd genom köp av samma varumärke och att 

detta framhålls i förhållande till konkurrenters produkter/tjänster och erbjudanden” 

2.3.2 Tidigare forskning kring kundlojalitet 
Allt fler företag har lagt vikt vid begreppet kundlojalitet, det är dock inte ett nytt fenomen utan 
forskning kring begreppet varumärkeslojalitet påbörjades redan på 1960-talet (Nordman, 2004). 
Tidigare studier visar att forskare arbetade med att forska kring sambandet mellan beteende och 
lojalitet. Forskarna studerade kundernas köpbeteende för att ta reda på vad kunden efterfrågade. 
Senare forskning visar dock att kunders tidigare köpbeteende inte behöver vara av betydelse för 
lojaliteten (Curasi & Kennedy 2002). 
 
Köpbeteendet hos kunder kan variera och olika faktorer kan vara orsaken till att en kund gör ett 
visst köp. Det kan vara faktorer som pris, inkomst och bekvämlighet som ligger till grund för 
kundens köp. En kund som väljer en vara/tjänst av ren bekvämlighet har oftast ingen 
känslomässig relation till varan/tjänsten, utan de väljer den varan som de brukar ta och är varan 
slut tar de en liknande vara av ett annat märke (O´ Malley, 1999). 
 
Forskning i dag visar på att fler företag lägger fokus på existerande kunder eftersom det är mer 
lönsamt att lägga fokus på en redan befintlig kund. Företag har därför börjat att 
”lojalitetsmarknadsföra” sig genom direkt marknadsföring samt att de använder sig av 
kunddatabaser för att lagra information om den befintliga kunden (O´ Malley, 1999). 
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Griffin hävdar dock att forskningen i dag tyder på att det är svårare än någonsin för ett företag att 
få lojala kunder, detta i och med Internet och den tekniken som vi använder oss av. I dag tar 
kunderna själva lätt reda på den information de vill ha ute på Internet. Detta gör det svårare för 
företaget att få kontakt med kunden. Den tekniska utvecklingen innebär att många företag i dag 
använder sig av olika metoder för att lagra information om sina kunder, exempel på detta är 
kundklubbar och kunddatabaser. Det är inte helt lätt att använda sig av dessa metoder, om 
företaget använder dessa redskap på ett korrekt sätt ökar möjligheten till att företaget kan 
skräddarsy den perfekta varan åt kunden, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till kundlojalitet 
(Griffin 2002). 
 
Reinartz och Kumar gjorde en studie 2002 för att undersöka om en lojal kund leder till 
lönsamhet. De menar att sambandet mellan kundlojalitet och lönsamhet är svag på grund av att 
företagen ofta använder fel mått när de mäter lönsamhet och lojalitet. Detta leder till att de satsar 
på fel kunder. De kom fram till att lojala kunder snarare kostade mer att serva, var mer 
priskänsliga och hade lägre priser än andra kunder. Orsaken tros vara att lojala kunder ofta är mer 
insatta i verksamheten och inser sin betydelse för företaget, än vad nya kunder gör. En insatt 
kund kan själv söka information och jämföra hur exempelvis pris och service varierar mellan 
olika leverantörer. Undersökningen visade även att en del kunder inte tyckte om att företagen 
tjänade pengar på lojaliteten, det sågs som falsk vänskap. Det var inte heller så många kunder 
som talade öppet om sin relation med företaget på sin fritid. Författarna påpekar att resultatet kan 
skilja sig åt mellan olika branscher. De hävdar att det är viktigt att företagen mäter kundernas 
attityder till företaget och inte endast tittar på beteendet (Reinartz & Kumar 2002). 

2.3.3 Varför kundlojalitet 
Feurst hävdar att det i dag läggs allt större fokus på lojalitet, då företagen strävar efter att få lojala 
kunder. Anledningen är att en lojal kund antas göra fler upprepade köp, vilket i sin tur leder till 
att kostnaderna sjunker och intäkterna ökar. Feurst menar att företagen skall söka efter de mest 
lönsamma kunderna och satsa på att försöka få dessa lojala mot företaget. Lojala kunder antas 
vara mer värdefulla eftersom de troligtvis kommer att köpa/utnyttja varan/tjänsten igen, en lojal 
kund har lättare att motstå erbjudanden från en konkurrent, dessutom rekommenderar de ofta 
företaget till andra genom att tala väl om det (Feurst 2002, s.125). 
 
Vad gäller kostnaderna så hävdas det att en återkommande kund har lättare att bygga upp en 
relation med företaget och på så vis får företaget reda på vad kunden efterfrågar vid ett möte 
mellan säljaren och kund. Detta leder till att hanteringskostnaderna av kunden sjunker. Det är 
lättare för företaget att komma åt en återkommande kunds identitet vilket leder till att det blir 
billigare för företaget att nå ut till kunden via marknadskommunikation. Det finns ytterligare en 
kostnad som försvinner med en återkommande kund och det är så kallade inträdeskostnader, det 
är en engångskostnad som exempelvis kan innebära att företaget tar reda på kundens 
kreditvärdighet samt få in kunden i kundregistret (Söderlund, 1998, s.124-f). 
 
 
 
 
 



Mälardalens högskola   
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

11 
 

Uppstartningskostnaderna för en kund kan vara höga, det kan rent av innebära att en kund kan 
vara en förlustaffär under en relativt lång tid. Inom exempelvis försäkringsbranschen räknar ofta 
företagen med att en person blir lönsam efter ett par års tid som kund i företaget. I och med detta 
har allt fler företag försökt att öka sin kundlojalitet för att på så vis kunna skapa bättre 
förutsättningar för en bestående lönsamhet. Blomqvist hävdar att 20% av kunderna står för 180% 
av företagets vinst, vilket visar på att den större delen av kunderna är olönsamma, och därför är 
det av särskild vikt att se till att de viktigaste kunderna är lojala till företaget (Blomqvist, 2004, 
s.158).  

2.3.4 Klassificering av Kundlojalitet 
Rowley (2005, s.575) beskriver en modell för klassificering av lojalitet, vilken är hämtat från 
Dick och Basu. Modellen kombinerar beteende/välvilja och relativ attityd. En liknande modell 
för klassificering finns även beskriven av Blomqvist/Dahl/Haeger (Blomqvist et al, s.124). 
Modellen åskådliggör, förenklat sätt, var kunderna befinner sig i sin relation till företaget- 
 
 

 
Figur 4: Lojalitetsklassificering enligt Dick och Basu (Rowley, 2005, s.575). 

 
• Sann lojalitet är när en kund visar ett högt värde på relativ attityd och samtidigt ett högt 

värde på beteende/välvilja. Detta innebär att kunden uppvisar en positiv attityd samtidigt 
som kunden visar välvilja genom upprepade köp. 

 

• Latent Lojalitet är när en kund visar ett högt värde på relativ attityd och samtidigt ett lågt 
värde på beteende/välvilja. Detta innebär att kunden uppvisar en positiv attityd men att 
kunden av någon anledning upplever ett hinder till köp, där den bristande köpfrekvensen 
kan bero på bristande tillgänglighet av produkt/tjänst. 

 

• Låg lojalitet är när en kund visar ett lågt värde på relativ attityd och samtidigt ett lågt 
värde på beteende/välvilja. Detta innebär avsaknad av uppvisat positiv attityd från kunden 
samtidigt som kunden uppvisar en låg köpfrekvens. 
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• Falsk lojalitet är när en kund visar lågt värde på relativ attityd och samtidigt ett högt 
värde på beteende/välvilja. Detta innebär avsaknad av uppvisad positiv attityd från 
kunden men att kunden gör upprepade köp, den höga köpfrekvensen kan bero på 
bekvämlighetsskäl, specialerbjudanden. Denna kundgrupp uppfattas ofta som stamkunder 
utifrån gruppens köpfrekvens men utifrån att de ej är att anse som lojala är de mottagliga 
för konkurrenters erbjudanden.  

 

Det är viktigt att företagen är medvetna om att lojalitet, utifrån denna modell, baseras på relativ 
attityd och beteende, vilket innebär flertal tolkningar och kan därmed inte vara absolut exakt. 
Avsikten med modellen är inte att klassificera varje enskild kund exakt. Den används som ett 
övergripande instrument för att mäta kundlojalitet mot ett företag. Vid användning av modellen 
bör företagen även vara medvetna om att en kund som uppvisar hög grad av positiv attityd mot 
det egna företaget även skulle kunna uppvisa en hög grad av positiv attityd mot konkurrerade 
företag, vilket medför att den relativa attityden i detta scenario skulle betecknas som låg, vilket 
innebär att denna kund inte kan bedömas som sant lojal gentemot företaget (Rowley, 2005, 
s.574). 
 

2.4 Teorisammanfattning 
I detta kapitel har vi diskuterat de teoretiska bakgrunderna och deras tillvägagångssätt för 
relationsmarknadsföring och lojalitet. 
 
Dessa teorier utgör grunden för analysen av intervjuerna. Vi vill ta reda på hur långt våra företag 
har kommit i sitt arbete med kundlojalitet samt hur de har tagit sig dit och för att ta reda på det 
har vi använt oss av Feurst lojalitetsstege. Denna modell gör det lättare för företaget att ta reda på 
var de befinner sig i sin relation med kunden samt hur de skall arbeta vidare för att stärka denna 
relation. 
 
Vi har även valt att ta med Rowleys modell över lojalitetsklassificering eftersom vi tycker att den 
visar på ett mera övergripande sätt hur företagen uppfattar kundernas relation till företagen.  
 
Vi vill ta reda på hur våra företag arbetar för att uppnå kundlojalitet och för att ta reda på det har 
vi valt att använda oss av sex punkter för att öka kundlojalitet. Vi får genom dessa punkter reda 
på om våra företag arbetar enligt dessa metoder eller om de eventuellt skulle kunna göra det.  
 
Vi valde att ta med Rosenbergs och Czepiels tre aspekter för att öka kundlojaliteten eftersom 
dessa aspekter på ett tydligt sätt visar om dessa metoder är något som våra företag använder sig 
av eller skulle kunna använda sig av.  
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DEL 3. METOD  
I denna del behandlas den vetenskapliga inriktning som valts för uppsatsen. Metod delen är till 

för att ge läsaren en fördjupad förståelse för hur arbetet har framskridit, det vill säga hur vi har 

arbetat för att besvara problemställningen i arbetet. Det beskrivs även vilken metod och vilket 

tillvägagångssätt som använts för att uppnå uppsatsens syfte 

3.1 Metodval 
Det finns två olika forskningsansatser, den kan vara kvantitativ eller kvalitativ. 
Den kvalitativa ansatsen syftar till att fånga egenarten hos de undersökta objekten. En Kvalitativ 
ansats används då man försöker få en djupare och mer fullständig uppfattning av det som 
undersöks (Christensen, 2001, s.66; Holme och Solvang, 1991, s.90, 100). I vår studie om hur 
Skandia, Folksam och Försäkringscenter definierar lojal kund men även hur de arbetar för att 
uppnå/ökar kundlojalitet har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats; Valet av metod 
grundas i att vi söker en djupare förståelse i det vi studerar. 
 

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett via sekundär- och primärdata. Sekundärdata är bland annat böcker, 
artiklar och uppsatser. Sekundärdata är ett billigare alternativ att samla in information. Nackdelar 
kan vara att sekundärdata från början är insamlat i annat syfte än för just detta problem. 
Primärdata är den data som har samlats in explicit för detta problem. Primärdata kan bland annat 
bestå av intervjuer och enkäter (Christensen et al, 2001, s.87-ff).  
 
Nedan följer en presentation av vilken sekundär- respektive primärdata som har samlats in i syfte 
för denna uppsats. 

