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Abstract  
 
Titel: Vad är nyckeln till kunder? En studie av Länsförsäkringar Gävleborg Bank och 
Försäkring 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Marie Lenströmer 
 
Handledare: Akmal Hyder 
 
Datum: 2008-01 
 
Syfte: Denna uppsats syftar till att göra en undersökning bland Länsförsäkringars kunder, 
vilket är intressant då försäkringsbranschen säljer en produkt som det inte går att ta på och 
som kunden betalar för trots att han eller hon troligtvis aldrig kommer att använda produkten 
och faktiskt helst inte ens vill utnyttja densamma.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka följande:  
 

• Varför stannar Länsförsäkringars befintliga kunder kvar inom företaget? 
• Varför väljer en person att bli kund hos Länsförsäkringar? 
• Tycker kunderna att det är viktigt att ha bank, försäkring och liv inom samma bolag? 
• Tycker kunderna att det är viktigt med en ”egen” personlig kontakt hos sitt bolag? 
• Vad är det för likheter samt olikheter mellan Länsförsäkringars kunder i Gävle, 

Bollnäs och Söderhamn? 
 
Metod: För att utföra studien har ett flertal olika tillvägagångssätt utnyttjats: 
 

1. Litteraturstudie 
2. Enkätundersökning 
3. Statistisk bearbetning av enkätsvaren 

 
Resultat & slutsats: De viktigaste slutsatserna som jag har kommit fram till är följande: 
 

• Länsförsäkringars nya kunder värdesätter priset mest medan däremot de befintliga 
kunderna värdesätter personal och service mest.  

• Länsförsäkringar måste marknadsföra fördelarna med konceptet bank, försäkring och 
liv inom samma bolag för att det ska kunna fungera som ett konkurrensmedel. 

• För att Länsförsäkringar ska lyckas med att införa en ”egen” personlig kontakt måste 
fördelarna med detta marknadsföras till kunderna.  

• Några väsentliga skillnader kan inte utläsas mellan orterna Gävle, Bollnäs och 
Söderhamn.  
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Förslag till fortsatt forskning:   
 

• Att genomföra djupintervjuer eller en enkätundersökning bland de kunder som har 
lämnat Länsförsäkringar för att se varför de lämnade företaget. 

• Att genomföra ytterligare studier på de 40 procent av de nya kunderna som valde 
Länsförsäkringar för prisets skull. Verkar de representera en grupp människor som 
ofta byter bolag för att få lägsta pris? 

 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger dels Länsförsäkringar, men även andra som är 
intresserade, möjlighet att få en inblick i vilka av Länsförsäkringars konkurrensmedel som 
uppskattas av deras kunder.  
 
Nyckelord: Enkät, konkurrensmedel, kundtillfredsställelse, Länsförsäkringar, tjänst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- III - 

Abstract 
 
Title:  What is the key to customers? A study of Länsförsäkringar Gävleborg Bank and 
Insurance 
 
Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration 
 
Author:  Marie Lenströmer 
 
Supervisor: Akmal Hyder 
 
Date: 2008-01 
 
Aim:  This thesis aims to study customers of Länsförsäkringar. This study is interesting 
because insurance companies sale invisible products. Even the customer who pays for a 
product, is not probably going to use or want to use it. 
 
The aim of my paper is to investigate the followings:  
 

• Why do the existing customers of Länsförsäkringar stay with the company? 
• Why does a person chose to become a customer at Länsförsäkringar? 
• Do the customers find it important to have bank, insurance and life with the same 

company? 
• Do the customers find it important with a personal contact of their own at their 

company? 
• What similarities and differences are there between the customers of Länsförsäkringar 

in Gävle, Bollnäs and Söderhamn? 
 
Method: To conduct this study I have made use of several different procedures:  
 

1. Study of literature 
2. Questionnaire survey 
3. Statistical work on the questionnaire 

 
Result & Conclusions: The most important conclusions that I have come to see are the 
following: 
 

• The new customers of Länsförsäkringar seem to value price the most while the 
existing customers value staff and service the most.  

• Länsförsäkringar has to market the benefits with the concept bank, insurance and life 
within the same company in order to make it work as a competitive advantage. 

