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 Question How does Länsförsäkringar Bergslagen generate competive 
advantage and is it possible to apply other methods? 

Purpose  The purpose of this thesis is to understand how Länsförsäkringar 
Bergslagen generates competitive advantage and if there is a link to 
the current theories on the subject. Finally, we make suggestions on 
other methods that result into competitive advantage. 

Method  The study is qualitative. The empirical data used for this paper is 
collected from interviews with Claes Andhagen and Åsa 
Hammarström at Länsförsäkringar Bergslagen. The interview was 
loosely structured. In addition, secondary data collected in the form 
of literature, articles and previous studies. The analysis is 
performed descriptive. 

Conclusion  Länsförsäkringar Bergslagen is working with a good strategy to be 
able to have a competitive advantage. Their greatest strength is that 
they are a mutual insurance company. It allows them to put great 
focus on their customers and with a lot of resources. 
Länsförsäkringar Bergslagen use methods that fit well with the 
theories that describe what it takes to have a competitive 
advantage. Finding alternative methods that can create competitive 
advantages for Länsförsäkringar Bergslagen has been difficult. We 
are proposing a small extension that could create an advantage for 
creating a better customer loyalty. 
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1 Bakgrund 

Länsförsäkringar Bergslagen (Länsförsäkringar förkortas hädan efter LF) hade ett 

lönsamt år under 2009, som var bland de bästa åren i deras 160-åriga historia. LF 

Bergslagen försäkrar idag var tredje bostad, var fjärde bilägare samt åtta av tio 

lantbrukare och fyra av tio företagare i sin region. 

Idag arbetar LF Bergslagen mycket med att hålla god relation till sina kunder genom 

fördelaktiga öppettider och ett gott bemötande när det gäller försäkrings- och 

bankärenden. Den starka kundfokuseringen beror till stor del på att LF Bergslagen är 

ett ömsesidigt försäkringsbolag. Ett ömsesidigt bolag har generellt högre kostnader än 

ett försäkringsaktiebolag då de inte har samma vinstintresse och press från aktieägare.   

LF Bergslagen fick trots sin starka kundfokusering arbeta hårt för att behålla sina 

marknadsandelar under 2009. Konkurrensen har ökat markant på grund av att bank 

och försäkringar har tidigare varit två olika verksamheter. Antalet bolag som erbjuder 

dessa har ökat genom att det har skapats en ny marknad. Detta har resulterat till att 

gränsen mellan försäkring och bank har blivit tydligare vilket skapade en tuffare 

priskonkurrens jämfört med 2008.1 

I slutet av 2008 fanns det totalt 123 banker i Sverige. Av dessa svarar Swedbank, 

SEB, Handelsbanken och Nordea för totalt 80 procent av marknaden.  Det har även 

under senare tid debatterats mycket i media att mindre banker kan öka sin tillväxt 

genom att gå ihop och bli en storbank.  

Att mindre lokala bankkontor ej prioriteras påvisar att banker inte behöver förstå sina 

kunders behov och villkor ur ett långsiktigt perspektiv. Att vara en naturlig del av 

kundens vardag ansågs inte som ett lönsamt alternativ. Diskussionen om detta kan ha 

skapat negativ reklam vilket kan vara ännu en orsak till den hårda konkurrensen för 

LF Bergslagen år 2009 som arbetar för nära kontakt med sina kunder. 

Vikten av att vara konkurrenskraftig på marknaden för ett företag är väldigt 

betydelsefull, det kan vara förödande att stanna i konkurrensutvecklingen. För att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden gör de sitt yttersta för sina försäkrings- och 

bankkunder samt väljer strategier som lockar kunderna. 2 

                                                        

1 Länsförsäkringar Bergslagen. Årsredovisning 2009 
2 Mikael Sundquist. (2011). ”Länsförsäkringar: nöjda kunder motverkar bankoligopolet”. VLT, 2011-
08-27 
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2 Problem 

2.1 Problemformulering 

Vi tror att LF Bergslagens arbetssätt för att skapa konkurrensfördelar är en ansenlig 

orsak till att de har haft framgång. Vi har därför intresserat oss för hur LF Bergslagen 

som tillhandahåller tjänster inom bank och försäkringar arbetar för att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Resonemanget leder oss även fram till frågan om 

de skulle kunna använda andra metoder än vad de gör idag. Det ovanstående 

motiverar oss till att ur vårt perspektiv undersöka frågan: 

Hur går LF Bergslagen tillväga för att försöka generera konkurrensfördelar och går 

det att tillämpa andra metoder? 

2.2 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse om hur LF Bergslagen arbetar för att 

generera konkurrensfördelar och om det finns en koppling till rådande teorier om 

ämnet. Avslutningsvis vill vi komma med förslag på andra metoder som resulterar till 

konkurrensfördelar. 

2.3 Begreppsdefinitioner 

Konkurrensfördelar: 

Betydelsen av att inneha konkurrensfördelar får bara en innebörd ifall ett företag har 

fördelar gentemot andra konkurrenter.3 

Kundlojalitet: 

Kundlojalitet är ett brett begrepp som avser en konsuments förhållande till exempelvis 

ett företag under en längre period.  Söderlund (2001) definierar kundlojalitet som,  

“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”.4 

 

                                                        

3 Fahy, J. (2000). ”There source-based view of the firm: some stumbling blocks on the road to 
understanding sustainable competitive advantage”. Journal of European Industrial Training. 24 
(2/3/4). 94-104. 
4 Söderlund, M. (2001). Den lojala kunden. Helsingborg. Liber ekonomi. S. 30 
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Lojalitetsprogram:  

I ett lojalitetsprogram får kunden ett belönande när denne gör upprepande köp i ett 

bolag under en längre period. Syftet med programmet är att öka lojaliteten hos 

kunderna samt höja varje kunds bidrag till organisationen.5 

Ömsesidigt försäkringsbolag: 

Ett ömsesidigt försäkringsbolag är likt en ekonomisk förening där kunderna är ägare. 

Detta ger kunderna ett större inflytande i bolaget än vad de skulle göra i ett 

försäkringsaktiebolag. 

Försäkringsaktiebolag: 

Ett försäkringsaktiebolag har samma bolagsstruktur som ett normalt aktiebolag. Det 

vill säga att den som innehar aktier i bolaget är ägare. 

Skalfördelar: 

Att ha skalfördelar innebär att ha en stor produktionsvolym vilket leder till att ett 

företag kan ha lägre kostnader. En sådan fördel leder till att tjänsten eller varan kan 

säljas till ett lägre pris. 

Reliabilitet: 

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Som innebär att kunskapen man har införskaffat 

sig är tillförlitlig och relevant. Detta kan man mäta genom att utföra undersökningen 

med samma instrument ett antal gånger och resultatet ska visa sig samma som första 

undersökningen.6     

Validitet: 

Validitet handlar om undersökningens kvalitet, i vilken grad man mäter det som avses 

att mätas.7 

                                                        

5 Lui, Y. (2007). “The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purschase Behaviour and 
Loyalty”. Journal of Marketing. vol 71. issue 2. s. 22 
6 Olsson, H. och Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
(2:a rev. uppl.). Stockholm: Liber AB. s. 76 
7 Ibid. 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

Metoden vi använde oss av i denna studie är av en kvalitativ karaktär. I en kvalitativt 

inriktad forskning fokuserar man på data taget från tolkande analyser och kvalitativa 

intervjuer, oftast verbala analyser av textmaterial8.  

En definition till kvalitativ metod är att med en uppsättning tolkningstekniker som 

söker beskriva, avkoda, översätta eller på annat sätt komma till rätta med meningen. 

Denna metod används hos vissa mer eller mindre naturligt förekommande fenomen i 

den sociala världen.9 

Tanken med den kvalitativa undersökningsmetoden är att få en djupare förståelse än 

den fragmentiserade kunskap som ofta den kvantitativa metoden ger.10 Den 

kvalitativa metoden ska ge övergripande kunskap och svara på frågor som, hur och 

varför? Att besvara dylika frågor i en studie höjer trovärdigheten av studien på grund 

av att man undviker enkla generaliseringar och resultatet av ”oväntade svar” ökar.11  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Primärdata 

En kvalitativ intervju har oftast en låg grad av standardisering, det vill säga att 

frågorna bygger på att lämna utrymme för den intervjuade att svara på med egna ord. 