3.2.1 Sekundärdata 
Den sekundärdata som har legat till grund för denna uppsats har inhämtats från böcker, artiklar, 
Internet, samt tidigare skrivna uppsatser inom området. För att bygga upp en kunskapsbas vilken 
skall ligga till grund för den teoretiska referensramen inom det undersökta området inhämtades 
och studerades en mängd böcker och artiklar. Den teoretiska referensramen kommer att ligga till 
grund för den analytiska delen i detta arbete. Den teoretiska referensramen är en förutsättning för 
att på ett seriöst sätt kunna analysera och tolka det material som framkommer ur intervjuerna 
(Christensen et al, 2001, s.61-62; Holme och Solvang, 1991, s.11)  
 
Sökning av litteratur har delvis skett genom så kallad databassökning, men även genom att 
använda de käll-/referensförteckningar som funnits i den sökta litteraturen, vilka även nyttjats för 
fortsatt litteratursökning. Dessutom har böcker och artiklar från författarnas tidigare utbildning 
använts. Artiklar och tidigare uppsatser har sökts via de databaser som finns på Mälardalens 
Högskolas bibliotek.  
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De databaser som främst använts för sökning är ABI Inform, samsök, google scholar, google 
samt uppsök. Vid databas sökningen användes främst sökord som ”lojalitet”, ”loyalty”, 
”kundlojalitet”, ”customer loyalty”, ”relationsmarknadsföring”, ”realtionship marketing”, 
”relationsmarknadsföring i försäkringsbranschen”, ”lojala kunder” samt ”forskning kring 
kundlojalitet”. Böcker har även sökts i Mälardalens Högskolas bibliotek, Västerås 
stadsbiblioteket samt Österåkers bibliotek.  

3.2.2 Primärdata 
Den primärdata som denna studie baseras på kommer från de sex intervjuer som genomförts. Vi 
valde att använda oss av personliga intervjuer istället för exempelvis enkäter. Detta baseras på 
önskemål om en personlig kontakt samt möjligheten att ställa eventuella följdfrågor, vilket kan 
uppstå vid ett intervjutillfälle. Med denna metod sänks risken för bortfall av frågor, detta på 
grund av att vi finns till hands om inte respondenten förstår en fråga eller har en fråga kring den 
ställda frågan. En personlig kontakt kan vara avgörande för att erhålla den information som 
eftersträvas (Wiederheim-Paul, 1991, s.85-ff; Svensson, 1996, s.85-ff; Christensen et al, 2001, 
s.167). 
 

3.3 Val av bransch, företag och respondenter 
Det finns, enligt Christensen, två typer av urval. Dessa är sannolikhetsurval och icke 
sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval sker ett slumpmässigt urval av respondenter vilket 
innebär att alla har chans att komma med i det urvalet. Icke sannolikhetsurval innebär att urvalet 
inte sker slumpmässigt och att alla respondenter inte har möjlighet att finnas med i urvalet. Icke 
sannolikhetsurval kan ske utifrån olika sätt. Ett av dessa tillvägagångssätt är att göra ett 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att endast de respondenter som har haft möjlighet att delta i 
undersökningen väljs ut (Christensen et al, 2001, s.109, 132). Vid bekvämlighetsurval är det ofta 
så att respondentens tillgänglighet är av avgörande betydelse för att komma med i urvalet. I vår 
studie har vi använt oss av bekvämlighetsurval.  
 
Vi har valt att studera tre företag i samma bransch och valet grundar sig på att vi är intresserade 
av att se likheter och skillnader mellan företag som är verksamma i samma typ av bransch. Valet 
av företag utgick ifrån att vi önskade två större företag på marknaden och ett mindre företag, för 
att göra en jämförelse dem emellan. Dessutom var tanken att ett av de två större företagen skulle 
vara kooperativt och det andra ett aktiebolag. Bakgrunden till att det blev Skandia, Folksam och 
Försäkringscenter är att vi sedan tidigare har kontakter på företagen och att dessa visat intresse att 
ta emot oss, vilket antas medföra access till den information som krävs för studien. Det finns 
skillnader mellan de valda företagen, Skandia och Folksam är stora och välkända aktörer på 
marknaden, det ena ett aktiebolag och det andra ett kooperativ. Försäkringscenter är en mindre 
aktör på marknaden som inte hanterar egna försäkringar utan förmedlar försäkringar, men de har 
kundkontakt genom sina förmedlingsuppdrag.  
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För att öka bredden i informationen från företagen bestämde vi oss för att de medverkande 
respondenterna skulle befinna sig på olika nivåer i företaget, en ”högt uppsatt” och en som jobbar 
på ”golvet”, inom respektive företag. De kontakter som vi hade på företagen kontaktades och 
informerades om studien, dess syfte och mål, och tillfrågades om de var intresserade att 
medverka. Av kontaktpersonerna fick vi namn på personer i företagen som kunde delta i studien 
och som hade kunskap om det vi avsåg undersöka. De personer som rekommenderades och 
därigenom blev utvalda till att delta i denna studie var Stellan Brunnsberg och Tomas Carlsson på 
Skandia (Västerås), Sune Rosdal och Peter Mattes på Folksam (Stockholm), samt Lisa Grönwall 
och Christian Lund på Försäkringscenter (Västerås).  
De namngivna personerna kontaktades och informerades om att de rekommenderats av vår 
kontaktperson för att delta i studien, de informerades även om studien, dess syfte och mål, samt 
om de var intresserade av att delta. De personer som rekommenderats av företagen utifrån deras 
kunskap om det som skulle undersökas ansågs kunna lämna den information som krävdes. 
 

3.4 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden bygger på den teoretiska referensram som byggts upp och avsikten med de 
upprättande frågorna är att försöka täcka in det som skall studeras utifrån olika aspekter och 
perspektiv. Intervjuguiden är förenklat sett uppdelad i fyra delar. En inledande mer allmän del, 
frågorna 1-9, där avsikten, förutom att inhämta bakgrundsinformation, är till för att skapa en god 
kontakt med respondenten och därigenom även ett bra intervjuklimat inför de följande frågorna. 
Ett bra intervjuklimat bedömer vi ökar förutsättningarna till att erhålla ett bra 
informationsunderlag. Intervjuguidens andra del belyser frågor om kundlojalitet, fråga 10-21, och 
intervjuguidens tredje del, frågorna 22-38, belyser hur företagen arbetar för att uppnå/öka 
kundlojalitet. Intervjuguiden fjärde och avslutande del, frågorna 39-41, innehåller frågor av mer 
kompletterande karaktär med avsikt att fånga upp andra saker som kan vara av betydelse för 
studien och som guiden inte behandlat. Med hänsyn till att intervjuguiden fungerar som ett 
intervjustöd samt det faktum att flertalet av frågorna, 10-38, behandlar kundlojalitet ur olika 
aspekter kan information som gäller något av områdena framkommit under båda dessa två delar, 
men även i den avslutande delen i intervjuguiden. I avsikt att prova intervjufrågornas 
användbarhet och minimera risken för feltolkningar vid intervjugenomförandet diskuterades 
frågorna med utomstående. 
 

3.5 Intervjugenomförande 
I en ostrukturerad intervju är frågorna relativt öppna och upplagda som i ett samtal, men frågorna 
i en semistrukturerad intervju är delvis formaliserade genom att intervjuaren utgår ifrån en så 
kallad intervjuguide. En semistrukturerad intervju är mer strukturerad än en öppen intervju men 
samtidigt bibehålls en viss grad av öppet samtalsklimat. En fördel med en semistrukturerad 
intervju jämfört med en mer strukturerad intervju är att den semistrukturerade intervjun är mindre 
strukturerad och därigenom ger den intervjupersonen ett ökat utrymme för fria svar, 
förtydliganden, följdfrågor (Christensen et al, 2001, s.165-ff; Yin, 2003, s.90-f). 
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Den datainsamlingsmetod som valts är semistrukturerad intervju. Valet av datainsamlingsmetod 
grundas i att vi anser att studiens syfte och karaktär kräver en viss grad av strukturering, men vi 
uppfattar det väsentligt att ha den flexibilitet och kunna ta de möjligheter som en 
semistrukturerad intervju medför. Som stöd för intervjuerna som genomfördes personligen med 
respondenterna användes intervjuguiden. 
 
Innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna ta del av intervjuguiden. Respondenterna 
informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att behöva motivera skälet till 
detta, de informerades även om hur inhämtat materialet kommer att användas i avsikt att 
medvetandegöra respondenten.  
 
För att få så innehållsrik information som möjligt genomfördes personliga intervjuer med de sex 
respondenterna. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, detta med 
hänsyn till att vi bedömde att förutsättningarna för att få respondenterna att medverka i en 
intervju ökade om dessa vara kvar på sin arbetsplats. 
 
Avsikt var att använda sig av bandspelare i intervjuerna, men det fanns intervjupersoner som 
gärna såg att inspelning inte skedde varvid detta hörsammades. Parallellt med bandupptagning 
skedde anteckningar, dels som eget stöd för intervjusamtalet men även som ett komplement till 
bandupptagningen inför sammanställningen av intervjun. Där bandupptagning inte ägde rum 
fördes anteckningar. För att på bästa sätt kunna jämföra alla intervjusvar med varandra användes 
samma intervjuguide för alla försäkringsbolag (bilaga 1). Vid intervjutillfället hade 
respondenterna möjlighet att prata fritt om varje fråga. Intervjuerna var uppdelade på så sätt att 
varje gruppmedlem genomförde två intervjuer vardera, ett företag var. Vid intervjuerna 
tillfrågades respondenterna om vi fick återkomma om det var så att ytterligare information eller 
förtydliganden krävdes, vilket respondenterna medgav. Intervjutiden blev mellan en till två 
timmar per person.  
 

3.6 Bearbetning av intervjudata 
Intervjuerna har bearbetats, strukturerats och reducerats i avsikt att ta bort icke relevant data och 
därigenom underlätta det påföljande analysarbetet. Intervjuerna sammanställdes som löpande 
text. Sammanställningen gjordes allteftersom intervjuerna genomfördes, detta för att uppgifterna 
skulle vara så aktuella som möjligt vilket minimerar risken för informationsbortfall och 
därigenom öka tillförlitligheten i materialet. Detta tillvägagångssätt beskriver Christensen som 
den kvalitativa analysprocessen (Christensen et al, 2001, s.209-ff). 
 

3.7 Dataanalysmetod  
Den primärdata som inhämtats kan analyseras på olika sätt. Grunden för analysen utgörs av den 
teoretiska referensram som upprättats. Enligt Yin kan primärdata som inhämtats analyseras 
utifrån en mellanfallsanalys och/eller utifrån en inomfallsanalys. En mellanfallsanalys kan 
förenklat beskrivas som att den innebär att insamlad data från två eller fler aktörer jämförs med 
varandra. En inomfallsanalys kan förenklat beskrivas som att insamlad data från de olika 
aktörerna ställs i relation till uppställd teoretisk referensram. Dessa båda analysmodeller kan 
användas var för sig eller i kombination med varandra (Yin, 2003, s.133-139). 
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Vi har valt att analysera intervjudata från de olika företagen med den upprättade teoretiska 
referensramen. Först genomfördes en inomfallsanalys där respektive företag analyserades med 
hjälp av den teoretiska referensramen. Därefter genomfördes en mellanfallsanalys där företagen 
jämfördes mot varandra i avsikt att finna likheter och skillnader mellan företagen. 
 

3.8 Metodkritik  
Om vi för vår studie hade valt en kvantitativ insamlingsmetod hade fler branscher, företag och 
respondenter kunnat nås, exempelvis genom en enkätstudie. Detta hade kunnat medföra att vi fått 
en mer generell uppfattning av det som studerats, men troligen på bekostnad av den mer 
djupgående förståelsen som kan erhållas vid en kvalitativ insamlingsmetod. Avsikt med studien 
var inte att kunna göra statistiska generaliseringar. Avsikten var att erhålla djupare förståelse av 
det som undersöktes och detta innebar att kvantitativ insamlingsmetod inte utgjorde ett alternativ. 