• To succeed with implementing a “personal contact” Länsförsäkringar has to market 
the benefits of it to the customers. 

• No major differences can be found between the localities Gävle, Bollnäs and 
Söderhamn. 
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Suggestions for future research:  
 

• To carry out more thorough interviews or a questionnaire survey among the customers 
who have left Länsförsäkringar in order to see why they left the company.  

• To conduct further studies of the 40 percent of the new customers who choose 
Länsförsäkringar for the sake of the price. Do they seem to represent a group of people 
who often switch companies in order to get the lowest price?  

 
Contribution of the thesis: The thesis gives not only Länsförsäkringar, but also others that 
are interested, an opportunity to get an insight in which of Länsförsäkringar competitive 
advantages that are appreciated by their costumers. 
 
Key words: Questionnaire, competitive advantage, customer satisfaction, Länsförsäkringar, 
service. 
 
 
 
 
 



 

   
- V - 

Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete inom företagsekonomi utfört vid Högskolan 
i Gävle, om Länsförsäkringar Gävleborg Bank och Försäkring, under hösten 2007.  
 
Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga personer som har hjälpt mig under examensarbetets 
gång och speciellt tacka mina kontaktpersoner på Länsförsäkringar Gävleborg, Ewa-Lena 
Bergh och Jan Hellström, min handledare på Högskolan i Gävle, professor Akmal Hyder samt 
respondenterna. Tack! 
 
Gävle, jan - 08 
 
 
Marie Lenströmer 
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1 Inledning 
 
 
I första kapitlet presenterar jag en bakgrund till mitt val av ämne, därefter ställer jag upp min 
problemformulering. Vidare presenterar jag syftet med uppsatsen samt anger 
avgränsningarna, för att sedan avsluta med uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Jag har under min utbildning fått lära mig hur kostsamt det är att förlora kunder. Kostnaden 
för en lojal kund är 5-6 gånger mindre än kostnaden för att attrahera en ny kund1. Frederick 
Reicheld & Earl Sasser (1990) menar att ett företag kan förbättra vinsten med nästan 100 % 
genom att behålla endast 5 % av kunderna. Deras teori bygger på de lönsamhetsfördelar som 
sammanfaller med att färre kunder förloras. Fördelarna baseras på en rad möjligheter, bland 
annat att ju längre en kund fortsätter vara kund desto mer intäkter ger kunden. Reicheld & 
Sasser menar även att det finns anledning att tro att en kund som finns inom företaget en 
längre tid ökar sina inköp, dessutom kan kunden prata gott om företaget till sina vänner.  
 
Det är alltså viktigt att behålla sina befintliga kunder, men för att ett företag ska kunna växa 
och bli mer lönsamt måste även nya kunder attraheras. ”You can fill a bucket a lot faster if it’s 
not leaking” citerat Frederick Reicheld2. För det räcker ju inte bara med att behålla sina 
befintliga kunder, det vill säga stoppa läckan, utan hinken önskas ju även fyllas på i form av 
att attrahera nya kunder. Att arbeta för att behålla existerande kunder är enligt Claes Fornell 
en defensiv strategi medan attraherandet av nya kunder är en offensiv strategi3. När företag 
vill växa, i kundhänseende, kan de göra det genom att öka marknadens storlek (attrahera icke-
användare) eller öka marknadsandelen genom att försöka locka till sig konkurrenternas 
kunder4.  
 
För att få ett framgångsrikt företag krävs därmed både insatser för att behålla redan befintliga 
kunder och insatser för att skaffa nya kunder. Detta faktum har väckt mitt intresse för att 
undersöka vad kunderna värdesätter när de väljer att stanna kvar hos ett företag samt vad som 
påverkar dem i valet av ett nytt företag.  
 
Försäkringsbranschen säljer en produkt som det inte går att ta på och som kunden betalar för 
trots att han eller hon troligtvis aldrig kommer att använda produkten och faktiskt helst inte 
ens vill utnyttja densamma. Detta gör att ett företag inom försäkringsbranschen får det lite 
svårare med att motivera för sina kunder varför de ändå ska köpa deras tjänst och därför 
tycker jag att det vore intressant att skriva en uppsats om ett företag inom just 
försäkringsbranschen. 
 