Intervjuaren kan bestämma om frågorna ska ha en viss struktur eller inte. Ibland kan 

intervjun baseras på frågor som formuleras allt eftersom. Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper och uppfattningar av något.12 

Den mest grundläggande empirin för studien bygger vi på intervjuer med Claes 

Andhagen (Affärsområdeschef privat) och Åsa Hammarström (Personalassistent) på 

LF Bergslagen. Intervjun formades efter det ovanstående stycket med frågor som 

formulerades allt eftersom. Ämnen som behandlades under intervjun var bland annat 

Länsförsäkringar Bergslagen, Ömsesidigt försäkringsbolag, kundfokusering, strategi 

                                                        

8 Patel, R. och Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens Grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 14 
9 Lundahl, U. och Skärvad P.H. (1999). Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer.  Lund. 
Studentlitteratur. Tredje upplagan.s. 81 
10 Patel, R. och Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens Grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 118 
11 Lundahl, U. och Skärvad P.H. (1999). Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer.  Lund. 
Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 111 
12 Patel, R. och Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens Grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 78 
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och kundlojalitet. Med denna diskussionsliknande intervju kunde respondenterna 

själva berätta om det som de tyckte var mest relevant. Det ledde även till att vi kunde 

ställa följdfrågor som passade in. Den löst strukturerade intervjun är otvivelaktigt den 

mest förekommande kvalitativa metoden13. Detta hävdar även Lundahl & Skärvad 

(1999). 14 

3.2.2 Sekundärdata 

Att samla in sekundärdata kan helt enkelt vara för att få fakta och sammanställningar 

om ett företag eller en viss fråga. Fakta som man får ut används i första hand som 

faktabas. Man vill kanske få idéer, uppslag och synpunkter på hur frågor har 

hanterats. När den kvalitativa innehållsanalysen används är man intresserad av språk, 

betydelse och mening i dokument. Detta är i enlighet med den kvalitativa 

forskningsmetoden.15 

En del av denna studies sekundärdata består av tidigare uppsatser som behandlar 

ämnen som försäkringsbolag, kundrelation och viktiga faktorer för kunder i 

försäkringsbolag och bank. Den gemensamma faktorn som de tre studierna har som vi 

valde att titta på är att samtliga behandlar Länsförsäkringar. Studierna kommer dock 

från olika delar av landet. För att hitta de valda studierna gick vi igenom ett stort antal 

uppsatser på hemsidan www.uppsatser.se. De sökord vi använde oss främst av var 

ömsesidigt försäkringsbolag, kundnöjdhet, Länsförsäkringar, kundrelation, 

försäkringsbolag och konkurrensfördelar. 

Vi har letat efter relevanta artiklar som behandlar de ämnen som bör beskrivas för att 

kunna besvara studiens problemfråga. Artiklarna behandlar ämnen så som 

försäkringsbolag (både som aktiebolag och ömsesidigt bolag), kundlojalitet, 

lojalitetsprogram, kundnöjdhet, konkurrensfördelar med mera. Vi bygger vår teori 

med hjälp av dessa artiklar tillsammans med utvald litteratur som behandlar liknande 

ämnen. Sökning efter artiklarna och litteraturen skedde via biblioteket i Mälardalens 

Högskola i Västerås och olika ämnesinriktade databaser, främst LibHub och Libris. 

Övriga söksidor som Google Scholar och Google användes också. Sökorden som 

användes var enligt ovanstående ämnen. Sökningar utfördes även med motsvarande 

ord fast på engelska. 

                                                        

13 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2008). Tolkning och Reflektion – Vetenskapsfilosofie och kvalitativ 
metod. Lund. Studentlitteratur. Andra upplagan. s. 215 
14 Lundahl, U. och Skärvad P.H. (1999). Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer.  Lund. 
Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 116 
15 Ibid. s. 135 
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3.3 Reliabilitet & Validitet 

In en kvalitativ forskning bör reliabiliteten ställas mot bakgrunden som gäller vid det 

unika forskningstillfället. Kan man till exempel tillvarata att svaret på samma fråga 

vid olika intervjuer med samma person varierar, kan det vara ett bevis på att forskaren 

har lyckats fånga en unik aspekt i undersökningstillfällena. Reliabilitetsbegreppet 

börjar då likna validitetsbegreppet i kvalitativa studier. Dessa två begrepp får så pass 

liknande betydelse att kvalitativa forskare sällan använder sig av reliabilitet. Validitet 

får istället en starkare innebörd i kvalitativa studier.16  

Det är svårt att tala om hur hög reliabilitet intervjuerna har. Men eftersom det kan 

skilja från olika intervjutillfällen med en och samma person vad man får för svar 

väljer vi att tolka intervjuerna som trovärdiga utifrån den position och kunskap de 

intervjuade har i företaget. Vidare bygger inte våra frågor på något som kan skada 

företaget och då anser vi att trovärdigheten ökar.  

Då en kvalitativ studie är unik för varje situation så det går inte att säkerställa några 

regler eller procedurer för att säkra validiteten.17 Validiteten i de svar som 

intervjuerna gav bedömer vi som hög. Vi fick den information som var relevant för 

att kunna svara på problemfrågan och skapa en bra diskussion med jämförelser till 

teorierna som vi valt. 

I en kvalitativ studie är validitet inte enbart kopplad till datainsamlingen, utan den 

genomsyrar hela forskningen i alla delar. Gällande datainsamlingen kopplas 

validiteten till hur forskaren lyckas skaffa underlag till att göra sin tolkning trovärdig 

av undersökningens tillvaro.18 Den litteratur som vi har tagit fram har kunnat hjälpa 

oss att tolka informationen som kom fram i intervjuerna på ett relevant sätt. 

Förståelsen har ökat för den specifika situation som behandlas. Validitet på 

tolkningsunderlaget anser vi som högt. 

3.4 Forskningsstrategi 

I vår studie har en deskriptiv strategi använts. Den går ut på att i det här fallet 

beskriva ett förhållande som existerar i nutid, men kan även beskriva fenomen som 

har ägt rum. Man begränsar sig till några aspekter man är intresserad av. 

Beskrivningarna av aspekterna är detaljerade och grundliga. Det kan beskriva 

samband mellan olika aspekter men även beskriva varje aspekt för sig.19 För att kunna 

                                                        

16 Patel, R. och Davidsson, B. (1991). Forskningsmetodikens Grunder – Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Lund. Studentlitteratur. Tredje upplagan. s. 103 
17 Ibid. s. 104 
18 Ibid. s. 103 
19 Ibid. s. 13 
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undersöka konkurrensfördelar måste ett antal fenomen betraktas, såsom kundlojalitet, 

kostnader och priser med mera. Detta leder till att vi måste beskriva sambandet 

mellan de olika aspekterna för att kunna svara på problemfrågan. 

4 Teori 

Under denna rubrik presenterar vi teorier som kan relateras till syftet, problemet och 

empirin. Vi beskriver olika delar som bidrar till konkurrensfördelar och försöker 

förklara kort om hur försäkringsbranschen fungerar. Vi försöker även att beskriva LF 

allmänt och hur deras kundrelation ser ut med hjälp av tidigare studier. 

4.1 Konkurrensfördelar 

I samband med att konkurrensen under senare år blivit tuffare har strategiska verktyg 

för bolagen blivit mer grundläggande för att få konkurrensfördelar. Det har resulterat 

i att bolagen tillämpar nya strategier för att uppnå mål som i framtiden ska leda till en 

starkare position på marknaden.  

Forskaren Porter (1985) börjar med att definiera konkurrensfördelar enligt följande: 

“Competitive advantages is an advantage over competitors gained by offering 

consumers greater value, either by means of lower prices or by providing greater 

benefits and service that justifies higher prices.”20 

Det finns två grundläggande metoder för att kunna konkurrera, det ena är 

differentiering och det andra är att ha en låg kostnad. Forskarna Porter och Millar 

(1985) menar att konkurrensfördelar skapas genom resurser som i sin tur senare ger 

möjligheter att få dessa fördelar genom strategier. När strategier uppstår i en 

organisation skapar man konkurrensfördelar genom att man arbetar på annorlunda 

sätt gentemot sin omvärld.  Detta leder till att företaget kan dra ner kostnaderna lägre 

än konkurrenterna eller genom att särskilja sig och ta ett högre pris.21 

                                                        

20 Porter, M. E. (1985). “Competitive strategy”. Academy of Management Review. Vol 10. Nr 4. s. 
873-875 
21 Porter, M.E. & Millar, V.E. (1985). “How information gives you competitive advantage”. Harvard 
Business Review 1985 



 
 

 88 

 

  

Figur 1: Två sätt att få konkurrensfördelar 
Källa: Egen bearbetning efter Porter (1985) 

 

För att kunna ha en hållbar konkurrensfördel bör det finnas hinder för konkurrenterna 

att efterlikna de fördelar som företaget har. Dessa hinder kan vara inträdes- eller 

rörliga hinder. De som har kostnadsfördelar använder sig av de sammanlagda 

kostnadsfördelarna i hela värdekedjan. På det sättet blir det svårt och dyrt för 

konkurrenter att försöka ta efter. 