3.8.1 Källkritik samt teorikritik  
Vid vår litteraturgenomgång har vi som författare gjort en personlig bedömning av det insamlade 
materialet från böcker, artiklar, Internet samt tidigare skrivna uppsatser. Då vi har använt material 
från tre bibliotek samt vår egen litteratur innebär detta att vi naturligtvis inte har täckt in allt 
skrivet material inom ämnet. Vi har dock i möjligaste grad försökt att täcka in de aspekter vi 
avser undersöka i vår teoretiska referensram. Merparten av den litteratur som använts kommer 
från välkända författare, undantaget vissa av artikelförfattarna, men de artiklar som använts har 
hämtats från erkända tidsskrifter. Källorna som använts har granskats och bedömts som 
tillförlitliga.  
 
En av svagheterna vid studier av relationsmarknadsföring är att det saknas en allmän och 
vedertagen definition av relationsmarknadsföring. Ett exempel som förtydligar denna svaghet är 
den studie av 26 stycken definitioner av relationsmarknadsföring som Harker genomfört (Harker, 
1999). Forskare hävdar att relationsmarknadsföring är en marknadsföringsfilosofi där man genom 
utvecklandet av företagets kundrelationer kan uppnå långsiktiga konkurrensfördelar (Blomqvist, 
2004, s.20-f) 

3.8.2 Urvalskritik  

Kritik kan riktas mot de urval som skett i denna studie utifrån den bransch som valts, det 
begränsade antal företag som undersöks, men även utifrån det fåtal intervjuer som genomförts. 
Valet av företag och respondenter påverkar troligtvis den information som erhölls vid 
intervjuerna. Det kan antas att andra branscher, företag och respondenter skulle kunna innebära 
andra svar än de vi erhöll. Kritik kan även lyftas mot att vi valt att endast studera lojalitet ur ett 
företagsperspektiv. Detta innebär att några generaliseringar utifrån resultatet inte kan ske. 
 
Författarna hade kontaktpersoner på de studerade företagen, Skandia, Folksam och 
Försäkringscenter. Dessa kontaktpersoner har ej intervjuats utan de har rekommenderat personer 
som vi har kunnat intervjua. Detta innebär att någon direkt relation till respondenterna inte har 
funnits.  
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3.8.3 Respondent kritik  
När det gäller intervjurespondenterna från försäkringsbolagen måste det finnas i åtanke att de 
även har kommit med personliga bedömningar. En annan aspekt är att alla de intervjuade är 
verksamma i samma bransch, vilket leder till ett implementerat sätt att tänka. Andra aspekter kan 
vara platsen och dagen, eftersom respondenten blev intervjuad på sin arbetsplats, men även att 
dagen kan ha varit en dålig dag för respondenten, eller att denne påverkats av dagens stressnivå.  
Respondenten kan även ha känt sig hindrad att svara på vissa frågor på grund av sekretess eller 
företagspolicy. Den intervjuguide som användes vid intervjugenomförandet kan ha påverkat 
respondenternas svar, på så sätt att de upplevt sig styrda av hur frågorna formulerats men även i 
vilken ordning de ställts. Även användandet av bandupptagning kan påverka respondenterna. 
 

3.9 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Tillförlitlighet och trovärdighet är två mått som är vanliga i en undersökning, i dessa mått 
värderas resultatet. Resultatet kan delas in i en yttre och en inre trovärdighet. Den inre visar om 
undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten, det vill säga om man mäter det som 
verkligen skall mätas. Genom den yttre trovärdigheten kan generella slutsatser dras från de 
resultat som har kommit in från undersökningen. Tillförlitligheten handlar om tidigare resultat 
från en undersökning kan användas i en ny undersökning, samt om det kommer att visa samma 
resultat som vid den tidigare undersökningen (Yin, 2006, s.56-ff). Christensen framför dock att 
det traditionella reliabilitetsbegreppet är irrelevant vid fastställandet av värdet av en kvalitativ 
analys (Christensen et al, 2002, s.308). 
 
För att skapa så hög trovärdighet som möjligt har personliga intervjuer genomförts vilket ger en 
djupare samt mer utförlig information. Genom användandet av personliga intervjuer har 
möjlighet givits till att förklara om något varit oklart för den intervjuade. För att öka studiens 
trovärdighet utgick vi ifrån den teoretiska referensramen när vi upprättade den intervjuguide som 
användes i intervjuerna. Detta skedde i avsikt att försöka säkerställa att de frågor sin fanns i 
intervjuguiden täckte in det vi avsåg att undersöka och att dessa frågor inte skulle misstolkas. 
Frågorna i intervjuguiden har, som tidigare nämnts, diskuterats med utomstående i syfte att prova 
användbarheten och minimera risken för eventuella feltolkningar vid intervjugenomförandet. För 
att trygga behovet av eventuellt kompletterande information tillfrågades respondenterna om detta 
var möjligt, vilket det var. Ovanstående tillvägagångssätt anses stärka trovärdigheten.  
 
Det som kan ha inverkat på tillförlitligheten är att intervjuerna inte genomförts av samma 
personer. Det faktum att olika individer tolkar information i en intervjusituation på olika sätt kan 
dock inverka på utfallet av data från en intervju. I avsikt att öka tillförlitligheten i uppsatsarbetet 
har intervjuerna genomförts med hjälp av en relativt strukturerad intervjuguide. Vid utformandet 
av intervjuguiden har vi försökt täcka in och försäkra oss om att få med de områden som studien 
avser, det vill säga att intervjuguiden är relevant för studien. Vid intervjuerna användes 
bandupptagning, där det var möjligt. Det beskrivna tillvägagångssättet anser vi höjer 
tillförlitligheten.  
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Sammanfattningsvis bör sägas att vi var medvetna om samt försökte minimera de risker som 
finns i samband med en undersökning. Vi kan givetvis inte utge oss för att vara helt objektiva. 
Det är naturligtvis så att arbetet har färgats av vår förförståelse och våra bedömningar. 
Möjligheterna till att kunna dra några generella slutsatser för hela försäkringsbranschen, utifrån 
insamlad data, ses som begränsade. Resultatet kan, med viss försiktighet, användas för att tolka 
tendenser inom försäkringsbranschen. De generaliseringar och tendenser som sker bör dock 
beaktas med försiktighet. De slutsatser som kan dras, vetenskapligt, bör i stor utsträckning 
begränsas till att gälla de respektive företagskontor som deltog i studien. Det bör återigen påpekas 
att avsikten med studien inte var att göra statistiska generaliseringar. Avsikten var att erhålla 
djupare förståelse av det som studerades. 
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DEL 4. EMPIRI & ANALYS 
I det här kapitlet redovisas vårt resultat från intervjuer samt genomförd analys. 

Med beaktande av uppsatsen syfte och avgränsning har det empiriska materialet reducerats och 

strukturerats i avsikt ta bort irrelevant data och därigenom även underlätta analysarbetet. Varje 

enskild respondents intervjusvar kommer ej att redovisas utan det empiriska materialet kommer 

att grupperas och presenteras som Skandia, Folksam och Försäkringscenter. Utifrån vad som 

tidigare framförts är det väsentligt att studera och analysera företagens definition av lojalitet då 

detta påverkar det sätt på vilket företagen arbetar mot kunden i avsikt att uppnå/öka 
kundlojalitet. 
 

4.1 Kundlojalitet 
Avsikten med att studera och analysera företagens definition av lojalitet är väsentlig, då detta 
påverkar företagens arbetssätt gentemot kunderna. 

4.1.1 Företagens definition av en lojal kund 
När ett företag arbetar för att erhålla lojala kunder är det väsentligt att de ställer sig frågan hur de 
definierar en lojal kund, men även vilken betydelse en lojal kund har för dem. 

4.1.1.1 Skandia 

Skandia anser att en lojal kund kännetecknas av att det finns en relation mellan kunden och 
Skandia, men även att kunden har ett flertal av Skandias produkter. En lojal kund är mycket 
viktig då detta möjliggör en långsiktig relation. Enligt Skandia är det extra viktigt att ha en god 
kundkontakt i nedgångstider, att våga ha en kontakt och där beskriva och förtydliga för kunden 
vad som sker på marknaden. Skandia anser att de i nuläget är bättre på att hantera kunderna än 
flera av konkurrenterna, särskilt bankerna som har förhållandevis kort tid i branschen. 
 
En lojal kund innebär en bättre intjäning (ekonomi) för Skandia, dessutom bidrar de med Word of 
mouth (WOM), referenser och skapar kontakter över/mellan generationer (vuxen-barn-barnbarn). 
Ekonomiskt sett, avseende sparengagemang, tar det ca 4-5 år innan en kund blir lönsam. 
Durationstiden (dvs den tid kunden är kund) är ca 7-8 år, därefter byter ofta kunden produkt eller 
företag. Perspektivet vad gäller pensioner är ca 30-40 år.  
 
Skandia håller på att utveckla och implementera segmentering av kunder. 
Segmenteringsgrunderna är bland annat engagemang i Skandia, inkomst, förmögenhet men även 
andra kundbeteenden ingår. Den högsta kundgruppen är Satsa därefter kommer Värdekund, 
Utveckla, Bas och Mini. 
 
Hur kunderna köper produkter av Skandia beror på typ av kund och produkt, ofta i möte med 
personlig rådgivare men även per telefon eller direkt via Internet. 
 
Enligt Skandia leder kundlojalitet ofta till ett större engagemang i Skandia, dessa kunder kan 
även lämna referenser och WOM, exempelvis inom familjen, företaget, vänner etc. 
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Skandia kan i nuläget inte se att kundlojalitet påverkar effektiviteten i köpprocessen. Detta kan 
enligt Skandia bero på att de måste bidra genom att tydliggöra och skapa förutsättningar för 
kunden att göra de rätta valen av kommunikationskanal/sätt. Utveckling pågår även för att få 
effektivare leverans, i nuläget behövs instrument/metoder för att möjliggöra en effektivare 
leverans utifrån kundens behov. Ett exempel är att använda andra kommunikationsvägar till 
kunden, som SMS, e-post, telefon. Skandia framhåller att det finns ett flertal fördelar med lojala 
kunder och att de troligen kommer att bli mer betydelsefulla i framtiden.  
 
Enligt Skandia är en förutsättning för att skapa lojala kunder det personliga mötet och det gäller 
att hela tiden överträffa kundens förväntningar. Att kunderna väljer Skandia beror även på 
varumärket som är välkänt och etablerat, det står för trygghet och långsiktig relation. Skandia 
försöker finnas tillgängligt för kunderna via personal, Internet och telefon. Skandias 
telefonkundtjänst tar emot ca 7000 samtal/dag och kunden skall inte behöva göra mer än max 2 
knappval innan betjäning sker. Skandias telefonkundtjänst har tidigare vunnit SM i telefoni. 
 
Attityden gentemot Skandia skiljer sig mellan företagsgruppen och gruppen privatkunder. 
Företagskunderna är de som är mer positiva, där återfick Skandia relativt snabbt förtroendet efter 
en uppmärksammad negativ händelse inom företaget under början av 2000-talet. För gruppen 
privatpersoner har det tagit längre tid att återbygga det förtroende som tidigare funnits. 
 
Skandia avser inte att vara det billigaste bolaget och konkurrerar därför inte utifrån lägsta pris. På 
grund av detta har Skandia förlorat kunder till andra försäkringsbolag med fördelaktigare 
prissättning. Med de kunder som Skandia har en relation till sker få byten. För dessa kunder har 
priset inte samma betydelse utan de värderar mervärdet i form av exempelvis personlig kontakt 
och kvalitetssäkrade produkter. Inom Skandia finns Skandiabanken (Internetbanken) vilket är ett 
lågprisalternativ till andra banker för kunden. 
 
En stor förändring sker inom branschen vilket i framtiden kan innebära att produktionen blir mer 
slimmad och att övriga tjänster till exempel personlig rådgivning, sker utifrån arvodering. 
 