Jag började därför leta efter ett lämpligt försäkringsbolag att samarbeta med och kom i 
kontakt med Länsförsäkringar Gävleborg. Jag presenterade mina idéer för mina 
kontaktpersoner, personalchef Ewa-Lena Bergh samt Jan Hellström som arbetar inom 
affärsutveckling. Vi utbytte idéer och tankar och kom slutligen fram till att jag skulle göra en 
enkätundersökning i samarbete med dem. Enkäten skulle skickas ut till Länsförsäkringars 

                                                 
1 Donaldson, O´Toole, (2007) 
2 Söderlund, (2000) 
3 Ibid 
4 Ibid 
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kunder i Gävle, Bollnäs och Söderhamn för att undersöka likheter och olikheter mellan 
orterna. Att jämföra hur respondenterna har svarat beroende på var de bor är intressant 
eftersom Länsförsäkringar har mindre marknadsandelar i södra Hälsingland än vad de har i 
Gävle. I metodavsnittet går jag djupare in på utformningen och genomförandet av 
enkätundersökningen. 
 

1.2 Problemformulering 
 

• Varför stannar Länsförsäkringars befintliga kunder kvar inom företaget? 
• Varför väljer en person att bli kund hos Länsförsäkringar? 
• Tycker kunderna att det är viktigt att ha bank, försäkring och liv inom samma bolag? 
• Tycker kunderna att det är viktigt med en ”egen” personlig kontakt hos sitt bolag? 
• Vad är det för likheter samt olikheter mellan Länsförsäkringars kunder i Gävle, 

Bollnäs och Söderhamn? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är dels att klargöra varför Länsförsäkringars befintliga kunder 
väljer att stanna kvar i företaget men också att titta på varför nya kunder väljer just 
Länsförsäkringar. Dessutom kommer en jämförelse att genomföras för att ta reda på likheter 
och olikheter mellan tre av Länsförsäkringars kontor, det i Gävle, Bollnäs och Söderhamn. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Jag kommer enbart att inrikta mig på kunder som har tecknat en villa/hemförsäkring hos 
Länsförsäkringar och som är bosatta i Gävle, Bollnäs och Söderhamn.  
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: I första kapitlet presenteras inledning, bakgrund och syftet med uppsatsen. 
 
Kapitel 2: Andra kapitlet beskriver vilka metoder som har använts vid arbetets framställande. 
 
Kapitel 3: Tredje kapitlet presenterar de viktigaste teoridelarna som har betydelse för 
uppsatsen. 
 
Kapitel 4: Fjärde kapitlet åskådliggör företaget Länsförsäkringar.  
 
Kapitel 5: Femte kapitlet presenterar resultaten av enkätundersökningen samt en 
diskussionsanalys där resultaten återkopplas till de uppställda teorierna.  
 
Kapitel 6: I sjätte kapitlet presenteras arbetets slutsatser.  
 
Kapitel 7: I sjunde kapitlet ges förslag till vidare forskning. 
 
Kapitel 8: I det åttonde kapitlet finns en referenslista över använda referenser.  
 
3 bilagor finns bifogade längst bak i uppsatsen; de två enkäterna som har använts samt det 
brev som bifogades till enkäterna. 
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2 Metod 
 
 
Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en ökad förståelse för hur arbetet är utfört och 
uppbyggt. Jag ger en kort beskrivning av vilket vetenskaplig förhållningssätt som jag 
använder mig av i uppsatsen. Därefter ges en sammanfattning av kvantitativ och kvalitativ 
undersökningsmetod varpå tillvägagångssätten presenteras. Begreppen reliabilitet och 
validitet beskrivs sedan och slutligen granskas och argumenteras enkätundersökningens urval 
och bortfall. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga huvudriktningar för hur forskning bör 
bedrivas. Positivismen härstammar från naturvetenskapen men har även spridit sig till andra 
vetenskapsområden. Teorin bygger på att alla vetenskapliga påståenden ska gå att återföra på 
sinnesiakttagelser. En sann positivist avfärdar ingen iakttagelse direkt, oavsett hur orimlig den 
kan verka, utan han eller hon undersöker och granskar iakttagelsen för att sedan kunna ta 
ställning till om den är sann eller inte.5 
 