Enligt Porter är lågkostnadsstrategins tillämpning den mest uppenbara av 

strategimodellerna då organisationen som använder denna typ av strategi vill bli 

lågkostnadsledande på marknaden. Vidare arbetar en organisation med 

lågkostnadsstrategi när man fokuserar sig på större segment inom branschen. På 

grund av att företagets bredd ofta är av stor betydelse när man fokuserar på 

kostnadsledarskap.22 

För att kunna sätta ett lägre pris måste omkostnaderna i ett företag vara lägre än dess 

konkurrenters omkostnader för att kunna få så kallade konkurrensfördelar. Det hänger 

mycket på att det ska vara hållbart i längden. Det är inte förrän det märks att 

konkurrenterna inte kan hålla lika låga priser i det långa loppet som det visar sig att 

det finns en konkurrensfördel. Dessutom måste priset vara attraktivt för kunden.23 

För att kunna få ned omkostnader och kunna sänka kostnaderna gäller det att ha rätt 

tillvägagångssätt gentemot konkurrenterna. Ju fler kunder ett bolag har desto fler 

                                                        

22 Porter, M. E. (1985). “Competitive strategy”. Academy of Management Review. Vol 10. Nr 4. s. 873-
875 
23 Porter, M. E. (1998). Competitive Advantage. New York: Free Press. s. 99 
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medlemmar blir det som delar på kostnaderna i bolaget. Ett företag måste därför vara 

konkurrenskraftiga på marknaden för att kunna få ned sina omkostnader. Porter 

poängterar dock att man inte kan räkna bort differentiering då man tillämpar en 

lågkostnadsstrategi. Produkten/tjänsten måste uppfattas som jämförbar med liknande 

produkter på marknaden och accepteras av köparen.24 

På differentieringsstrategi arbetar företaget med att tillämpa en strategi som är unik 

genom att positionera sig annorlunda på marknaden för att tillmötesgå kundens 

behov. Porter (1985) påpekar att det kan ske på ett antal olika sätt inom industrin, 

exempelvis produktbasis, logistik eller marknadsföring. Genom en differentiering 

innebär det att företaget kan ta ett prispremium eftersom att de levererar något unikt. 

Strategin innebär att arbeta inom områden där differentieringen är exklusiv från 

övriga konkurrenter.25 

Ett exempel på ett strategiskt verktyg är att inleda ett samarbete med andra bolag för 

att få marknadsandelar. Detta genom att gemensamt dela på utgifterna som blir ett 

sätt att minska kostnaderna och öka tillväxten. För att detta ska fungera och bli 

effektivt krävs det att båda parterna har gemensamma mål. Med andra ord att det 

finns ett gemensamt vinstintresse för båda parterna. Ett annat intresse för bolagen är 

att man minimerar riskosäkerheten i överlag.  

 

 

Figur 2: För att få skalfördelar 
Källa: Egen bearbetning 

 
                                                        

24 Porter, M. E. (1985). “Competitive strategy”. Academy of Management Review. Vol 10. Nr 4. s. 873-
875 
25 Ibid. 
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Barney (1991) har dock utvecklat Porters (1985) definitionen av konkurrensfördelar. 

Han definierar konkurrensfördelar som: 

“a firm is said to have a competitive advantage when it is implementing a value 

creating strategy not simultaneously implemented by an current or potential 

competitors and a sustainable competitive advantage when it is implementing a value 

creating strategy not simultaneously implemented by any current or potential 

competitors and when these other firms are unable to duplicate the benefits of this 

strategy.”26  

Barney (1991) menar att konkurrensfördelar beror på resursernas exklusivhet, värde 

och förmåga att inte bli imiterade. För att en organisation ska kunna förstå innebörden 

att ha en konkurrensfördel måste de arbeta på så sätt att de kan exploatera dessa 

resurser. Han menar att liknande resurser som är värdefulla, unika och 

motståndskraftiga inte får finnas på marknaden. Som kan resultera i att det kan 

användas på motsvarande strategiska sätt. Han anser att endast det som bidrar till 

konkurrensfördelar och ökad effektivitet i organisationen är värda att kallas för 

resurser. Barney menar ett det är en markant skillnad på konkurrensfördelar och 

bestående konkurrensfördelar. Båda dessa förutsätter att bolagen använder sig av 

värdeskapande strategier som inte är tillämpbara hos någon annan konkurrent eller 

potentiell konkurrent. 27  

Bestående konkurrensfördelar är dock bara varaktiga om konkurrenterna inte kan 

implementera fördelarna som strategin skapar för bolaget. En strategi som anses vara 

bestående kan inte förväntas vara det i all evighet bara för att den inte kan 

implementeras hos konkurrenterna. En strategi är bestående så länge inte någon 

annan lyckas med att tillämpa ett bättre alternativ.  

Forskaren Wernerfelt (1984) definierar resurser som saker som ses som en styrka 

eller svaghet i ett företag. Om ett företag kan implementera unika och värdefulla 

resurser så kommer det resultera till goda konkurrensfördelar. Genom att tillhandhålla 

några specifika resurser kan organisationen skapa fördelar och barriärer mot andra 

företag. Resurser kan alltså ha en stor betydelse på företagets tillväxt och företagets 

framgång. Han menar att från en strategisk synvinkel har ett bolag två möjligheter, att 

anskaffa sig samma typer av resurser som bolaget redan använder. Eller skaffar sig 

                                                        

26 Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of 
Management. vol. 17:1, ss. 99-120. 
27 Ibid. 
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resurser som produktivt kan kombineras med organisationens redan befintliga 

resurser.28 

4.2 Kundlojalitet 

Begreppet kundlojalitet är en gammal företeelse som har rötter från 1960-talet där 

ämnets forskning påbörjades Nordman (2004). Vidare när man reflekterar över lojala 

kunder tänker man att dessa ständigt upprepar samma mönster. Att varje lojal kund 

återgår till sitt specifika varumärke eller till sin speciella butik.  För att få en större 

helhet på lojalitet bör man innefatta fler faktorer än enbart beteende.29 30 

Lojalitet involverar den mentala inställningen en kund visar exempelvis ett bolag. Om 

fallet vore så att man endast skulle betrakta lojalitet utifrån perspektivet beteende, 

skulle det inte gå att skilja mellan sanna respektive falskt lojala kunder.  

De kunder som är falskt lojala kan exempelvis köpa ett visst varumärke utan att ha 

större preferens för märket, medan de som är sant lojala verkligen känner starkt för 

varumärket. Forskaren Day (1969) menar att skillnaden är viktig eftersom att det kan 

antas att de sant lojala kunderna är mindre mottagliga för konkurrenternas 

erbjudanden.31 32 

För att få en lojal kund måste det skapas en relation mellan kunden och företaget. ”En 

relation har utvecklats när kunden upplever att kunden och leverantören eller 

företaget tänker på samma sätt”33. Det som Grönroos (2008) skriver mycket om är 

relationsmarknadsföring (RM), han menar på att RM skapar kundlojalitet. En 

inriktning som Grönroos skriver om är att hålla god service mot kunden. Han nämner 

många punkter där företagen ska lägga energi för att ha en bra serviceprocess. Några 

av punkterna som är av stor betydelse för att skapa en bra relation till kunden är 

tillgången av personal och deras färdigheter, öppettider, geografisk placering och 

informationsteknik som möjliggör det för kunderna att nå tjänsteleverantören och 

serviceprocessen. Det gäller generellt att ha så korta kötider som möjligt i alla led. 34  

Feurst (2002) menar att idag arbetar man med mer resurser för att få större fokus på 

lojalitet, då företag arbetar med att öka antalet lojala kunder. Forskaren tycker att ett 

                                                        

28 Wernerfelt, B. (1984). “A Resource-based View of the Firm”. Strategic Management Journal. Vol 
5. ss. 171-180. 
29 Nordman, C. (2004). Understanding customer loyalty and disloyalty. Helsingfors. Swedish School 
of Economics and Business Administration 
30 Söderlund, M. (2001). Den lojala kunden, Helsingborg, Liber ekonomi. s. 29-ff 
31 Söderlund, M. (2000). I huvudet på kunden. Malmö: Liber Ab. s. 25 
32 Söderlund, M. (2003). Den lojala kunden. 2 uppl. Malmö: Liber Ab. s. 36-39 
33 Grönroos, C. (2008). Service Management och Marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB.  s. 48 
34 Ibid. s. 128-ff 



 
 

 1122 

företag ska söka efter de mest lönsamma konsumenterna och få dessa trofasta mot 

företaget. De lojala kunderna kommer antagligen att köpa/utnyttja varan eller tjänsten 

igen vilket även kan leda till att de rekommenderar företaget till andra. Exempelvis 

genom att de talar väl om företaget. Detta gör att de lojala kunderna blir värdefulla.35  

Enligt Kotler (1999) är kostnaderna för att behålla lojala kunder mycket mindre.  

Kotler menar att rekrytera en ny kund kostar fem gånger så mycket mer än att behålla 

en befintlig kund.36 Detta resulterar att man förstår vikten av att satsa på resurser som 

fokuserar på sin kundvård.37  

En längre kundrelation med en ökad kundlojalitet leder till en bättre lönsamhet. 