Störst risk att en kund lämnar företaget är när företaget är inblandat i någon skandal, vilket kan 
medföra att allmänhetens och kundernas förtroende för företaget sjunker. De kunder där företaget 
saknar personlig kontakt, eller där det finns brister i kundkontakten, riskerar att bli de som lämnar 
företaget. Det är de kunder som företaget inte har skött om som lämnar företaget. 

4.1.1.2 Folksam 

Folksam anser att en lojal kund är en kund som har hela sitt försäkringsbehov hos dem och som 
stannar kvar. Fördelen med en lojal kund är enligt Folksam, att det ger en bra utjämning av 
kostnader, mindre annullationskostnader och lägre driftskostnader. Folksam framhåller dock att 
det är svårt att få lojala kunder eftersom det finns så många alternativ ute på marknaden. Folksam 
påtalar att det är dyrare marknadsföringskanaler för att få lojala kunder och att de därför måste 
räkna på om de verkligen tjänar på att ha lojala kunder.  
 
Folksam delar inte upp de lojala kunderna i grupper men deras huvudgrupp är barnfamiljer. 
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Folksam tar kontakt med en viss målgrupp och försöker tillgodose deras individuella behov. 
Störst fokus ligger på befintliga kunder som går genom fackliga organisationer. De erbjuder lägre 
priser vid fler försäkringar. 
 
Eftersom det är de lojala kunderna som står för den största delen av intäkterna så anser Folksam 
att det är viktigt med kundlojalitet. För att få lojala kunder kontaktar de sina befintliga kunder och 
informerar dem om nya försäkringar som kan passa den enskilda individen. 
 
Folksam tycker det är viktigt att en kund känner sig viktig även efter det att han har tecknat en 
försäkring, därför har Folksam kontinuerlig kontakt med sina kunder, de kontaktar kunden om de 
ser att en kund har ett behov av en viss försäkring. 
 
En lojal kund är ofta inte lika priskänslig. Om exempelvis en kund har många försäkringar hos 
Folksam blir det jobbigt för kunden att flytta alla försäkringar till ett annat försäkringsbolag och 
de väljer därför att stanna kvar. 
 
Förutom lägre driftskostnader så anser Folksam att kundlojalitet stärker deras varumärke genom 
positiv ryktesspridning, ger en större riskspridning samt ökad konsolidering vilket i sin tur ger 
möjligheter till bättre försäkringar.  
 
De faktorer som skapar kundlojalitet inom Folksam anses vara att de har stabila mätetal i Nöjd 
kund index och bra siffror på skadereglering. Kunderna väljer Folksam för att det är ett välkänt 
företag som står för trygghet, de håller vad de lovar och för att de har bra mätetal. En lojal kund 
har en fördel i prissättningarna. 
 
Folksam har tidigare arbetat mer utifrån att berätta för kunden vad de kan erbjuda. Idag arbetar de 
mest utifrån kundens behov och de försöker hitta en försäkring som passar den enskilda 
individen. Om de har en försäkring som de tycker passar en befintlig kund så kontaktar de 
kunden för att informera honom/henne om denna försäkring. Störst fokus lägger dock Folksam på 
att försöka hitta grupper med gemensamma behov och söker upp dem efter det. 
 
För Folksam är risken störst att en kund lämnar företaget vid en dåligt hanterad skada. 

4.1.1.3 Försäkringscenter 

Enligt Försäkringscenter är en lojal kund en kund som tecknar alla sina försäkringar i samma 
bolag, sprider fördelarna med deras produkt, och rekommenderar dem vidare. En nöjd 
återköpande kund förstår nyttan av produkten eller tjänsten som han/hon köpt. En lojal kund har 
stor betydelse för Försäkringscenter då det ofta leder till fler kundkontakter genom tips och 
liknande. 
 
De fördelar Försäkringscenter ser med en lojal kund är trygghet och visheten att de har en bra 
produkt som uppskattas på marknaden. 
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Försäkringscenter delar in de lojala kunderna i två grupper. Den ena gruppen kan beskrivas som 
att de köper för att de är införstådda med nyttan av produkten eller varan och som därefter inte 
ägnar någon speciell tid eller fundering kring vad de har köpt. Den andra gruppen skulle kunna 
beskrivas som att de gärna känner sig stolt över och gärna håller sig till samma märke eller 
leverantör. 

Försäkringscenter anser att kundlojalitet leder till att de tecknar fler försäkringar inom familjen. 
Det kan avse sådana försäkringar som ger ett bra skydd till hela familjen. Försäkringscenter anser 
att positiv ryktesspridning är bra för företaget. Ett exempel är att de via befintliga kunder kan nå 
ut till fler kunder via försäkringar som till exempel deras gravidförsäkring ”barn på gång”. 

4.1.2 Analys av företagens definition av en lojal kund 
Skandia har framfört att en lojal kund har ett flertal av Skandias produkter samtidigt som de 
lojala kunderna bidrar med ”WOM-värde”, referenser samt skapar kontakter över/mellan 
generationerna. Skandias definition av lojal kund tillsammans med den beskrivning de lämnat 
innebär sammantaget ett högt värde på såväl beteende/välvilja som relativ attityd. Vid en 
jämförelse med Dick och Basus klassificering av lojalitet (Rowley, 2005, s.575) så skulle 
Skandias definition av lojal kund motsvara ”Sann lojalitet”.  
 
Folksams definition av en lojal kund, är en som har sitt sparande, försäkringar samt stannar kvar i 
Folksam. En del kunder väljer Folksam eftersom de anser att Folksam är socialdemokratisk och 
de kan på så vis känna en hög grad av lojalitet till Folksam. Detta är personer som är politiskt och 
fackligt engagerade. Dessa personer är engagerade i Folksam och de har alla sina försäkringar 
placerade där. Dessa personer pratar även väl om Folksam för bekanta. Dessa kunder borde 
utifrån Dick och Basus klassificering av lojalitet (Rowley, 2005, s.575) kunna motsvara ”Sann 
lojalitet”. 
 
Försäkringscenter menar att en lojal kund för dem är en kund som tecknar alla sina försäkringar i 
samma bolag, samt sprider gott rykte och rekommenderar dem vidare. De menar även att det är 
en nöjd återköpande kund som förstår nyttan av produkten eller tjänsten som kunden köpt. 
Försäkringscenters definition av lojal kund tillsammans med deras beskrivning av en lojal kund 
kan liknas vid Feurst definition av vad en lojal kund är (Feurst, 2002, s.125). Men även om man 
tittar på Dick och Basus klassificering av lojalitet (Rowley, 2005, s.575) så skulle 
Försäkringscenters definition av lojal kund motsvara ”Sann lojalitet”. 
 
Enligt teorin gäller det för företagen att hitta de mest lönsamma kunderna och satsa på dessa 
(Feurst 2002, s.125). Skandia håller på att utveckla en metod för segmentering av kunderna och 
detta borde vara ett steg i riktning mot en mer relationsinriktad marknadsföring. Det kan tolkas 
som att Skandia och Försäkringscenter är mer medveten om vikten av kundernas attityd än vad 
Folksam är som mer verkar inrikta sig på beteendet hos kunderna. Alla företagen värdesätter 
dock beteendet hos kunden högt. Vad vi kan uttolka så verkar Skandia arbeta mer med personlig 
kontakt och relationer än Folksam. Folksam kan uppfattas arbeta mer utifrån ”leverans av 
produkt” strategin, dock med viss anpassning efter kundens behov. 
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4.2 Arbetssätt för att uppnå/öka kundlojalitet 
Målet med lojalitet utifrån företagens perspektiv är att skapa en långvarig relation med kunden i 
avsikt att öka företagens vinst och tillväxt. För att företagen skall få lojala kunder krävs att 
kundlojalitet är en naturlig del av företagets affärsstrategi. En lojal kund medför, enligt teorin, 
fördelar för företagen, bland annat i form av att de köper mer men även att de bättre motstår 
erbjudanden från konkurrenterna. Detta innebär att företagens arbetssätt för att uppnå/öka 
kundlojalitet är av väsentlig betydelse.   

4.2.1 Företagens arbetssätt för att uppnå/öka kundlojalitet 

4.2.1.1 Skandia 

Enligt Skandia försöker de öka kundlojaliteten genom segmentering, kundtidning, rabatter samt 
engagemang. Metoder för detta finns i ett påbörjat projekt, vilket tidigare beskrivits, bland annat 
innehållande olika förmåner beroende på typ av kundsegment. Segmentet ”värdekund” skall 
erbjudas personlig rådgivning minst 1 gång/år, de inbjuds till träffar och erhåller viss typ av 
erbjudanden. 
 
Dessa metoder är ännu inte implementerade, de är fortfarande att betrakta som i ett 
arbetsstadium. Arbetet med segmenteringen pågår bland annat genom automatisk 
kundsegmentering, men även manuell kundsegmentering görs. 

 
Försäkringsbranschen ligger långt efter flera andra branscher i att ha metoder/system för att 
hantera kunder. Skandia har ca 1,7 produkt/kund, att jämföra med vissa andra bolag i branschen 
som har 5 produkt/kund. Skandia har förbättrat sina förutsättningar att skapa lojala kunder genom 
bland annat Skandiabanken då detta innebär ökade möjligheter för Skandia att tillgodose kundens 
behov ur ett vidare perspektiv. Skandias mål är att öka engagemanget hos kunden. Detta kan 
delvis ske genom att utveckla kundens engagemang från enkla produkter till att innefatta även 
andra produkter i företaget. 
 
För att uppnå en högre grad av kundlojalitet kan Skandia bli bättre på att möta kunden rätt och på 
rätt sätt utifrån segmenteringen. Inom Skandia arbetar alla med att öka kundlojaliteten men det 
finns en särskild enhet som arbetar med detta, ett exempel på detta är det projekt som pågår om 
segmentering där representanter från olika delar av företaget medverkar. 
 
Skandia anser att personliga relationer är det väsentligaste för att kunderna skall bli lojala. 
Därefter kommer i följande ordning: bemötande, förtroende, pris och kundernas kunskap om 
företaget. De personliga relationerna försöker de förbättra genom affärsmannaskap och 
ömsesidigt utbyte, bemötandet förbättras genom ökad kunskap om kunden och kundens behov. 
 
Att skapa lojala kunder inom området pensionsförsäkring ser inte Skandia som någon svårighet 
då det handlar om att fortsätta jobba med relationen till kunden. Vad gäller området 
sakförsäkringar är det annorlunda, där gäller oftast priset utifrån att produkterna är mer likvärdiga 
mellan olika försäkringsbolag. 
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För att få information om kundernas missnöje finns det flera etablerade kanaler för att framföra 
klagomål, lokalt direkt till personal eller chef inom Skandia, genom Skandias kundombudsman 
men även genom den oberoende kundombudsmannen. Skandias kundombudsman hanterar frågor 
som inte kan lösas lokalt, det brukar röra sig om exempelvis missförståndsfrågor. Den oberoende 
kundombudsmannen följer upp fel och misstag som skett. Ett syfte med uppföljningen är att 
dessa skall fungera som en läro- och förbättringsprocess. 
 
Vad gäller missnöje bland kunder lokalt så har inte något missnöje framförts under det senaste 
året, dessförinnan var det mycket låg omfattning. Personalen får utbildning i att hantera 
kundklagomål genom den normala utbildningen, men de har även lärt sig av erfarenhet.  
 
I framtiden kan det bli aktuellt att sköta kundhantering elektroniskt, för att minimera och undvika 
missförstånd.  
 
Det finns möjligheter för kunderna att komma med förbättringsförslag. Det finns en central enhet 
inom Skandia som tar emot och hanterar förbättringsförslag från både kunder och personal. Ofta 
hänger förslagen till förbättring samman med olika system (IT), där systemtider och kostnader 
gör att dessa frågor blir komplexa och därmed svåra att åtgärda.  
 