Ordet hermeneutik kan översättas med tolkningskonst eller tolkningslära6. Den hermeneutiska 
tolkningen sker i flera steg och i varje steg genomförs tolkningar i förhållande till helhet och 
delar. Dessa steg ger slutligen en fördjupad förståelse som leder tolkningarna vidare till 
slutsatser för hela undersökningen.7  
 
Min strävan är att tillämpa ett positivistiskt förhållningssätt i min uppsats då en kvantitativ 
marknadsundersökning, i form av en enkät, kommer att genomföras. Jag kommer alltså att 
vara objektiv i både utformandet och sammanställandet av enkäten. Dock innehåller enkäten 
förutom bundna frågor (frågor med givna svarsalternativ) även några öppna frågor (frågor 
som respondenten besvarar med egna ord) vilka kräver analys mer av det hermeneutiska 
förhållningssättet. 
 

2.2 Undersökningsmetoder 
 
Vid insamling av data kan två olika undersökningsmetoder användas, en kvantitativ och en 
kvalitativ metod. Beroende på vilken metod som används vid undersökningen erhålls olika 
typer av information varför det är viktigt att den som genomför undersökningen vet vilken typ 
av information som efterfrågas.8 
 
Något förenklat använder forskaren sig av den kvantitativa metoden om han eller hon 
använder siffror9. När denna metod används nyttjas en envägskommunikation, vilket innebär 
att undersökningen sker helt på forskarens villkor. Allt som studeras ska, enligt den 
kvantitativa metodiken, göras mätbart och forskaren ska redogöra för undersökningsresultaten 
numeriskt.10 

                                                 
5 Thurén, (2004) 
6 Andersen, (1994) 
7 Rosenqvist, Andrén, (2006) 
8 Ibid 
9 Trost, (2007) 
10 Andersen, (1994) 



- Metod - 

   
- 4 - 

Används en kvalitativ metodik är utgångspunkten att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper och att det därför inte kan mätas eller vägas. På 
den punkten går alltså den kvalitativa och kvantitativa metoden åt motsatt håll, då det inom 
den kvantitativa metodiken hävdas att allt kan göras mätbart. Vidare skiljer sig den kvalitativa 
metoden genom att forskningen ses som en tvåvägskommunikation och forskningsobjektet 
uppfattas som ett subjekt.11  
 
Vilken av de två metoderna som används beror på undersökningens syfte12. I mitt fall har jag 
valt att använda mig av den kvantitativa metoden, i form av en postal enkätundersökning (se 
kapitel 2.3.2 Enkätundersökning), eftersom jag vill ha resultat från så många av 
Länsförsäkringars kunder som möjligt. Om jag istället valt att arbeta utifrån den kvalitativa 
metoden hade jag istället fått djupare svar men från ett fåtal av deras kunder. I och med att jag 
väljer den kvantitativa metoden går jag mer på bredden än på djupet av mitt 
undersökningsområde.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen har ett flertal olika tillvägagångssätt utnyttjats: 
 

1. Litteraturstudie 
2. Enkätundersökning 
3. Statistisk bearbetning av enkätsvaren 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
 
Källor kan delas upp i primär- och sekundärkällor. En primärkälla är en källa som erhålls 
under arbetets gång, exempelvis ett protokoll från ett möte, medan en sekundärkälla däremot 
är en tolkning av något som redan har ägt rum och som bygger på en primärkälla.13 
 
I mitt arbete har jag använt mig både av primär- och sekundärkällor. Primärkällan har bestått 
av min enkätundersökning och sekundärkällorna har bestått av litteratur, Internet och en 
tidigare utförd undersökning hos Länsförsäkringar. 
 