Under de fem första åren växer den genomsnittliga vinsten konstant per kund. Några 

intressanta ekonomiska faktorer som kundlojalitet ger är kostnadsbesparingar, 

referenser och prispålägg. Kostnaderna minska på grund av att kunden och företaget 

lär känna varandra bättre som resulterar i att serviceprocessen kommer att gå 

smidigare, ta mindre tid och fel som måste rättas kommer att undvikas.  

Prispålägget sker allt eftersom kunden visar lojalitet till företaget. Kunden inser 

värdet i de tjänster som företaget erbjuder och värderar tjänsterna högre än priset. 

Detta gäller inte alla relationer mellan kund och företag. Ibland har kunden en stark 

förhandlingsposition med följd till att kunden inte alltid betalar ett högre pris. I 

sådana fall minskar vinsten på sikt.38 

En studie visar att vinsterna generellt ökar i takt som det blir färre kundavhopp. 

Effekten kan variera mellan 25 och 85 procent i ökning när kundavhoppen minskar 

med fem procent. Med dessa siffror blir det uppenbart att det finns en koppling 

mellan tjänstekvalitet och kundnöjdhet.39 

Kundnöjdhet är a och o i kundlojalitet, det har visat sig att det krävs att kunden måste 

vara nöjd för att behålla kundlojaliteten. Det finns ett påstående som säger att ”den 

nöjda kunden är lojal” genom att fokusera på kunden kan det leda till en långsiktig 

relation.40 

Roger Hallowell visar i en undersökning att det finns en stark koppling mellan 

kundnöjdhet och kundlojalitet. Men även att det finns en koppling mellan 

                                                        

35 Feurst, O. (2002). Praktisk Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur. s. 125 
36Kotler, P. (1999). Kotlers Marknadsföring: Att skapa, vinna och dominera marknader. 
Malmö: Liber ekonomi. s. 152-153   
37 Sörqvist, L.. (2000), Kundtillfredsställelse och kundmätningar, Lund: Studentlitteratur, s. 183 
38 Grönroos, C. (2008). Service Management och Marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB. s. 147-149 

39 Ibid. s. 149 
40 Söderlund, M. (2003). Den lojala kunden. 2 uppl. Malmö: Liber Ab. s. 36-39 
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kundlojalitet och lönsamhet.41 Undersökningen är utförd i en bank i U.S.A. Detta 

säger att det är viktigt att sträva efter att alla kunder ska bli nöjda. Når man det målet 

så nära som möjligt, kommer kundlojaliteten att öka och lönsamheten kommer att 

följa samma trend.42  

Gällande kopplingen mellan kundnöjdhet och kundlojalitet menar Grönroos (2008) 

att det är en väsentlig skillnad mellan nöjda kunder och mycket nöjda kunder. Enbart 

nöjda kunder hamnar in nått som Grönroos kallar likgiltighetszon. I den zonen 

kommer kunderna att antingen upprepa köp eller inte. Lojaliteten blir där med låg. 

Det som företagen måste sträva efter är att få kunderna mycket nöjda för att en stark 

lojalitet ska byggas upp. Gällande serviceföretag som Grönroos (2008) behandlar i 

sin bok måste företagen tillhandahålla en service utöver kundens normala förväntan 

så ett förtroende för företaget bildas. Företaget måste sikta på noll förtroendeförluster 

för att uppnå kunders lojalitet.43 

4.3 Lojalitetsprogram 

Att använda sig av ett lojalitetsprogram kan vara ett sätt att bygga stabila och 

långvariga relationer med nya och gamla kunder, genom att belöna lojalitet. Att 

implementera programmet är idag ett sätt för företag att övertyga kunden att det finns 

förmåner att vara företagets kund.44 

Författaren Butscher definierar lojalitetsprogram som en kommunikativ 

sammanslutning av företag, vilken startas och drivs av företag för att ha en direkt 

kontakt med kunderna och att kunna erbjuda dem förmåner med ett högt upplevt 

värde. Syftet är att öka kundernas förtroende för företaget genom att skapa en 

känslomässig relation.45 

Butscher menar att det krävs att lojalitetsprogrammet måste vara uppbyggd på rätt 

sätt för att den ska vara effektiv. Kundens förmåner som programmet erbjuder måste 

vara värdefulla för att skapa den känslomässiga relationen mellan kunden och 

bolaget.46 Egan (2004) skriver att en relation till kunden kan skapas genom ett 

lojalitetsprogram som till exempel ett förmånskort. Han menar att kunden får en 

känsla av att tillhöra något, något som gör att kunden blir nöjdare och ett högre värde 

                                                        

41 Halowell R. (1996). ”The relationships of customer atisfaction , customer loyalty, and profitability: 
an empirical study”. International Journal of Service Industry Management. vol 7 No. 4. s. 27-42 
42 Wernerfelt, B. (1984). “A Resource-based View of the Firm”. Strategic Management Journal. Vol 
5. s. 171-180. 
43 Grönroos, C. (2008). Service Management och Marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i 
servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB. s. 146 
44 Butscher, S.A,. (1996). ”Welcome to the club: Building customer loyalty”. Marketing News. Vol. 30 
No. 19, s. 9 
45 Butscher, S. (2000). Kundklubbar och lojalitetsprogram. Liber. Kristianstad. s. 12 
46 Ibid. s. 70 
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bildas. 47 Med andra ord måste konsumentens fördelar väga tyngre än dennes insats, 

för att det medlemskapet ska vara tilltalande. Som illustrationen visar nedan, sker det 

ett in och utbyte mellan parterna. Kunden kan t.ex. betala en medlemsavgift och 

lämna information om sig som företaget kan tillämpa. Att kunden delar med sig av 

sin information får den tillbaka genom att få förmåner och klassas som företagets 

viktigare kunder.48 

 

Figur 3: Funktion av lojalitetsprogram 
Källa: Egen bearbetning 

 

Meningen med medlemskapet är att det ska skapas en win-win situation för båda 

parterna. Att bygga upp långsiktiga relationer krävs det att man arbetar med relationer 

som bygger på förtroende. Ett sätt att göra det är att erbjuda både ekonomiska och 

icke ekonomiska förmåner. De ekonomiska förmånerna består exempelvis av 

prissänkningar och rabatter, medan de icke ekonomiska förmånerna består av t.ex. 

tjänster och evenemang. Genom att erbjuda ekonomiska fördelar är det ett sätt att dra 

till sig kunder men är inte ett effektivt sätt att öka lojaliteten.49 O´Malley skriver att 

det inte går att locka sig till kunders lojalitet utan, lojaliteten måste förtjänas som är 

det enda sättet att få lojaliteten hållbar i längden50. Att arbeta med att erbjuda icke 

ekonomiska förmåner är ett effektivare sätt att öka effektiviseringen av kundlojalitet 

genom att dessa är sammankopplade till företaget vilket leder det till att man 

särskiljer sig mot andra konkurrenter.51 Det krävs att lojalitetsprogrammen särskiljer 

sig från konkurrenternas. O´Malley menar att när konkurrenter erbjuder samma eller 

liknande lojalitetsbelöning återstår det nästan ingen konkurrensfördel.52  

Författaren Butscher (2000) skriver att tidigare studier har visat att lojalitetsprogram 

kan resultera i ökade intäkter på mellan 6-80 procent, vilket gör att implementeringen 

                                                        

47 Egan, J. (2001). Relationship Marketing- Exploring relational stratergies in marketing., Essex: 
Pearson Education Limited. s. 39-40 
48 Butscher, S. (2000). Kundklubbar och lojalitetsprogram. Liber. Kristianstad, s. 70 
49 Ibid. s. 73 
50 O´Malley, L. (1998). “Can loyalty schemes really build loyalty?”. Marketing Intelligence and 
Planing 16(1). s. 47-55 
51 Butscher, S. (2000). Kundklubbar och lojalitetsprogram. Liber. Kristianstad s. 73 
52 O´Malley, L. (1998). “Can loyalty schemes really build loyalty?”. Marketing Intelligence and 
Planing 16(1). s. 47-55 
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av lojalitetsprogrammet därmed blir effektivt. Vidare är detta påstående dock skrivet 

utan hänvisning till tidigare forskning.53 

Syftet med lojalitetsprogram är enligt Butscher (2000):54 

• Bygga upp långvariga relationer. 

• Skapa engagerade kunder. 

• Belöna lojala kunder. 

• Bidra till att stärka varumärket. 

• Utöka kunskapen om kunderna. 

Liu (2007) betonar i sin artikel att ett lojalitetsprogram inte kan öka lönsamheten 

genom att göra kunder som handlar mycket till ännu bättre kunder. Programmet 

resulterar dock till att kunderna som brukar handla mindre, ökar sitt spenderade efter 

att ha blivit medlemmar av programmet.55 

4.4 Försäkringens syfte för kund och försäkringsbolag 

Genom att försäkringstagaren har möjligheten att välja ett antal olika typer och grader 

av försäkringar är försäkringsgivaren ofta villig att tillgodose dennes behov. 