I dagsläget har Skandia inget belöningssystem till kunder som rekommenderar företaget till andra 
kunder, men Skandia anser att detta är något som de borde se över. 
 
Skandia använder sig inte av regelbundna telefonundersökningar för att undersöka kundens 
förväntningar. Däremot finns det uppföljningar inom branschen i form av till exempel nöjd 
kundindex (NKI).  

 
För att ta reda på kundens förväntningar av Skandias produkt sker en behovsanalys tillsammans 
med kunden i ett kundmöte. Syftet är att klargöra kundens behov för stunden, i nära framtid och 
för framtiden. Skandia framhåller att kundens förväntningar på produkten har mycket stor 
betydelse för kundlojaliteten. 

 
Enligt Skandia skapar företaget förväntningar hos kunden. Förväntningarna skapas dels innan 
men även i det personliga kundmötet.  Förväntningar varierar beroende på typ av produkt och 
vilket kundsegment kunden tillhör. Utmaningen för Skandias personal ligger i att för segmenten; 
Satsa, Utveckla och Värde, att överträffa kundens förväntningar. För övriga segment ligger målet 
i att motsvara kundens förväntningar. 

 
Varumärket har viss betydelse för befintliga kunder, men det personliga mötet mellan kund och 
rådgivare är viktigare, enligt Skandia. För nya kunder (nymarknad) har varumärket större 
betydelse. Varumärket används i samband med Events i syfte att nå nya kunder i den miljö, på 
den plats och på den tid som kunderna föredrar och är mottagliga. Ingången till en långsiktig 
relation kan inledas genom enklare mer okomplicerade produkter för att därefter tillsammans 
med kunden utveckla relationen och engagemanget. 
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Skandia vill även tillföra att de har som mål att till år 2011 ha fördubblat antalet kunder och bli en 
av de ledande aktörerna på marknaden. Delvis kommer detta att ske genom förvärv, men även 
utifrån kundtillväxt då företagets målsättning är att överträffa kundernas förväntningar och på 
detta sätt erhålla fler nöjda och lojala kunder. Det är viktigt att veta att denna tillväxt skall ske 
med bibehållen kvalité. 
 

4.2.1.2 Folksam 

För att öka kundernas lojalitet använder sig Folksam av sina mervärden. Detta innebär att de 
använder sin vinst för att kunna ge sina kunder information om bland annat vilket material som 
ingår vid arbetet av olika byggen, olika miljöproblem samt hur Folksam arbetar för att förbättra 
miljön. I Folksams mervärden ingår även etiska placerings regler, regler som innebär lika 
arbetsvillkor för män och kvinnor samt att de inte samarbetar med företag som är involverade i 
barnarbete. Folksam är ett kooperativtföretag vilket innebär att kunderna är ägare av företaget, 
det är alltså inte ett aktiebolag, vilket innebär att vinsterna går tillbaka till ägarna det vill säga 
kunderna. Överskottet som Folksam får in används till att utveckla produkter samt skapa bättre 
mervärde åt kunden. 
 
För att kunden skall få samma erbjudande oavsett vem han frågar så finns det registrerat i 
datasystemet vad den enskilde kunden har fått för erbjudande. 
 
Folksams främsta kommunikationskanaler gentemot kunderna är press, Internet, telefonsamtal 
och muntliga informationer. Genom att ständigt synas stärks varumärket. Folksam försöker nå 
kunden där kunden befinner sig, det kan vara på webben eller via arbetsplatsen. Folksam försöker 
rikta kommunikationen utifrån de olika behov som kunden kan ha. Ett exempel som lyfts fram är 
gravidförsäkringen som de gör reklam för på olika hemsidor som de vet att gravida besöker. 
Gravidförsäkringen är gratis och tanken är att föräldrarna skall försäkra sitt barn i Folksam, när 
barnet blivit fött, samt att de i framtiden även skall försäkra kommande barn, bil och hem hos 
Folksam. De kontaktar även sina kunder en gång per år för att berätta om nya erbjudanden et 
cetera. De har även kontakt med sina kunder för att dessa skall känna sig uppskattade och veta 
vad som hänt i företaget. Om det kommer någon ny försäkring som passar en viss individ får den 
kunden ett personligt meddelande om detta. Kunden måste känna att hon är viktig även efter det 
att kontrakt skrivits.  
 
Folksam anser att de kommunikationskanaler de använder skapar lojala kunder men att det 
fortfarande finns utvecklingsmöjligheter inom området. Med bra kunskap och hjälpmedel samt 
personliga möten anser Folksam att de kommit en bra bit på väg. Folksam anser att de fått ett bra 
stöd från ledningen och att de blivit mer flexibla utifrån kunden och kundens behov av deras 
tjänster. 
 
För att få en högre grad av kundlojaliteten anser Folksam att prisstabiliteten och kundservicen 
kan förbättras. Alla inom företaget arbetar med att öka kundlojaliteten.  
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För att kunderna skall bli lojala anser Folksam att det väsentligaste för kunden är förtroende. 
Därefter kommer i följande ordning: bemötande, personliga relationer, pris och kundernas 
kunskap om företaget. För att förbättra dessa har de ständiga kontakter med sina kunder. 
 
Folksam anser att det finns svårigheter att få lojala kunder eftersom det finns många alternativ på 
marknaden och det är svårt att göra en pris- eller tjänstdifferentiering, samtidigt ses detta inte som 
hinder utan enbart som möjligheter. 
 
För att få reda på kundernas missnöje mäter de ständigt kundindex i sina kontakter med kunden. 
Kundklagomålen hanteras av en fristående kundombudsman. All personal har utbildning i att 
hantera kundklagomål. 
 
Enligt Folksam finns det möjlighet för kunderna att komma med förbättringsförslag. 
Förbättringsförslagen leder till att Folksam ser om det finns ett brett önskemål till nämnd 
förändring samt om det ger en ökad kundnöjdhet för den stora kundgruppen. Hos Folksam ingår 
alltid kundföreträdare vid förändringar av produkterna.  
  
Kunder som rekommenderar företaget till andra kunder kan bli belönade om Folksam får reda på 
det, vilket har hänt. 
 
Folksam får reda på kundernas önskemål och förväntningar på produkten genom samtal med 
kunden. Folksam kontaktar sina kunder regelbundet för att informera om deras försäkringar och 
vad de anser skulle passa en viss kund. Folksam anser att kundens förväntningar på produkten har 
betydelse för kundlojaliteten. 
 
Folksam skapar förväntningar hos kunden via sin vision och affärsidé. Folksam framhåller att de 
är ett välkänt företag som många säkert har en uppfattning om innan de kontaktar dem. Folksam 
framhåller vidare att varumärket har en stor betydelse för kundlojaliteten, för många känns det 
tryggare att anlita ett välkänt företag. 
 

4.2.1.3 Försäkringscenter 

Enligt Försäkringscenter försöker de öka kundlojaliteten genom att fokusera på att vara 
marknadsledande på det område de arbetar inom för att kunna tillmötesgå kundens behov så bra 
som möjligt. 
 
De kommunikationskanaler som Försäkringscenter främst använder sig av är bokning av 
rådgivare via deras kundservice samt callcenter. Försäkringscenter anser att dessa kanaler skapar 
lojala kunder, detta genom personlig kontakt. De menar även att de kan utvecklas genom att hela 
tiden vara uppdaterade och jobba för att bemöta kunder på ett bra och korrekt sätt. Inom företaget 
är det försäljningschefen, kundservice och rådgivarna som arbetar med att öka kundlojaliteten. 

 
Försäkringscenter jobbar hela tiden för att öka kundernas lojalitet, informera på rätt sätt, bemöta 
kunden på ett korrekt sätt m.m. Att vara öppen för nya infallsvinklar och kunna möta olika 
personligheter på olika sätt. De anser att bemötandet är det mest väsentliga för att en kund ska bli 
lojal, men förtroende är en annan viktig aspekt.  
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Försäkringscenter ser inga svårigheter med att skapa lojala kunder eftersom de menar att det inte 
finns några svårigheter då de erbjudanden kunden får gynnar dem och ger dem en trygghet i livet. 
 
Om en kund har ett missnöje kan de skicka mail eller ringa Försäkringscenter, där de har en 
klagomålsansvarig som hanterar alla klagomål på ett professionellt och bra sätt. Även de 
anställda är utbildade i att hantera kundklagomål. 
 
Försäkringscenter tror att deras varumärke har en stor inverkan på att få lojala kunder, det är ett 
stort varumärke men än så länge relativt okänt inom personförsäkring. 
 

4.3 Analys av arbetssätt för att uppnå/öka kundlojalitet 
Analys av det empiriska materialet kommer att ske i förhållande till de teorier som presenterats 
för att uppnå/öka kundlojalitet. 

4.3.1 Lojalitetsstegen 
Lojalitetsstegen är en metod som används för att bedöma värdet i en kundrelation, varje steg 
uppåt i stegen leder till ökad lojalitet. Modellen gör det lättare för företaget att ta reda på var de 
befinner sig i sin relation med kunden samt hur de skall arbeta vidare för att stärka denna relation 
med avsikt att öka kundlojaliteten. Den modell som används är den som Feurst beskriver (2002, 
s.127). 
 

4.3.1.1 Skandia 

Prospekts: Skandia marknadsför sitt varumärke som är välkänt och etablerat, står för trygghet 
och långsiktig relation. Skandia avser inte att vara det billigaste bolaget utan satsar på en god 
relation och tillgänglighet för kunden. Skandia har dock inom banksektorn ett lågprisalternativ i 
form av Internetbanken, Skandiabanken. Denna och andra enklare och mer okomplicerade 
produkter/tjänster kan sedan fungera som en inkörsport för nya kunder och de kan så småningom 
få ett större engagemang inom Skandia. Nya kunder tillkommer även via WOM från befintliga 
lojala kunder. Förutom detta har Skandia även events där de får kontakt med nya kunder. 
 
Kund: Är en kund som redan har en försäkring inom Skandia. I ett personligt möte med kunden 
kan Skandia även informera om övriga produkter och eventuellt få ett större engagemang hos 
kunden. Skandia finns även tillgängligt för kunden via Internet och telefon. Här bedöms gruppen 
mini återfinnas. 
 
Klient: Är en kund som har mer än ett engagemang i Skandia, till exempel använder 
Skandiabanken samt har sin pensionsförsäkring där. En sådan kund utnyttjar oftast Internet som 
kontaktsätt med företaget. Här bedöms gruppen bas återfinnas. 
 
Supporter: Är en kund som har alla sina försäkringar i Skandia. Det är en kund som har 
återkommande kontakt med företaget. Här bedöms gruppen utveckla återfinnas. 
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Ambassadör: Är en kund som har alla sina försäkringar i Skandia, har återkommande kontakt 
med företaget och talar väl om företaget till andra. Här bedöms gruppen värdekund återfinnas. 
 
Partners: Är en kund som har alla sina försäkringar i Skandia och har en tät kontakt med 
företaget. Här återfinns förmodligen oftast företagskunderna inom Skandia. Här bedöms gruppen 
satsa återfinnas. 
 

4.3.1.2 Folksam 

Prospekts: Folksam väljer att marknadsföra sig på ställen där de ser att de kan hitta potentiella 
kunder, ett exempel är gravidförsäkringen. Det är en försäkring som är gratis men tanken är att, 
föräldrarna skall välja att försäkra sitt barn i Folksam när barnet har blivit fött samt att de 
försäkrar eventuella framtida barn inom Folksam. Förhoppningsvis kommer även dessa personer 
att försäkra sitt hem och sin bil i Folksam. 
 
Kund: Är en kund som redan har en försäkring inom Folksam, men Folksam ser att det finns 
möjligheter för att denna person skulle kunna skaffa sig fler försäkringar. 
De tar kontakt med denna person och informerar kunden om att de har en försäkring som passar 
henne/honom. 
 