2.3.2 Enkätundersökning 
 
En enkät används ofta då ett stort antal personer ska tillfrågas eftersom personliga intervjuer 
skulle ta alldeles för lång tid att genomföra. Även när respondenterna är geografiskt utspridda, 
och personliga besök därmed blir synnerligen opraktiska, är enkäten det bästa alternativet. 
Alla respondenter i urvalsgruppen får en enkät med samma frågor, vilket innebär att statistik 
kan tas fram utifrån svaren. Enkäten kan bestå av både öppna och bundna frågor.14 
 
Eftersom jag har valt att göra en bred undersökning där ett stort antal människor ska tillfrågas 
som dessutom är geografiskt utspridda runt om i Gävleborgs län valde jag, med tanke på 
ovanstående, att använda mig av en enkätundersökning.  
                                                 
11 Andersen, (1994) 
12 Trost, (2007) 
13 Bell, (2006) 
14 Kylén, (2004) 
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Då denna undersökning har genomförts i studiesyfte var det viktigt att det framkom i enkäten 
att det var jag som student som genomförde undersökningen och inte Länsförsäkringar. Om 
respondenterna tror att det är företaget som genomför undersökningen finns nämligen större 
risk för att respondenterna svarar som de tror att företaget vill att de ska svara. För att ge ett 
mer seriöst intryck valde jag dock att enkäten skulle tryckas på papper med Länsförsäkringars 
logga samt att även använda företagets kuvert.  
 
Jag har utformat två olika enkäter, en till de nya kunderna och en till de redan befintliga 
kunderna. Jag har valt att bara ha ett fåtal frågor då jag är rädd för att för många frågor skulle 
kunna avskräcka folk från att besvara enkäten. Jag har valt att använda mig av både bundna 
och öppna frågor. Anledningen till att jag valde att utforma några öppna frågor är för att de 
kan leda till överraskande svar. När både Ewa-Lena Bergh, Jan Hellström och jag var nöjd 
med frågorna genomförde jag enkätundersökningen. Den 21- 22 november 2007 skickade jag 
ut enkäterna och bad respondenterna om svar inom fem dagar. De båda enkäterna samt ett 
informationsbrev som bifogades till dessa återfinns i bilaga 1,2 och 3. 
 

2.3.3 Statistisk bearbetning av enkätsvaren 
 
För att statistisk bearbeta enkätsvaren har dessa, med hjälp av Excel, sammanställts i form av 
diagram. Att använda diagram för att presentera svaren ger en lättöverskådlig bild av 
enkätutfallet vilket underlättar resultatanalysen. 
 

2.4 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet anger tillförlitligheten och säkerheten i resultaten. För att ett forskningsresultat ska 
kunna vara tillförlitligt måste de fakta som har undersökts vara pålitliga och resultatet av en 
mätning måste vara det samma oavsett hur mätningen går till. Det finns två former av 
reliabilitet, intrasubjektiv reliabilitet och intersubjektiv reliabilitet. När det pratas om 
intrasubjektiv reliabilitet menas graden av överensstämmelse mellan en och samme forskares 
olika mätningar medan däremot intersubjektiv reliabilitet syftar på överrensstämmelsen 
mellan flera forskares mätningar.15 
 
För att uppnå en hög reliabilitet har jag efter svarssammanställningen åter kontrollerat svaren 
ytterligare en gång för att minimera risken för misstag. Jag anser att de resultat som jag har 
fått fram skulle bli desamma oavsett vem som genomför undersökningen, förutsatt att samma 
metoder används, varför reliabiliteten kan anses hög.  
 
Validitet avser värdet av och relevansen hos de data som har samlats in. Det är viktigt att alla 
relevanta uppgifter har samlats in så att det finns tillräckligt med information för att kunna 
uppnå syftet med undersökningen. Dessutom är det viktigt att endast mäta de saker som 
undersökningen faktiskt har för avsikt att mäta.16  
 
För att försäkra mig om att de frågor som jag använde i enkäten var tydliga och lättförståeliga 
för respondenterna har jag diskuterat frågorna med mina kontaktpersoner på Länsförsäkringar. 
Då ett flertal personer har kontrollerat frågorna ökar sannolikheten för att frågorna faktiskt 
mäter det som är avsett och därmed bör validiteten i undersökningen vara hög.  
                                                 
15 Kylén, (2004) 
16 Ibid 
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För att resultaten från undersökningen ska kunna generaliseras till en större population måste 
undersökningen ha ett urval som ger ett tillräckligt stort stickprov17. När en undersökning 
genomförs är det därför nödvändigt att bestämma vilka respondenter som önskas. Hela 
målgruppen kan tillfrågas men det är också möjligt att nöja sig med ett urval av målgruppen. 
När omfattningen av urvalet beslutas är det viktigt att se till de resurser som finns till 
förfogande då ett större urval naturligtvis kräver mer resurser.18 
 