Konkurrensen mellan försäkringsbolagen innebär att potentiella kunder har större 

inflytande för att få bättre villkor på kontraktet vid eventuell skada och försäkringen 

kommer till användning. Ersättningen beror på vilken typ av försäkring 

försäkringstagaren har valt och hur hög premie individen betalar till 

försäkringsbolaget varje år. Ju större belopp individen betalar för sina premier desto 

högre ekonomisk ersättning får denne vid eventuellt skadefall. Utbetalningen bedöms 

enligt förväntad ersättning, säkerhetsmarginal och kostnad.56 Ett exempel på hur en 

utbetalning granskas vid en bilförsäkring är beloppet på premien, bilens modell, ålder 

på föraren samt vilken självrisk som försäkringstagaren valt.57  

Samtliga försäkringsbolag arbetar med att försöka göra maximal vinst. Mayer och 

Smith menar på att det som betalas in i premier till försäkringsbolaget ska vara av ett 

högre värde än det på försäkringen. Ett exempel på det är införskaffandet av självrisk, 

                                                        

53 Butscher, S. (2000). Kundklubbar och lojalitetsprogram. Liber. Kristianstad. s. 21 
54 Ibid. s. 39 
55 Lui, Y. (2007). “The Long-Term Impact of Loyalty Programs on Consumer Purschase Behaviour 
and Loyalty”. Journal of Marketing. vol 71. issue 2. s. 32 
56 Svenska handelshögskolan, Helsingsfors: 2011-01-11 
57 Trygg Hansa. ”Motorfordonsförsäkringar”. 2011-01-11 s. 64-65  
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när individen är tvungen att betala en summa för att få ersättning minskar riskerna att 

de själva vållar till sakskada för att få betalning.58  

Försäkringstagarens ekonomiska ersättning bedöms enligt värdet av tillgången precis 

innan skadan har inträffat. Enligt försäkringskontraktet är summan oftast begränsad 

vilket gör att det totala beloppet är fastställt redan innan skadan har skett. 59 

Både försäkringstagaren och försäkringsgivaren har intresse för 

försäkringskontraktet, men med olika krav på upprättandet. Försäkringsgivaren måste 

ta beslut som gynnar bolagets styrelse och kraven som ställs internt. Ett exempel på 

krav som måste följas är att försäkringsgivaren måste utreda hur skadan har skett. I 

försäkringskontraktet beskrivs det steg för steg hur försäkringsgivaren måste arbeta 

med de krav som ställs för att besluta om ett ”korrekt” ersättningsbelopp. De 

kostnader som uppkommer under ett försäkringsärende försöker försäkringsgivaren 

bevara så låga som möjligt för att bolaget ska kunna vara konkurrenskraftiga på 

marknaden.60  

4.5 Bolagsformerna för försäkringsbolag 

I ett försäkringsbolag finns det två centrala bolagsformer som är ledande. Det är 

ömsesidigt ägt försäkringsbolag och försäkringsaktiebolag. Tidigare studier har visat 

att det är tydliga skillnader på dessa två bolagsformer. En brittisk studie har gjorts av 

Genetay som har granskat 41 olika livförsäkringsbolag, 14 av dem var ömsesidigt 

ägda. Resultatet av den brittiska studien visade att ett försäkringsaktiebolag är 

lönsammare än ett ömsesidigt bolag.  

Detta på grund av att ömsesidiga bolag har lägre återbäring till kunden jämfört med 

ett försäkringsaktiebolag. Ömsesidiga bolag beskrivs arbeta med en svag struktur 

vilket innebär att det ofta inte finns tydliga strategier inom bolaget.61 En liknande 

studie har gjorts av Armitage och Kirks där resultaten visade raka motsatsen till den 

brittiska studien.62 Forskarna Lai & Limpaphayom förstärker dock Genetays studie. 

Forskarna anser att försäkringsaktiebolag är lönsammare på grund av att de har större 

                                                        

58 Mayers, D. och Smith Jr. Clifford W. (1981). “Contractual provisions, Organizational structure and 
conflict controlin insurance markets”. Journal of Business; Jul81, Vol. 54 Issue 3, s. 407 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Genetay, N. (1999). “Ownership Structure and Performance in UK Life Offices”. European 
Management Journal. 1999. Vol. 17. issue 1 
62 Armitage, S. Kirk, P. (1994). “The Performance of Proprietary Compared with Mutual Life 
Offices”. Service Industries Journal. Apr1994. Vol. 14 Issue 2, s. 238 
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krav på att vara effektiva. Detta resulterar i att slutsatsen av den brittiska studien 

stärks då dess resultat bekräftas av fler teoretiker.63  

Forskarna inom ämnet hävdar att det uppkommer fler tvister mellan ägare och 

försäkringstagare i ett försäkringsaktiebolag gentemot i ett ömsesidigt 

försäkringsbolag. O´Sullivan anser detta på grund av att i ett ömsesidigt bolag väljer 

fler försäkringstagare att äga fler försäkringsbrev. Genom att försäkringstagarna har 

fler försäkringsbrev får de starkare röst inom bolaget. Då försäkringstagarna blir 

betydelsefulla för ledningen får de vara med och ta beslut inom bolaget. Detta sker 

inte i ett försäkringsaktiebolag då alla beslut behandlas av ledningen.64 

Tvister som kan förekomma mellan ägare och försäkringstagare är frågor om hur 

bolagets överskott ska fördelas. Ett försäkringsaktiebolag har en mindre grad av 

ägarspridning i bolaget vilket gör att bolaget får en större fokusering. Det leder till att 

bolaget får tydligare riktlinjer på grund av den mindre skalan av ägarspridningen. Det 

ömsesidiga bolaget blir mindre effektivt då det måste fokusera på större ägarspridning 

vilket blir mer segstyrt. En tydlig skillnad mellan de två bolagsformerna är att i ett 

ömsesidigt bolag finns det inte arbetssätt som motarbetar styrelsen då 

försäkringstagarna även är ägare. Detta ger det ömsesidiga bolaget fördelar gentemot 

försäkringsaktiebolag då ägarna i ett ömsesidigt bolag arbetar med samma riktlinjer 

för att uppnå bolagets mål.65 

 

Figur 4: Jämförelse mellan bolagsformerna 
Källa: egen bearbetning 

                                                        

63 Lai, Gene C. Limpaphayom, P, (2003). “Organizational Structure and Performance Evidence from 
the Nonlife Insurance Industry in Japan”. Journal of Risk and Insurance. December 2003. v. 70. issue. 
4  
64 O'Sullivan, N. (1998). “Ownership and governance in the insurance industry: A review of the theory 
and evidence”.  Service Industries Journal; Oct98. Vol. 18 Issue 4, s. 145 
65 Ibid. 
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4.6 Tidigare studier om Länsförsäkringar 

När vi har studerat andra uppsatser om Länsförsäkringar så upptäckte vi att det 

förekommer många skilda åsikter om bolagen. De tre studier som vi har granskat 

handlar om utveckling av kundrelationer, bank- och försäkringskunder samt 

ömsesidiga försäkringsbolag.  

4.6.1 Studie om kundrelation i Gävleborg 

Studien som handlar om utveckling av kundrelationer är skriven på Högskolan i 

Gävle. I denna studie menar författarna på att Länsförsäkringar Gävleborg har 

problem med sina kundrelationer. De hävdar att Länsförsäkringar inte litar på sina 

kunder och att det märks i agerandet gentemot kunden. Kunden får inte tillräckligt 

med respons av Länsförsäkringar när de behöver hjälp. Kunden upplever även att 

informationsflödet är oorganiserat, på grund av att kunden ofta inte är informerad om 

regler och uppdateringar. Enligt enkätundersökningen som är gjord så är 

kundnöjdheten låg över lag, trots att företaget hävdar motsatsen. De saknar det 

professionella agerandet, kunden vill ha ett mer kontinuerligt informationsflöde. 

Vissa kunder hävdade även att kompetensen hos medarbetarna på Länsförsäkringar 

var låg och att de inte kan agera vid alla olika typer av problem.66 

4.6.2 Studie om viktiga faktorer i Kalmar 

Studien om bank och försäkringskunder är skriven på Högskolan i Kalmar. 

Författarna till denna uppsats menar på att lättillgänglighet är ett av de högsta 

attributen i val av försäkringsbolag och bank. För bankärenden är lättillgängligheten 

ännu viktigare då kunden oftast besöker banken mer regelbundet än sitt 

försäkringsbolag. Den personliga relationen är också en viktig faktor, men denna 

parameter är även den mer väsentlig för bankärenden. I studien visade det sig att 

bankkunder var mer lojala än försäkringskunder. Priset är dock den viktigaste 

parametern vid både val av försäkringsbolag och bank.67 

 

                                                        

66 Mazmanian J. och Babakhanlo A. (2009). Utveckling av kundrelationer på Länsförsäkringar. 
Kandidatuppsats. Högskolan i Gävle 
67 Ask D. och Nilsson M. (2009). Länsförsäkringar - ett integrerat tjänsteföretag Kan ett likhetstecken 
sättas mellan bank- och försäkringskunder?. Kandidatuppsats. Handelshögskolan BBS i Kalmar 
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Figur 5: Prioritering vid val av bank 
Källa: Ask D., Nilsson M., (2009), 
Länsförsäkringar - ett integrerat tjänsteföretag 
Kan ett likhetstecken sättas mellan bank- och 
försäkringskunder? 
 