Klient: Är en person som troligtvis har valt Folksam för att de tycker att det känns tryggt och 
stabilt med ett välkänt företag, dessa personer är nöjda med deras försäkring och de nöjer sig med 
det, de söker eller kräver ingen ytterligare kontakt med Folksam, de vill ha sina saker tryggt 
försäkrade och kontaktar först Folksam vid eventuella behov. 
 
Supporter: Är en kund som har alla sina försäkringar i Folksam. Det är en lojal kund som 
Folksam är mycket rädd om. 
 
Ambassadör: Är en kund som har alla sina försäkringar i Folksam. Denna kund pratar väl om 
företaget och har en engagerad relation till Folksam. 
 
Partners: Folksam samarbetar med företag och organisationer, som exempelvis LO. Detta är 
viktiga och engagerade partners till Folksam. Folksam får många kunder genom dessa företag. 
 

4.3.1.3 Försäkringscenter  

Prospekts: Försäkringscenter marknadsför sig på olika sätt, bland annat genom events som kan 
bli en inkörningsport för nya kunder. Bokning av rådgivare via kundservice samt Callcenter är ett 
annat första steg för att skapa en relation och förhoppningsvis leder detta till en mer långvarig 
relation. Nya kunder tillkommer även via Word of mouth från befintliga lojala kunder. 
 
Kund: Är en kund som redan har en försäkring inom Försäkringscenter. Försäkringscenter finns 
även tillgängligt via mail och telefon om kunden har några funderingar.  
 
Klient: Är en person som köper för att han är införstådd med nyttan av försäkringen och som 
därefter inte ägnar någon speciell tid eller fundering kring vad han har köpt. 
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Supporter: Av den information vi erhållit från Försäkringscenter kan detta ej besvaras.  
 
Ambassadör: Är en kund som har alla sina försäkringar i Försäkringscenter. Det är även en 
person som har en engagerad relation med Försäkringscenter och berättar gärna för utomstående 
om denna relation. 
 
Partners: Av den information som erhållits av Försäkringscenter kan detta ej besvaras.  
 

4.3.2 Sex åtgärder som kan vidtas för att öka lojalitet 
För att öka kundlojaliteten rekommenderar Heskett, Sasser och Hart sex åtgärder som ett företag 
bör överväga, åtgärder som nedan appliceras på företagen (Blomqvist, et al, 2004, s.126-f). 

4.3.2.1 Skandia 

1. Risk 
På Skandia framhålls framför allt det personliga mötet. Där kan kunden få mer och djupare 
information om produkterna och tjänsterna och därmed få en bättre uppfattning om de uppfyller 
kundens önskemål.  
 
2. Ge bra intryck 
Skandia siktar på att överträffa kundens förväntningar för att vinna kundens förtroende.  
 
3. Mätning och styrning av kundens förväntningar 
Skandia har inga regelbundna undersökningar av kundernas förväntningar i form av till exempel 
telefonintervjuer. Däremot finns ett flertal etablerade kanaler där kunderna kan framföra 
klagomål eller förbättringsförslag. Förutom detta marknadsförs även varumärket, detta har störst 
betydelse för nya kunder. 
 
4. Upplysning 
Vid det personliga mötet får kunden upplysningar om Skandia och dess erbjudanden, andra 
kanaler är bland annat Internet och telefon.  
 
5. Byteskostnader och Lojalitetsprogram 
Skandia avser inte att vara det billigaste bolaget och har heller inte några lojalitetsprogram i 
dagsläget. För Skandias lojala kunder är värdet av den personliga kontakten och kvalitetssäkrade 
produkter viktigare än priset. Skandia har dock rabatter till kunder med stort engagemang. 
 
6. Bättre användare 
För att göra kunden till en bättre användare av företagets produkter och tjänster, använder 
Skandia kommunikation. Detta sker oftast i den personliga kontakten med kunden. 
 
 
 



Mälardalens högskola   
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

31 
 

4.3.2.2 Folksam 

1. Risk  
Det kan innebära en risk för en kund att köpa en vara, allra helst en tjänst. Folksam strävar efter 
att få sina kunder att känna sig säkra genom att informera kunderna om tjänsterna och hålla vad 
de lovar. De har även bra resultat från nöjda kunder (nöjd kund index) som de kan använda för att 
få en kund att känna sig tryggare vid sitt val av Folksam. 
 
2. Ge bra intryck 
Folksam tycker att det är viktigt att kunden får ett bra första intryck. De åstadkommer de genom 
att ta sig tid med kunden och försöka hitta den perfekta försäkringen för den enskilda individen. 
Folksam har även löpande kontakt med sina kunder för att de skall känna sig uppskattade samt 
veta vad som händer i företaget, till exempel om det kommit någon ny försäkring. Det är viktigt 
att kunden känner att hon är viktig för företaget även efter att kontrakts skrivits. 
 
3. Mätning och styrning av kundens förväntningar 
Folksam kontaktar sina kunder regelbundet för att informera om sina försäkringar och vad de 
anser skulle passa en viss individ. Men de tar sig även tid att lyssna på kunden för att ta reda på 
vad hon har för önskemål och förväntningar. 
 
4. Upplysning 
Folksam informerar sina kunder om nya försäkringar och erbjudanden som passar den enskilda 
individen. De gör dessutom undersökningar och följer statistik över hur kunder upplever dem. 
 
5. Byteskostnader och Lojalitetsprogram 
Folksam erbjuder befintliga kunder som skaffar sig fler försäkringar i företaget lägre priser. 
 
6. Bättre användare 
Folksam har vid ett par tillfällen belönat kunder som har kommit med tips och idéer om 
förbättringar. Eftersom lojala kunder står för den största delen av intäkterna har Folksam börjat 
arbeta med att kartlägga kundens behov. Utifrån detta försöker Folksam hitta den perfekta 
försäkringen åt kunden.   
 

4.3.2.3 Försäkringscenter 

1. Risk 
På Försäkringscenter är det personliga mötet ett viktigt skede. Det är där de kan bemöta kunden 
på ett korrekt sätt och ge den information som behövs för att kunden ska kunna känna sig trygg 
med produkterna och tjänsterna.  
 
2. Ge bra intryck 
Försäkringscenter försöker alltid göra ett bra första intryck. Det personliga mötet är det första 
steget i relationen, De anser att det är viktigt att vara öppen för nya infallsvinklar och kunna möta 
olika personligheter på olika sätt. Försäkringscenter tycker att bemötandet är det mest väsentliga 
för att en kund ska bli lojal, men förtroende är en annan väldigt viktig aspekt.  
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3. Mätning och styrning av kundens förväntningar 
Försäkringscenter använder sig inte av undersökningar av kundernas förväntningar. Däremot har 
de en klagomålsansvarig på företaget som hanterar alla klagomål på ett professionellt och bra 
sätt. Även de anställda är utbildade i att hantera kundklagomål. 
 
4. Upplysning 
Under det personliga mötet får kunden all information om produkten och de tjänster 
Försäkringscenter erbjuder. Om det finns några oklarheter kan kunden nå dem via mail eller per 
telefon. 
 
5. Byteskostnader och Lojalitetsprogram 
Av de uppgifter som erhållits av Försäkringscenter finns inga byteskostnader 
 
6. Bättre användare 
Försäkringscenter använder sig av det personliga mötet med kunden, det vill säga genom 
kommunikation, för att få kunden att bli en bättre konsument. 
 

4.3.3 Tre viktiga aspekter för att uppnå kundlojaliteten 
Blomgvist (2004, s.108-f) har ställt upp tre viktiga aspekter för att uppnå en lojalare kundbas, 
dessa aspekter kommer nedan att appliceras på företagen. 

4.3.3.1 Skandia 

”Utveckling av en optimal kundportfölj” 
Det pågår ett arbete inom Skandia med att segmentera befintliga kunder utifrån olika kriterier, 
där de olika segmenten kommer att erbjudas olika former av insatser från Skandia. När det 
gäller nya kunder kan detta ske genom events. Events planeras utifrån potentiella kunders 
tillgänglighet och mottaglighet. Förenklat innebär detta att grunden för var och hur events 
genomförs styrt utifrån kundens förutsättningar. 

 
”Marknadsföringsprogram för att behålla kunder”  

o ”Extra fördelar”  
Skandia anser att ingången till en långsiktig relation kan inledas genom enklare mer 
okomplicerade produkter för att därefter tillsammans med kunden utveckla relationen 
och engagemanget, exempelvis genom andra produkter. Skandia erbjuder sina kunder 
stödprodukter i form av exempelvis en kundtidning och Internetbanken. 

  
o ”Förbättrad promotion” 
Skandia använder olika metoder och kanaler för att möta befintliga kunder och utifrån 
tidigare beskriven segmentering sker riktade insatser, ett exempel på detta är gruppen 
”Värdekund” som skall erbjudas personlig kontakt vid minst ett bestämt antal 
tillfällen. Skandia framför att detta är ett utvecklingsområde, där de kan bli bättre. 
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o ”Närmare förhållande mellan kund och säljare”  
Skandia arbetar mycket utifrån personlig kontakt med kunden, där relationen 
värdesätts. Skandia arbetar för att skapa långsiktiga relationer vilket framgår av 
Skandias mål för år 2011.  

 
o ”Specialiserad distribution” 
Skandia använder sig av olika kanaler i sin kommunikation med kunden. Val av kanal 
sammanhänger med vilken kundgrupp kommunikationen riktas mot, nya kunder eller 
befintliga kunder. Kommunikationen utgår även från kundens behov och önskemål. 
De kanaler Skandia använder för befintliga kunder är bland annat personligt möte, 
Internet och telefonkundtjänst. För nya kunder används bland annat Internet och 
Events. Detta är ett område som Skandia anser att de skulle kunna utveckla, genom att 
bli än bättre på att möta kunden utifrån dennes förutsättningar.  

 
o ”Efterköpskommunikation” 
Ett sätta att bibehålla kontakten med kunderna är enligt Skandia att i personliga möten 
informera om nya produkter och utgå från kundens behov. Skandia anser att detta är 
ett område som skulle kunna utvecklas genom bättre segmentering och kunskap om 
kunden.  
 

”Organisatorisk koordination och kontroll i samband med kundlojalitet”   
Skandia erbjuder kunden rabatter baserade på antal och volym, men Skandias fokus ligger i 
att stärka relationen mellan kunden och Skandia. Skandia utvecklar för närvarande en metod 
för detta där de tittar på faktorer som bland annat engagemang i Skandia, inkomst, 
förmögenhet. Kundgrupperna är Satsa, Värdekund, Utveckla, Bas och Mini. Avsikten med 
den nya segmenteringsmetoden är att Skandia skall kunna möta kunden på ett bättre sätt. 
Skandia arbetar framförallt efter att skapa närmare förhållande mellan säljare och kund för att 
få lojala kunder. Skandia försöker även finnas tillgängligt för kunderna via personal, Internet 
och telefon. 

4.3.3.2 Folksam 

”Utveckling av en optimal kundportfölj” 
Folksam prioriterar sina kunder efter barn och familj, pensionärer och yngre singlar och äldre 
barn. Huvudkundgruppen är barn och familj, där de ser långvariga kunder som har möjlighet 
att skaffa fler försäkringar inom företaget. De har även viktiga företagskunder genom partners 
som olika fackföreningar. 