Jag valde att göra min enkätundersökning bland Länsförsäkringars villa/hemförsäkrings-
kunder. Mina kontaktpersoner på Länsförsäkringar tog fram ett underlag på 400 respondenter 
vilket ansågs vara tillräckligt för att kunna dra generella slutsatser. Urvalsgruppen var 
uppdelad mellan 200 nya kunder och 200 redan befintliga kunder. Till nya kunder räknas de 
som har blivit kunder hos Länsförsäkringar från och med 2006-10-01 till och med 2008-01-
01, det vill säga max 15 månader tillbaka i tiden. Till befintliga kunder räknas de som har 
varit kund i minst 5 år. De befintliga kunderna är även uppdelade geografiskt och enkäten 
skickades ut till 100 respondenter från Gävle, 50 respondenter från Bollnäs och 50 
respondenter från Söderhamn. Länsförsäkringar hjälpte till med att ta fram den information 
om kunderna som behövdes men de hade tyvärr ingen möjlighet att ta fram information om 
nya kunder på de utvalda orterna. Av denna anledning kan jag därmed inte göra någon 
geografisk jämförelse bland de nya kunderna.  
 
När det är personer som ska tillfrågas måste ett visst bortfall beaktas. Risken för bortfall är 
störst i enkätundersökningar som vänder sig till en stor anonym grupp. Respondenterna kan 
även ha valt att inte svara på alla frågor på enkäten. Bortfall påverkar tillförlitligheten i analys 
och slutsatser. De respondenter som har valt att inte svara kan representera en viss åsikt, 
erfarenhet eller personlighet som gör att de inte svarar och därmed är bortfallet en viktig 
grupp för att resultaten ska kunna generaliseras till att representera hela populationen.19 
 
Bortfallet i min enkätundersökning var cirka 46 procent, det vill säga att enkätens 
svarsfrekvens var cirka 54 procent, vilket jag tycker är bra med tanke på att undersökningen 
vände sig till en stor anonym grupp. Anledningen till att 46 procent inte svarade tror jag beror 
på att folk helt enkelt tycker att det är tråkigt och att de inte ser något värde i att svara. 
Dessutom skickades enkäten ut i slutet av november då många börjar få fullt upp med 
förberedelserna inför julen. Hade jag haft möjligheten att ge de som svarade en liten present 
eller lottat ut något bland de som svarade hade förmodligen svarsfrekvensen blivit högre. Jag 
hade dock ingen av dessa möjligheter. Många av respondenterna valde att inte svara på vissa 
frågor och få valde att motivera alla sina svar. Anledningen till det tror jag är lathet och/eller 
att de inte visste vad de skulle svara. 
 

2.5 Empiri och Analys 
 
Jag har valt att ha empiri och analys i samma kapitel, eftersom jag tycker att det är lättare att 
följa med i min analys om empirin presenteras samtidigt. Då slipper läsaren komma ihåg fakta 
eller hålla på och bläddra fram och tillbaka i arbetet. 

                                                 
17 Lantz, (1993) 
18 Kylén, (2004) 
19 Ibid 
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3 Teori 
 
 
I detta kapitel ska jag ge en presentation av de viktigaste teoridelarna som har betydelse för 
mitt arbete. Först kommer jag att presentera kundens behov samt dess köp- och 
konsumentbeteende. Därefter kommer en kort presentation av vad kundtillfredsställelse 
innebär. Vidare ger jag en övergripande beskrivning av marknadsföringsmixen för att sedan 
utveckla de olika komponenterna i mixen i den mån de har betydelse för mitt arbete. Därefter 
ges en kort beskrivning av hur ett företags miljöarbete kan fungera som konkurrensmedel för 
att avslutningsvis presentera word of mouth och dess inverkan på företaget.  
 
Eftersom min undersökning är gjord inom ett försäkringsbolag är teoridelen vinklad mot 
tjänsteföretag snarare än mot producerande företag.  
 

3.1 Kundens behov 20 
 
Den amerikanske psykologen Abraham Maslow beskrev redan på 1940-talet att människans 
behov kan delas upp i olika delar, se figur 1. De mest grundläggande behoven är våra fysiska 
behov och först när de är tillgodosedda är vi beredda att gå upp till nästa trappsteg och ta itu 
med våra trygghetsbehov osv. 