 

 

 

 

Figur 6: Prioritering vid val av försäkringsbolag 
Källa: Ask D., Nilsson M., (2009), 
Länsförsäkringar - ett integrerat tjänsteföretag 
Kan ett likhetstecken sättas mellan bank- och 
försäkringskunder? 
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4.7 Ömsesidiga försäkringsbolag i Umeå 

Studien om ömsesidiga försäkringsbolag är skriven på Umeå universitet. I denna 

visar författarna att både ömsesidiga försäkringsbolag, som ägs av kunderna och 

försäkringsaktiebolag, som är finansiella tjänstebolag har dels positiva och även 

negativa sidor. Är en alternativ bolagsform att föredra? Fokus är att skriva om olika 

aspekter på ömsesidiga försäkringsbolag. 

Deras problemformulering lyder:  

Vilken betydelse har bolagsstyrningen på lönsamheten i de svenska ömsesidiga 

försäkringsbolagen?  

En negativ aspekt för ömsesidiga försäkringsbolag är att det är diffusa ägarstrukturer. 

Denna punkt kan även förefalla positiv då försäkringstagarna äger bolaget och på så 

sätt känner ett större ansvartagande. Risken är att bolaget blir mer tjänstemannastyrt 

än styrelsestyrt och det är på så sätt viktigt att det är en bra balans mellan ledning och 

styrelse. Bolaget måste jobba aktivt med att hitta tydliga ledarroller.  

De menar även på att ömsesidiga försäkringsbolag har lägre avkastning på totala 

tillgångar än vad försäkringsaktiebolag har. Medan de ändå anses vara mer effektiva 

än aktiebolag. Ömsesidiga bolag måste inte redovisa höga vinster i kvartalsrapporter 

på samma sätt som aktiebolag. Vilket resulterar i att de får längre tid på sig att fatta 

viktiga beslut. Det är fördelaktigt för just försäkringsbranschen då dess försäkringar 

sträcker sig över längre perioder och en kvartalsrapport blir mer ointressant än för 

många aktiebolag.  

De tror inte att en alternativ bolagsform skulle vara att föredra och att ömsesidiga 

bolag är något som kommer att bli större i framtiden, detta tror även de respondenter 

som de har intervjuat.68 

                                                        

68 Lindhult E. och Nilsson K. (2006). Ömsesidiga försäkringsbolag - En kvalitativ studie om 
bolagsstyrningens betydelse för lönsamheten i ömsesidiga försäkringsbolag. Magisteruppsats. Umeå 
Universitet 
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5 Empiri 

Empirin bygger främst på information från intervjun med Claes Andhagen vid LF 

Bergslagen i Västerås, företaget som är vår huvudsakliga utgångspunkt i studien.  

5.1 Länsförsäkringar AB 

Här följer en kort presentation av företaget Länsförsäkringar AB, då detta behövs för 

att ge en djupare förståelse för kommande resonemang. 

Länsförsäkringar AB är den ekonomiska medelpunkten inom 

Länsförsäkringsgruppen, de bedriver bland annat gemensamma ärenden inom bank 

och försäkring samt strategiskt utvecklingsarbete. Detta tydliggörs i Figur 7 nedan, 

Länsförsäkringar AB och vidare i figuren. De planerar även områden som ger 

skalfördelar för de 24 länsförsäkringsbolagen, som tillika är ägare. Länsförsäkringar 

AB bidrar i Länsförsäkringsgruppen även med att sänka kostnader och att öka 

konkurrenskraften, detta till stor del för att hjälpa de 24 länsförsäkringsbolagen med 

att ta marknadsandelar på sina respektive marknader.69 Länsförsäkringar AB har även 

hand om sjuk- och olycksfallsförsäkringar, de står som ägare för banken och Agria 

djurförsäkringar, de behandlar även transportförsäkringar runt om hela världen.70 Men 

kundkontakten sker alltid lokalt, för att kunna tillgodose kundens behov så 

tillfredställande som möjligt.71  

Bild på hur LF i Sverige är organiserat: 

 

Figur 7: Organisationsschema 

Källa: Länsförsäkringar AB, Årsredovisning 2009 

                                                        

69 Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar AB  
70 Andhagen, C. Intervju 2011-01-10 
71 Årsredovisning 2009. Länsförsäkringar AB 
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5.2 Länsförsäkringar Bergslagen 

Det ömsesidiga försäkringsbolaget Länsförsäkringar Bergslagen är ett av de 24 

stycken lokala länsförsäkringsbolagen. Bolaget omfattar 240 medarbetare och 6 

kontor, alla kontoren erbjuder bank, försäkring och fastighetsförmedling. 

Länsförsäkringar Bergslagen verkar i Västmanlands län, Örebro län samt Heby 

kommun.72 Tillsammans har de 195 000 försäkringskunder och 21 000 bankkunder 

vid intervjuns datum. Ett stort antal ärenden sköts på varje enskilt kontor, såsom hem- 

och villaförsäkring och motorförsäkring.73 

5.3 Lägre kostnader för konkurrensfördelar 

Länsförsäkringar Bergslagen äger de lokaler som de vistas i, för att effektivt få ned 

hyran och kostnader för kontoret. Istället för att ha ett stort antal datorer så har varje 

anställd en egen bärbar dator som vid behov går att ansluta till dockningsstationer på 

de olika enheterna.  

De enskilda länsbolagen är återförsäljare av banktjänster där de får betalt för de 

produkter de säljer, då det inte lönar sig att varje länsbolag har en separat bank. 

Fördelen med att driva ett ömsesidigt försäkringsbolag är enligt Andhagen att man 

kan ha kunden i ett annat fokus, inte som intäktskälla, utan som utgångspunkt. Detta 

på grund av att kunden är både ägare och kund. En av anledningarna till att ett 

ömsesidigt försäkringsbolag har högre kostnader än till exempel ett aktiebolag är att 

det är höga krav från kunderna på servicenivån hos bolaget. Bland annat har 

Länsförsäkringar Bergslagen öppet varje dag från klockan 8-18, vilket är en flexibel 

öppettid, men det genererar högre lönekostnader.  

Den personliga servicen är högt prioriterad hos Länsförsäkringar Bergslagen, inte 

bara med öppettider. Små detaljer som blir stora är till exempel att de skickade 

reflexvästar till alla sina 82 000 bilförsäkringskunder. De trodde att det skulle tillträda 

en lag 2011 om att det måste finnas i varje svensk bil som är i trafik.  

Länsförsäkringar Bergslagen öppnar kontor där det är hög efterfrågan på deras 

tjänster, expanderingen sker inte bara efter planerad lönsamhet för att planeringen är 

mer långsiktig.  

En stor kostnad läggs på telefonservice, 90 % av samtalen ska besvaras inom tre 

signaler. Vissa tider på dygnet kommer det fler ingående telefonsamtal, även vissa 

perioder på året är mer drabbade. Bemanningen sker efter dessa kriterier, då det är 

                                                        

72 Hammarström, Å. Intervju 2010-12-20 
73 Andhagen, C. Intervju 2011-01-10 
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färre samtal så har denna personal andra arbetsuppgifter, så som till exempel 

uppföljning av kundnöjdhet. Telemarketing jobbar med låg grundlön och det sker 

istället provisionsstyrt, för nytecknade tjänster.  

För att få ned höga kostnader granskas varje kund, vilket resulterar i att vissa sorteras 

bort. De kunder som ses som för hög risk, för till exempel bilskador, kan vara 

lämpliga att neka som kund. Detta på grund av att det blir dyrare för alla kunder om 

det finns en liten grupp som konstant har mer otur än andra och som uppenbart 

utnyttjar systemet. De personer som konstaterat har ljugit och/eller myglat blir 

uteslutna ur systemet. Detta fungerar likt kreditvärdighet hos en bank, en kund utan 

förtroende får inte vara kund. Det ska i sin tur effektivt få ned risker och generera i 

lägre premier för de övriga kunderna. Premien skulle kunna sänkas med 10-12 % om 

en kundgrupp om 5000 personer plockades bort, då den gruppen står för en stor del 

av skadorna.  