 
”Marknadsföringsprogram för att behålla kunder”  

o ”Extra fördelar”  
Folksam har en gravidförsäkring och syftet med den är att kunden skall skaffa 
försäkringar åt sitt barn när de fötts. En barn familj är ofta i behov av ett större antal 
försäkringar, exempel på typiska familjeförsäkringar är förutom barnförsäkring även, 
villa och bilförsäkring. 
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o ”Förbättrad promotion” 
Denna riktas till befintliga kunder, Folksam kontaktar sina befintliga kunder och 
informerar kunden om en försäkring som de anser att kunden kan vara i behov av. 

 
o ”Närmare förhållande mellan kund och säljare”  
Folksam har börjat arbeta på ett sätt som skall stärka relationen mellan säljare och 
kund. De tittar på vad kunden behöver utifrån kundens behov istället för som tidigare 
att bara informera om vad de har att erbjuda sina kunder. 

 
o ”Specialiserad distribution” 
Folksam använder sig av olika kommunikationskanaler beroende på om de skall 
attrahera nya eller befintliga kunder. Till nya kunder använder de sig av 
varumärkesstärkande metoder samt söker upp kunden där den befinner sig, via 
webben, arbetsplatsen eller via hemsidor som kan locka nya kunder, exempelvis 
gravidförsäkring - på hemsidor för gravida, bilförsäkring - på sidor som säljer bilar 
etc. 

 
o ”Efterköpskommunikation” 
Folksam försöker hålla kontakt med sina befintliga kunder dels för att få dem att 
känna sig trygga och uppskattade och dels genom att informera om andra försäkringar 
som kan passa individen. 
 

”Organisatorisk koordination och kontroll i samband med kundlojalitet”   
Folksam använder sig av rabattsystem, men de arbetar även efter att skapa starkare relationer 
mellan säljare och kund, för att ge långsiktiga relationer. 

 

4.3.3.3 Försäkringscenter 

”Utveckling av en optimal kundportfölj” 
Familj och barn är det som Försäkringscenter prioriterar, försäkringar inom familjen som ger ett 
bra skydd för hela familjen och inte bara för barnen. De menar även att positiv ryktesspridning är 
bra då de kan nå ut till fler kunder via befintliga kunder.    
 

”Marknadsföringsprogram för att behålla kunder”  
o ”Extra fördelar”  
Försäkringscenter har en gravidförsäkring, ”barn på gång”. Denna är till för att 
kunden skall skaffa försäkringar åt sitt barn när det fötts.  

  
o ”Förbättrad promotion” 
Utifrån de uppgifter vi erhållit från Försäkringscenter kan vi ej besvara detta. 

 
o ”Närmare förhållande mellan kund och säljare”  
Försäkringscenter arbetar alltid med att stärka relationen mellan säljare och kund. 
Detta sker genom bemötandet i det personliga mötet. Försäkringscenter menar att 
bemötandet och förtroendet till kunden är viktigt för att få en långvarig relation. 
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o ”Specialiserad distribution” 
Försäkringscenter använder sig av olika kanaler för att nå nya och befintliga kunder. 
Events är ett sätt som Försäkringscenter använder sig av för att nå nya kunder. De 
kanaler Försäkringscenter använder sig av för att nå de befintliga kunderna är via ett 
personligt möte samt via callcenter.  
 
o ”Efterköpskommunikation” 
Försäkringscenter har ingen efterköpskommunikation utan de menar att det personliga 
mötet är till för att informera om nya produkter och utgår från kundens behov. 

 
 

”Organisatorisk koordination och kontroll i samband med kundlojalitet”   
Försäkringscenters mål är att försöka få säljare och kund närmare varandra, vilket leder till 
lojala kunder. Försäkringscenter försöker även finnas tillgängligt för kunderna via personal, 
mail och telefon. 

 

4.4 En jämförelse mellan företagen 
Här kommer företagen att jämföras mot varandra med avseende på hur företagen definierar 
lojalitet samt hur de arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. Först kommer de två större företagen, 
Skandia och Folksam att jämföras med varandra. Därefter kommer det mindre företaget att 
jämföras med de två större företagen. 

 4.4.1 Skandia V. S. Folksam 
Här kommer de större företagen, Skandia och Folksam, att jämföras med varandra. 

4.4.1.1 Företagens definition av en lojal kund samt hur de arbetar för att uppnå/öka 
kundlojalitet 

Både Skandia och Folksam anser att det är viktigt med kundlojalitet. De två företagen har ganska 
lika definition av en lojal kund, de hävdar att en lojal kund är en engagerad kund som har flera 
försäkringar i företaget. 
 
En lojal kund antas vara en kund som täcker företagets utgifter men samtidigt ger vinst åt 
företaget, en lojal kund kan även bidra med positiv rycktesspridning eller så kallad Word of 
mouth. Detta är positivt för företaget eftersom en person litar mer på än vän, förhoppningsvis 
skall denna person påverka sin bekant så pass mycket att han/hon väljer samma företag som 
han/hon har. 
 
Både Skandia och Folksam påpekar att det är dyra uppstartningskostnader för nya kunder. Därför 
anser båda att det är viktigt att fokusera på en kund som de anser kan bli lojal till företaget. 
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De lojala kunderna är få till antalet men det är de som står för de största intäkterna. En lojal kund 
genererar mest pengar på kortast tid. Både Skandia och Folksam delar upp sina kunder efter hur 
lönsamma de är för företaget, Skandia delar upp dem i engagemang för Skandia, inkomst etc. 
Folksam delar upp sina kunder efter hur lönsamma de är, deras mest lönsamma kunder är barn 
och familj. 
 
Eftersom det är svårt för företag i denna bransch att göra någon differentiering i pris och tjänster 
har båda börjat arbeta på ett sätt som innebär att företagen vill bygga upp en relation med kunden, 
båda har kontinuerlig kontakt med sina kunder samt försöker hitta lösningar som passar den 
enskilda individen. 
 
Företagen är positivt inställda till att ta vara på klagomål och de har personal som är utbildad till 
att hantera kundklagomål. De välkomnar tips och idéer som kan göra deras verksamhet bättre, 
Folksam har till och med belönat personer som kommit med bra förslag vid ett par tillfällen. 
 
Skandia och Folksam marknadsför sig på liknande sätt, dvs. genom Internet, artiklar, 
varumärkesstärkandemetoder, direktreklam, personlig kontakt, som exempelvis att sälja via 
telefon.  
 
Skandia anser att det personliga mötet är viktigast vid införandet av en kundrelation, därefter 
förtroende, pris och kundens kunskap om företaget. Folksam anser att förtroendet är viktigast, där 
efter följer bemötande, personliga relationer, pris samt kunskap om företaget. 
 
Folksam är ett företag många ser som socialdemokratiskt, det kan göra att en del kunder blir 
lojala till Folksam av den anledningen, men det kan också innebära att vissa personer inte väljer 
att teckna en försäkring med dem av samma anledning. 
 
Den stora skillnaden mellan Skandia och Folksam är att Skandia ägs av aktieägare medan 
Folksam ägs av sina kunder i och med att de är ett kooperativt företag. Skandias vinst går till 
aktieägarna medan Folksams vinst går till kunderna i form av mervärden. 

4.4.2 Försäkringscenter V. S. Skandia/Folksam 
Här kommer en jämförelse mellan Försäkringscenter och Skandia/Folksam att ske. Det är av 
intresse att jämföra de två större försäkringsbolagen med ett mindre för att se om företagen har 
samma definition av lojalitet samt hur de arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. 
 
Alla tre företag anser att en lojal kund är en person som har hela eller större delen av sitt 
försäkringsbehov i företaget. 
 
Folksam och Skandia anser att kundlojalitet är positivt eftersom de står för den största delen av 
intäkterna. Försäkringscenter tycker att lojala kunder ger företaget en trygghet, vilket tyder på att 
de erbjuder sina kunder bra villkor. Alla tre företagen är medvetna om att en lojal kund kan ge en 
positiv ryktes spridning som värvar fler kunder åt företagen, bland annat 
familjemedlemmar/släktingar och vänner.  
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Gravidförsäkringen är en gratisförsäkring, men tanken med den är att kunderna skall försäkra sitt 
barn samt framtida barn och eventuellt andra försäkringar inom företaget, detta är en försäkring 
som både Folksam och Försäkringscenter använder sig av för att värva medlemmar. 
 
Försäkringscenter delar in sina lojala kunder efter vilket köpbeteende de har, det ena är en kund 
som köpt försäkringen utan någon direkt eftertanke, den andra gruppen är kunder som är mer 
engagerade i sina köp av försäkringar. Skandia och Folksam delar inte upp sina kunder efter hur 
lojala de är, utan efter hur lönsamma kunderna är. 
 
Alla tre försäkringsbolagen försöker arbeta efter var ett försäkringsbehov är störst och de försöker 
hitta försäkringar som passar den enskilda individen. 
 
Alla tre företagen använder sig av personlig försäljning där de bokar ett möte med kunden för att 
sedan hitta en försäkring som passar kunden. Skandia och Folksam använder sig dock till stor del 
av varumärkesstärkande kommunikationskanaler, det gör inte Försäkringscenter. 
 
Försäkringscenter anser precis som Folksam och Skandia att förtroende och bemötande är de 
viktigaste variablerna vid införandet av en kundrelation. 
 
Försäkringscenter ser inga problem med själva införandet av lojala kunder, medan de två större 
företagen påpekar att det är dyrt att skaffa lojala kunder, de hävdar att kommunikationskanalerna 
för en lojal kund är dyrare. Därför hävdar de att det är av intresse för företagen att ta reda på om 
det kommer att bli en lönsam kund. Båda företagen påpekar dock att det är en lojal kund som står 
för den största delen av intäkterna så därför är de mycket rädda om sina lojala kunder och strävar 
efter att få fler. 
 
Alla tre företagen tar vara på kundklagomål och de har personal som är utbildad för just detta. 
 
Alla tre företagen anser att varumärket är av betydelse för lojalitet, där har Folksam och Skandia 
klara fördelar mot Försäkringscenter eftersom de för många är okända och det känns tryggare att 
använda sig av ett välkänt varumärke. 
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DEL 5. SLUTSATS & DISKUSSION 
 
Denna del kommer vi att besvara och föra en diskussion kring de frågeställningar som lyftes fram 

i uppsatsens inledande del. Därefter följer rekommendationer till företagen. Avslutningsvis 

lämnas idéer om fortsatta studier samt en reflektion över vad vi bidragit med. 

 

5.1 Slutsats och diskussion 
 
Dessa två frågeställningar lyftes fram i arbetets inledande del: 
 

• Hur definierar och beskriver de tre företagen Skandia i Västerås, Folksam i Stockholm 
samt Försäkringscenter i Västerås lojala kunder 

 
• Hur arbetar de tre företagen, Skandia i Västerås, Folksam i Stockholm samt 

Försäkringscenter i Västerås, för att uppnå/öka kundlojalitet 
 
 
Vi har inte funnit någon större skillnad i hur de två större företagen och det mindre företaget 
beskriver och definierar lojal kund. Samtliga företag i vår studie anser att en lojal kund är en 
person som har hela eller större delen av sitt försäkringsbehov i företaget.  
 
Företagens sätt att beskriva och definiera lojal kund innebär att företagens perspektiv på lojalitet 
innefattar både beteende och attityd faktorerna. De mått som företagen främst använder sig av för 
att mäta kundlojalitet är kontinuerliga undersökningar, denna information återges i form av nöjd 
kund index. Skandia och Folksam mäter hur lojal kunden är beroende på engagemanget i 
företaget. Försäkringscenter mäter hur lojal kunden är beroende på kundens köpbeteende. Detta 
indikerar att företagen i sina mätningar av hur lojal kunden är, fokuserar mer på kundens 
historiska beteende, och i mindre grad på kundens attityd och framtida beteende. 
 
Alla tre företagen anser att förtroende och bemötande är de viktigaste egenskaperna för att få 
lojala kunder. Detta styrks av teorin och utifrån det kan man göra bedömningen att företagen är 
väl medvetna om hur viktig kundlojalitet är. Vi fick även fram att samtliga företag arbetar aktivt 
för att ge ett bra bemötande och inge förtroende via sina arbetsmetoder. Alla företagen framhåller 
personlig kontakt som väsentligt för att uppnå/öka kundlojalitet. Detta tillsammans med att 
företagen utgår från kundens situation och försäkringsbehov tolkar vi som att företagen är 
medvetna om värdet av att båda parter ska få ut något av relationen. Då vi endast studerat 
företagen och inte kunderna är det dock svårt att uttala sig om hur effektivt företagens arbete är 
på detta område. 
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Skandia utmärker sig genom att de för vissa segment har som mål att överträffa kundens 
förväntningar. Den segmentering som håller på att utvecklas inom Skandia syftar till att 
differentiera insatserna mellan de olika segmenten utifrån kundernas profil. Den högsta 
segmenteringsgruppen utgörs av kunder som sedan tidigare har ett stort engagemang i Skandia 
och här är Skandias målsättning att överträffa kundens förväntningar. Det kan vara så att dessa 
kunder, som har ett stort engagemang, redan är bundna till företaget, genom exempelvis höga 
byteskostnader, men även utifrån det merarbete det innebär för kunden att byta 
försäkringsleverantör. I dessa situationer kan det vara så att Skandias målsättning inte får den 
effekt som önskas. Totalt sett borde dock denna målsättning ha en positiv effekt på 
kundlojaliteten. 
 
Skandia och Folksam är två stora varumärken, Försäkringscenter är ett mindre välkänt 
varumärke. Det kan vara en trygghet för en kund att välja ett stort företag, men vi tror knappast 
att en kund blir ”sant” lojal bara för att det är ett välkänt varumärke. I likhet med ett av företagen 
i vår undersökning tror vi att det personliga mötet är av större betydelse än varumärket för att få 
lojala kunder. Ett välkänt varumärke bör dock kunna stärka kundens känsla av trygghet och 
därigenom underlätta det första mötet med kunden. 
 
Folksam är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär att vinsterna går tillbaka till kunderna. Vi 
bedömer att detta kan bidra till att öka kundlojaliteten. 
 
Folksam har även en koppling mellan politisk ideologi och varumärket. Förmodligen finns det 
högt engagerade socialdemokrater som väljer Folksam som försäkringsbolag bara för den 
ideologiska kopplingen. Dessa kunder kan i så fall ses som lojala gentemot socialdemokraterna, 
medan Folksam endast har blivit en del av kakan. 
 
 

5.2 Idéer till hur företagen kan arbeta vidare 
Reinartz och Kumars studie visade att lojala kunder inte alltid är mer lönsamma. Utifrån detta 
borde företagen inte dra paralleller mellan dessa begrepp utan de borde istället dela in kunderna i 
grupper, efter hur lönsamma samt hur lojala de är. Om ett företag endast mäter kundlojalitet i 
lönsamhet och köpbeteende så säger det väldigt lite om själva kunden. Det är viktigt att företagen 
satsar på rätt kunder och inte lägger ut en massa pengar i form av pris rabatter et cetera om 
kunden egentligen inte är lojal. 
 
Vi är övertygande om att de lojala kunder som gör upprepade köp är de mest lönsamma för 
företaget. Däremot kan det vara så att de lojala kunder som gör enstaka köp inte nödvändigtvis är 
lönsamma för företaget, dessa skulle till och med kunna vara olönsamma. För att säkerställa att 
företagen fokuserar sina insatser på de mest lönsamma kunderna bör ett bättre mätinstrument 
utvecklas. 
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Studien visar att det är ovanligt att kunderna belönas då de bidrar till att skaffa nya kunder till 
företagen. Vi anser företagen bör undersöka möjligheterna till att erbjuda någon form av rabatt 
eller bonus till de lojala kunder som bevisligen har bidragit med nya kunder som stannar kvar i 
företaget. Införandet av rabatt/bonus system skulle kunna motiver kunderna att ytterligare 
medverka till nyrekryteringen av kunder. Detta borde sannolikt även ha en positiv effekt på word 
of mouth. 
 
Vi anser att företagen även bör undersöka: 
 

• Hur kunden kommer att bete sig i framtiden, kommer detta vara en kund som kommer att 
fortsätta att vara lojal? 

• Hur engagerad är kunden i företaget, är den tillräckligt engagerad för att anses lojal? 
• Vad krävs av företaget för att kunden ska fortsätta vara lojal? 
• Hur ser framtiden ut för kunden, hur ser kundens framtida försäkringsbehov ut? 
• Vilken attityd har kunden, anser kunden att han/hon är lojal? 
• Pratar kunden väl om företaget i de nätverk denna är en del av? 

 

5.3 Idéer om fortsatta studier 

Det skulle vara intressant med en studie som tar upp hur kunderna till försäkringsbolagen 
definierar lojalitet, vad som krävs för att de ska blir lojala och om de talar väl om företagen till 
sina bekanta. En intressant aspekt i detta skulle även vara att studera eventuella skillnader 
beroende på företagsformen. 
 

5.4 Vi har bidragit med 
I företagens arbete för att få lojala kunder, anser vi att det är viktigt att företagen är medvetna om 
hur de själva och deras konkurrenter definierar en lojal kund. I och med denna uppsats har vi fått 
svar på hur två stora företag inom försäkringsbranschen samt hur ett mindre beskriver och 
definierar lojal kund, men även hur dessa företag arbetar för att uppnå/öka kundlojalitet. 
 
Denna uppsats kan förhoppningsvis bidra till att företagen blir mer medvetna om att de behöver 
lokalisera och satsa på rätt kunder och de behöver mäta fler variabler än i dagsläget. Vi vill med 
denna uppsats betona för företagen att de bör lägga ökad vikt vid att mäta såväl kundernas 
attityder som kundernas beteenden till företaget. Dessa mätningar bör kompletteras med variabler 
om hur lönsamma kunderna är, hur framtiden ser ut för kunden och vilka nätverk kunden är en 
del av. Detta skulle kunna hjälpa företagen att finna de kunder som både är ”sant lojala” och 
lönsamma för företagen att fokusera ytterligare på.
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Intervjuguiden används som en strukturstöd för intervjusamtalet 
 
Frågeområde - Inledande frågor    
 
1. Företagsnamn: 
2. Verksamhetsområde: 
3. Årlig omsättning: 
4. Antal anställda: 
5. Respondentens befattning, funktion och arbetsområden: 
6. Respondentens år i befattningen: 
7. Respondentens år i företaget: 
 
Frågeområde - Övergripande företagsfrågor 
 
8. Hur ser ert företag på frågan om konkurrens och framtidsutsikter inom försäkringsbranschen? 
9. Vad gör ert företag unikt jämfört med andra försäkringsbolag? 
a) På vilket sätt marknadsförs detta? 
 
 
Frågeområde - Kundlojalitet  
     

10. Vad kännetecknar en lojal kund? 
11. Viken betydelse har en lojal kund för ert företag? 

a) Vilka fördelar innebär en lojal kund för företaget? 
12. Är det möjligt att dela in de lojala kunderna i olika grupper? 

a) kan ni i så fall beskriva dessa grupper? 
13. Hur gör en lojal kund sina inköp? 

a) Skiljer sig inköpssätten mellan grupperna? (om de finns) 
14. Anser ni att kundlojalitet leder till: 

a) större inköp, -Om ja: på vilket sätt är det en fördel för företaget? 
b) positiv ryktesspridning, -Om ja: på vilket sätt är det en fördel för företaget? 
c) effektivitet i köpprocessen och i användandet, -Om ja: på vilket sätt är det en 
fördel för företaget? 
d) effektivare leverans, -Om ja: på vilket sätt är det en fördel för företaget? 

15. Kan ni komma på fler fördelar med kundlojalitet? 
16. Vilka faktorer anser ni skapar kundlojalitet inom ert arbetsområde? 
17. Vilka skäl tror ni ligger bakom kundernas val av ert företag som 
försäkringsbolag? 
18. Vilken attityd har de lojala kunderna till ert företag? 

a) Skiljer sig attityderna åt mellan grupperna(se fr.12)? (om de finns) 
b) På vilket sätt skiljer sig de lojala kundernas attityd gent emot andra kunders 

attityd? 
19. Hur ställer sig ert företag till priskonkurrens? 
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a) Har ert företag förlorat kunder på grund av att andra försäkringsbolag har 
fördelaktigare prissättning? 
b) I vilken omfattning har detta i så fall varit? 

20. När är risken störts att en kund lämnar företaget? 
21. Ser ni några gemensamma faktorer för de kunder som väljer att lämna företaget? 

 
 
Frågeområde - Metoder för att erhålla lojala kunder 
 
22. På vilka sätt försöker ni öka kundernas lojalitet,( ex g.m metoder)? 
23. Är dessa metoder klart definierade och spridda inom företaget? 
24. Vilka är företagets främsta kommunikationskanaler gentemot kunderna? 
25. Anser ni att de befintliga kommunikationskanalerna gentemot kund som företaget använder 
sig av skapar lojala kunder? 

a) Anser ni att de skulle kunna utvecklas?  
b) Om ja, hur? 

26. Anser ni att det finns något ert företag kan förbättra för att uppnå en högre grad av 
kundlojalitet? 

a) Kan du beskriva detta i så fall? 
27. Vilka befattningar inom företaget arbetar med att öka kundlojaliteten? 
28. Vilken av nedanstående anser du vara den väsentligaste för kunden för att de ska bli lojala, 
rangordna: 

a) förtroende 
b) pris 
c) bemötande 
d) kundernas kunskap om företaget 
e) personliga relationer 

29. På vilket sätt försöker ni förbättra (a, b, c, d eller e) för att öka kundernas lojalitet? 
30. Vilka svårigheter ser ni med att skapa lojala kunder inom försäkringsbranschen? 
31. Hur får ni information om kundernas missnöje? 
32. Hur hanterar ni kundklagomål? 
33. Har personalen utbildning i att hantera kundklagomål? 
34. Finns det möjlighet för kunderna att komma med förbättringsförslag?  

a) Hur tas dessa emot och omhand i så fall? 
b) Leder dessa förslag till några åtgärder? 

35. Belönar ni kunder som rekommenderar ert företag till andra kunder? 
a) Hur går det till i så fall? 

36. Hur tar ni reda på kundens förväntningar av er produkt? 
a) Tror ni att kundens förväntningar på produkten har betydelse för 

kundlojaliteten? 
37. Skapar ert företag förväntningar hos kunden? 

a) Hur går det till i så fall? 
38. Vilken betydelse tror ni att företagets varumärke har för kundlojaliteten? 
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Frågeområde - Avslutande frågor 
 
39. Finns det något som inte behandlats som ni anser av vikt att tillföra, vad? 
40. Förslag på ytterligare personer i företaget som vi skulle kunna intervjua (ex 
försäkringssäljare)? 
41. Vid ev behov, kan kompletterande, förtydligande frågor ställas per tfn, mail? 
 
Tack för din medverkan 
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Bilaga 2 – Företagsinformation 

 
 
Företagsinformation 
 
Här följer en kortfattad information om företagen i studien. 
  
 
SKANDIA 
 
Skandia grundades år 1855 och finns nu i ett 20-tal länder. De har cirka 47 000 medarbetare runt 
om i världen. Skandia skapar lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande.  
Skandia Liv är ett dotterbolag till Skandia. Skandia Liv är det marknadsledande livbolaget i 
Sverige. Skandia Liv förvaltar cirka 300 miljarder kronor i privat pension och tjänstepension. De 
har omkring 1,3 miljoner kunder.  
 
 
FOLKSAM 
 
Folksam är ett kommanditbolag, vilket menas med att de ägs av deras kunder. Vilket innebär att 
vinsten går tillbaka till kunderna. Folksam grundades år 1908 och har omkring 3300 medarbetare, 
varav 51 % är kvinnor och 49 % är män. Folksam förvaltade under 2007 omkring 180 miljarder 
kronor. De har omkring fyra miljoner kunder. 
 
 
Försäkringscenter AB 
 
Försäkringscenter AB är ett familjeföretag som grundades år 1994. De har kontor och 
medarbetare över större delen av Sverige, dessa kontor är fördelade i fem regioner. Deras 
affärsidé och grundstenen i verksamheten är att ge trygghet. Försäkringscenters huvudkontor 
finns i Västerås. De har ca 100 000 kunder. 
 
 
 
 
 
 
 