En ansenlig utmaning vad det gäller kostnader och utveckling är att det finns 24 

stycken länsbolag, med 24 olika intressen. Det är bland annat svårt att göra 

gemensamma reklamkampanjer från norr till söder då marknaderna ser olika ut, vilket 

gör att de tappar skalfördelar inom marknadsföring. Det går även lite trögare att få 

igenom ett beslut för det ömsesidiga försäkringsbolaget, då VD:n måste se till alla 24 

länsbolags intressen på ett uteslutande vis. Vid utvecklingsarbete så delas kostnaden 

upp mellan länsbolagen till så stor andel som bolaget äger i det gemensamma 

aktiebolaget Länsförsäkringar AB.  

Ett till sätt som de jobbar på för att få ned kostnader är att dokument inte skrivs ut, 

utan skickas via e-post till så stor del som möjligt istället. Som i sin tur leder till 

minskade kostnader för porton, detta är även bättre ur miljöperspektiv. 

Visionen med att skapa brons, silver och guldkunder är att skapa mer lojala kunder 

samt att minska på kostnader för både Länsförsäkringar och kund. Transaktioner blir 

billigare för företaget och det är lättare samt mer förmånligt för kunden att ha bank 

och försäkring på samma ställe. De kunder som har fler ärenden hos Länsförsäkringar 

har generellt färre skador. Målet är att ha så många guldkunder som möjligt, där nya 

kunder inte gynnas mer än de befintliga, lojalitet ska belönas.  
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Figur 8: Så blir du Guldkund 
Källa:  www.lansforsakringar.se 2011-01-16 

 

Det går i perioder vilka kostnader som är högst och flest ur försäkringsmässig syn, 

fokus just nu är fuktskador. Ett sätt att använda tidigare vinst från bland annat premier 

är att sätta in sensorer hos sina kunder som mäter fuktighet från vitvaror och 

vattenrör. Detta för att förebygga att det uppstår vattenskador, då dessa kostnader har 

en tendens att bli höga.  

De administrativa kostnaderna är relativt låga, runt 15 %, skadekostnaderna är desto 

högre och står för 85 % av kostnaden.  

En kostnad som kan bli hög är transaktionskostnader vid eventuell återbetalning av 

återbäring till kunderna. Styrelsen vill att återbäringen ska utbetalas så effektivt som 

möjligt. Försök med att skicka ut återbäring i form av ett betalkort, likt ett vanligt 

bankkort, gjordes på prov för att få ner transaktionskostnader. Det uppskattades dock 

inte av alla kundgrupper, men den största andelen av kunderna tog det positivt.  

Det är viktigt att vara förmånlig på tjänster och premier på de prisjämförande 

hemsidorna, där de eventuellt nya kunderna tittar och jämför priser. Lägre premier 

blir det mest effektiva och mest uppskattade tillvägagångssättet, konkurrensmässigt 

sett. Andhagen menar på att det inte är ett bra tillvägagångssätt att istället sänka 

självrisken, då fler skulle utnyttja försäkringen utan att reflektera så mycket, vilket i 

längden slår tillbaka på kunderna. En lägre premie och högre självrisk är det mest 

effektiva sättet för företaget i sin helhet, då hamnar kostnaden mer på rätt person.74 

                                                        

74 Andhagen, C. Intervju 2011-01-10 
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6 Analys 

LF Bergslagens sätt att arbeta för att nå konkurrensfördelar återspeglas ganska väl i 

de teorier som vi har valt att använda. Bolagets strategi är anpassad efter hur ett 

ömsesidigt försäkringsbolag fungerar. Det visar sig tydligt att strategin de använder 

sig av är en differentierad strategi.  LF Bergslagen arbetar med att ha kunden i fokus 

och satsar resurser på att ha ett bra bemötande med kunnig personal och korta 

väntetider. Detta påvisar med hjälp av teorin att det är en bra strategi som genom att 

man håller serviceprocessen kort vilket ska resultera till nöjda kunder. Att arbeta på 

det sätt som är sagt ovan inger nog ett förtroende för bolaget hos kunden och en 

lojalitet till bolaget byggs upp. På så sätt förtjänar LF Bergslagen kundens lojalitet 

och lojaliteten kommer att hålla i längden. 

I följd med att ha stor kundfokusering kommer högre kostnader för till exempel mer 

personal på grund av längre öppettider och satsningen med att vara lokalt placerade 

med mera. Eftersom LF Bergslagen är ett ömsesidigt bolag så kan de tillåta högre 

kostnader än ett försäkringsaktiebolag skulle tillåta. Därför kan LF Bergslagen ha en 

sådan differentiering som kräver högre kostnader och kan då ha konkurrensfördelar 

mot andra försäkringsbolag och säkert även vissa banker som ägs via aktier. Att ha 

längre öppettider och korta kötider i olika serviceprocesser är värdeskapande för 

kunden men kostnaden är hög för bolaget. Denna värdeskapande strategi är då till LF 

Bergslagens fördel mot andra aktieägda bolag i samma bransch som har en press på 

sig att leverera positiva resultat. 

LF Bergslagen arbetar även med kunduppföljningar för att kontrollera kundnöjdhet. 

Studien från Kalmar visar att det är viktigt med en personlig relation. På detta sätt kan 

LF Bergslagen få en bättre förståelse för kundernas behov och kan göra eventuella 

förbättringar för att få nöjda kunder att bli mycket nöjda. Är kunderna nöjda är 

chansen större till att kunderna kommer att vara lojala. Att kunder ska känna sig mer 

än bara nöjda är en viktig del för att skapa en stark lojalitet.  

En tidigare studie i Kalmar har visat att priset förmodligen är den viktigaste faktorn 

att ta hänsyn till på den marknad som LF Bergslagen är aktör i. Bolaget har förstått 

vikten i att synas på prisjämförande sidor där många hämtar information. LF 

Bergslagen ser därför att de hellre håller låga priser och högre självrisker. Utöver 

priset händer det att LF Bergslagen ger ut gåvor till sina kunder. Som exempel fick 

alla kunder som har en bilförsäkring en reflexväst i samband att det blev lag på att 

varje bil ska vara utrustad med en sådan väst. En sådan gest uppskattas nog av många 

kunder vilket förmodligen skapar ett mervärde som leder till att kunderna blir mer 

lojala. En strategi som denna kan ses som värdeskapande tillsammans med en 
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lågprisstrategi och en strävan efter att tillämpa en metod som inte används av någon 

annan, men är dock inte deras huvudintresse. 

Andra metoder som LF Bergslagen tillämpar är lojalitetsprogrammet brons-, silver- 

och guldkund. På detta sätt belönar LF Bergslagen sina kunder om de är lojala mot 

bolaget. LF Bergslagen strävar efter att ha så många guldkunder som möjligt. Att ha 

ett lojalitetsprogram är ett effektivt sätt att skapa lojala kunder och en långvarig 

kundrelation. LF Bergslagens lojalitetsprogram bygger som tidigare sagt på att det 

blir billigare för kunden om han/hon samlar sina bank- och försäkringsärenden hos 

företaget och får då rabatt på tjänsterna vid varje steg i lojalitetsprogrammet. I andra 

steget i företagets lojalitetsprogram krävs det att kunden både ska ha försäkring och 

en banktjänst aktivt. Lojalitetsmässigt är det till fördel för LF Bergslagen att ha 

bankkunder eftersom Kalmarstudien har visat att bankkunder är mer lojala. När en 

kund väl har tagit del av ett lojalitetsprogram kommer kunden få en känsla av att 

tillhöra något och kommer högst troligt att köpa mer. På sätt och vis minskar vinsten 

per kund vid varje enskilt köp tillfälle, men kommer att löna sig i längden genom en 

längre kundrelation och mindre kundavhopp. Med färre kundavhopp och fortsatt 

stabilt kundintag skulle antalet medlemmar öka i LF Bergslagen vilket skulle leda till 

lägre kostnader och priset skulle kunna pressas ytterligare för att vinna 

konkurrensfördelar.  

För att ha konkurrensfördel i ett lojalitetsprogram så måste det särskilja sig från de 

övriga konkurrenterna. Huruvida LF Bergslagens lojalitetsprogram särskiljer sig mot 

deras konkurrenter har vi inte behandlat i denna studie och kan därför bara spekulera 

om. Men med tanke på att Länsförsäkringar har en helt egen bank och inte ett 

samarbete med någon har de nog goda möjligheter att kunna kombinera de olika 

tjänsterna med försäkring och bank så att lojalitetsprogrammet ska vara unikt. 

Lönsamheten av långvarig relation med kunden kommer av att köpen repeteras och 

när köpen repeteras minskar kostnaden. Sambandet med lojalitetsprogrammet och 

fokuseringen med att kunder ska vara nöjda leder troligtvis till att kunderna 

rekommenderar LF Bergslagen till andra. På så sätt blir det mindre kostnader för 

marknadsföring för att få in nya kunder med resultat att premierna kan hållas lägre.  

Att ha låga kostnader är en viktig del för att ha konkurrensfördelar. LF Bergslagen 

arbetar aktivt med att hålla kostnader nere som inte påverkar kundkontakten. Den 

största kostnaden som är skadekostnader förebyggs genom olika sätt att informera 

kunder om risker och hur man kan förebygga uppkomsten av skador. Den satsning 

företaget gör är att besöka kunder och installera så kallade fuktvakter, som varnar 

innan en fuktskada uppstår, som är ett bra sätt att sänka kostnader på fuktskador. Det 

är inte bara ett bra sätt att sänka kostnader utan det skapar troligtvis även här ett 
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mervärde hos kunden, likt gesten med reflexvästarna, eftersom att en fuktskada kan 

undvikas och sparar kunden bekymmer med reparationer. Mervärdet leder i sin tur till 

att öka lojaliteten. 

Andra sätt att hålla nere skadekostnader är att neka kunder som anses vara 

högriskkunder. Denna typ av besparing är nog inte ett bra sätt att gör besparingar på 

då troligtvis en kund som blir nekad talar dåligt om bolaget. Detta leder till en negativ 

effekt på arbetet för att skapa konkurrensfördelar. Här borde LF Bergslagen istället 

erbjuda ett annat försäkringsavtal som är anpassat efter kundens risk. Då är det upp 

till kunden att välja att vara kvar eller inte. På så sätt tror vi att de kan undvika att 

upplevas allt för negativa och deras rykte inte skadas lika mycket.  

Ett till sätt LF Bergslagen sparar pengar på och slipper eventuella höjningar av hyror 

är att de äger fastigheten de vistas i. De kan istället dra fördel av att hyra ut allt 

utrymme som de själva inte vistas i. 

LF Bergslagen arbetar även med att hålla administrativa kostnader nere. Som till 

exempel att undvika att använda papper när det går, skicka e-post när det kan 

tillämpas för att spara in kostnader för porto. Denna typ av besparing är nog av 

mindre betydelse jämfört med att spara pengar på skador. Men det ger en lägre 

kostnad som leder till ett lägre pris på tjänsterna. Samtidigt som att LF Bergslagen 

kan gå ut med att de är miljömedvetna som säkert har en betydelse för en del kunder. 

Generellt så har ett försäkringsaktiebolag högre vinst än vad ett ömsesidigt 

försäkringsbolag har. Men ett försäkringsaktiebolag har fler tvister med sina kunder. 

Med tanke på den strategi som LF Bergslagen använder så är det nog inget alternativ 

att byta bolagsform för att få bättre konkurrensfördelar. Detta stämmer överens med 

tidigare studier att det inte skulle vara till fördel för ett ömsesidigt försäkringsbolag 

att gå över till att bli försäkringsaktiebolag. Att byta bolagsform skulle innebära att 

deras kundfokus skulle försämras och mer fokus skulle hamna på att redovisa bra 

resultat i kvartalsrapporter. Ledningen skulle få en större press och ha kortare tid på 

sig att göra viktiga beslut. LF Bergslagens strategi skulle därmed inte fungera i 

samma utsträckning. Deras arbete med kundnöjdhet skulle sannolikt inte kunna 

fortlöpa i samma omfattning då de som ett försäkringsaktiebolag inte skulle kunna 

lägga lika mycket av vinsten på förbättringar för kunderna och skadeförebyggande 

återgärder. Det skulle bli viktigare att ge utdelningar till ägarna.  

LF Bergslagen är som tidigare sagt en utav 24 länsbolag. Gemensamt äger de 

Länsförsäkringar AB där LF Bank, LF Liv med fler ingår. Genom ett gemensamt 

ägande delar länsbolagen på kostnaderna som uppstår för att kunna leverera de olika 

tjänsterna. Det är ett billigare alternativ än om varje länsbolag till exempel skulle ha 

en egen bank. På så sätt skapas det skalfördelar. Med tanke på att länsbolagen är 
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oberoende och ligger i olika delar av landet och har kunder med olika preferenser är 

det svårt att tillämpa skalfördelar på andra sätt som marknadsföring. Orsaken till det 

är att just på grund av att länsbolagen är oberoende med en egen ledning som har sitt 

sätt att driva bolaget. Istället för att se enbart till sitt eget intresse borde alla samarbeta 

på de punkter som skulle gynna alla så att fler skalfördelar kan vinnas. Det skulle 

sänka kostnader och skapa bättre förutsättningar för konkurrensfördelar. 

I studien om utveckling av kundrelationer på Länsförsäkringar Gävleborg så har de 

kommit fram till att kunden över lag inte är nöjd. Denna undersökning hävdar vi av 

denna studie inte kan stämma generellt med Länsförsäkringars alla 24 bolag. 

Undersökningen överensstämmer inte med uppfattningen och undersökningen om LF 

Bergslagen. Årsredovisningen från 2009 påvisar att de har ökat i antal kunder och i 

ekonomisk omsättning. Denna ökning borde inte infinna sig om kunderna på 

Länsförsäkringar Bergslagen inte är nöjda eller känner att de inte litar på företaget. I 

intervjun framgick det att de som bland annat jobbar med telemarketing, även jobbar 

med utveckling av kundnöjdhet genom uppföljning. Detta tror vi resulterar i att 

Länsförsäkringar Bergslagen har god insikt i hur kunderna upplever företaget, och 

utvecklar de områden som får kritik. Att kunden nästan alltid får ett svar inom tre 

telefonsignaler tror vi skapar god tro om företaget. 

7 Slutsats 

Syftet med studien är att få en förståelse om hur LF Bergslagen arbetar för att 

generera konkurrensfördelar och om det finns en koppling till rådande teorier om 

ämnet. Avslutningsvis vill vi komma med förslag på andra metoder som resulterar till 

konkurrensfördelar. Slutsatsen bygger vi frapå de tidigare presenterade teorierna i 

studien. 

Att ett ömsesidigt försäkringsbolag har lösa strategier tycker inte vi verkar stämma i 

fallet med LF Bergslagen. Av det vi har kommit fram till är att LF Bergslagen har en 

bra strategi för att kunna ha konkurrensfördelar. Deras styrka ligger i att vara lokalt 

nära kunderna och ha en bra kontakt med korta väntetider. Det finns nog inte så 

många andra sätt att arbeta på i det här fallet. Eftersom att LF Bergslagen är ett 

ömsesidigt försäkringsbolag så ska vinsten gå till medlemmarnas intresse. Detta gör 

att strategin att hålla kunden i fokus blir självklar och svår att komma ifrån. Men det 

blir även till LF Bergslagens fördel mot konkurrerande bolag som använder sig av 

bolagsformer som styrs av aktieägare, då aktieägarna har andra intressen än bara 

kunderna till bolaget. Det är nog den största konkurrensfördelen de har gentemot 

aktie ägda bolag i samma bransch. 
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Mot konkurrerande ömsesidiga bolag är nog konkurrensfördelarna färre. Här är 

förmodligen det bästa sättet att arbeta med att ha låga premier. Även arbetet med 

lojalitetsprogrammet kan ha sin fördel här. Vi tror i det här fallet på att arbeta med 

aktivt bygga en relation med kunderna för att vinna förtroende och där av en stark 

lojalitet. Av det som vi fick ut av intervjun så är det LF Bergslagen strävan och de har 

ett arbetssätt som även gynnar dem med lägre skadekostnader. 

Vi tycker att LF Bergslagens har lyckats anpassa sitt arbetssätt bra med hänsyn till 

deras verksamhet och bolagsform. Deras strategi för att skapa kundlojalitet är nästan 

som tagna direkt ur Grönroos (2008) bok Service Management och Marknadsföring – 

Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Att ändra på något av det som de 

redan arbetar med är nog inte nödvändigt. Om det ska ske några förändringar är de 

nog små. Till exempel att även ge ett ”guldkort” som mastercard till sina guldkunder, 

där kunden ibland får speciella erbjudanden. Detta för att få deras gulkunder att känna 

sig ännu mer exklusiva, vilket förmodligen genererar en ännu mer lojal kund. Egan 

(2004) skriver att en relation till kunden kan skapas genom ett lojalitetsprogram som 

till exempel ett förmånskort. Han menar att kunden får en känsla av att tillhöra något, 

något som gör att kunden blir nöjdare och ett högre värde bildas. Vi har däremot inte 

lyckats komma fram till några andra större förändringar eller metoder som de kan 

tillämpa för att generera konkurrensfördelar, som var en del av syftet med studien. 

Men däremot tycker vi att vi har lyckats uppnå syftet i övrigt. 

Det som vi vill tillägga för framtiden är att LF Bergslagen ändå måste se till att hålla 

sig ajour med rådande forskningar och studier kring teorier om kundlojalitet och 

konkurrensfördelar. Detta med tanke på att både samhället förändras och människors 

preferenser förändras med tiden. Förvisso är det förmodligen något som sker mer 

eller mindre automatiskt. Men det gäller att upptäcka förändringar i tid så att ett 

företag kan vara först med att anpassa sig för att kunna skapa konkurrensfördelar av 

tillfället. 
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