 
Figur 1. Maslows behovstrappa. 
Källa: Naessén, (1994). 
 
 
För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs det att det tillhandahåller någonting som kunden 
önskar, dvs. företaget ska tillgodose något av de behov som kunden har. För att lyckas med 
det måste företaget därmed först uppfatta kundens behov. 

                                                 
20 Naessén, (1994) 

 

 FYSISKA BEHOV  
 (mat, sömn) 

 TRYGGHETSBEHOV  
 (kontakt, säkerhet) 

SAMHÖRIGHETSEHOV  
(gemenskap, ömhet, social position) 

 

 UPPSKATTNINGSBEHOV 
 (inflytande, beröm) 

SJÄLVFÖRVERK- 
      LIGANDE  
(skapa, utveckla sig själv) 
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3.2 Kundens köp- och konsumentbeteende 21 
 
För att ett företag ska få sälja sin vara krävs inte enbart att den uppfyller ett behov hos 
kunden. Företaget måste också ha information om hur kunden väljer och utvärderar olika 
tjänsteerbjudanden samt hur konsumtion går till och upplevs. Kundernas köpprocess delas in i 
fem steg: 
 

• Informationssökning 
• Utvärdering av tjänstealternativ 
• Köp och konsumtion 
• Efterköpsbeteende 
• Märkestrohet 

 
Informationssökning 
Kunden erhåller och skaffar sig information om varor och tjänster genom personliga (t ex 
vänner) och ickepersonliga källor (t ex reklam). När det gäller tjänster tenderar kunderna att 
söka och förlita sig till information från personliga källor i mycket högre grad än då det gäller 
produkter. Genom att fråga vänner kan kunden få information om upplevd tjänstekvalité 
vilket kan vara svår att få via exempelvis reklam. Det finns sannolikt ett mått av osäkerhet i 
alla köpsituationer. När det gäller köp av tjänster upplevs risken många gånger som större än 
vid köp av produkter eftersom tjänster vanligtvis är ostandardiserade, immateriella och säljs 
kanske dessutom utan garantier.  
 
Utvärdering av tjänstealternativ  
Vanligtvis finns det inte lika många tjänstealternativ som det finns varuvarianter att välja 
bland. Dessutom är det vanligt att det inom ett geografiskt område endast finns ett fåtal 
tjänsteleverantörer i samma bransch.  
 
Köp och konsumtion 
Ibland jämförs tjänsteleveranser med ett drama. Syftet är att skapa en önskad upplevelse för 
publiken. Det gäller att noggrant träna skådespelaren/tjänsteleverantören samt att skapa en 
scen för dennes agerande. Ju mer direktkontakt en tjänsteleverans kräver desto viktigare blir 
tjänsteaktörens agerande. Scenen, dvs. miljön där tjänsten levereras, ska byggas upp så att den 
hjälper till att skapa det rätta intrycket. Här handlar det om rätt möbler, storlek på lokalerna, 
ljus, temperatur osv. 
 
Efterköpsbeteende 
Om en kund är missnöjd med sitt köp, t ex till följd av att tjänsten inte tillfredsställde de 
upplevda behoven eller till följd av att tjänsten inte upplevdes vara värd sitt pris, kan kunden 
”skylla” sitt missnöje på producenten, försäljaren eller till och med på sig själv då kunder är 
mer delaktiga i köp av tjänster än i köp av varor.  
 
Märkestrohet 
Graden av märkestrohet beror på en mängd faktorer, bland annat kostnaden för att byta 
märke, tillgången på märkessubstitut, märkenas upplevda risk och om kunden tidigare har 
varit nöjd med ett visst märke. 
 

                                                 
21 Echeverri, Edvardsson, (2002) 
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I figur 2 nedan finns en modell över kundens köpprocess. När kundens upplevelse skiljer sig 
från kundens förväntan uppstår ett ”gap” som beror på brister i utvärderingsprocessens olika 
delar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelfaktorer: 

• Informationssökning 
• Utvärdering av alternativ  
• Köp och konsumtion  
• Efterköp 
• Märkestrohet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Konsumentens köpprocess. 
Källa: Echeverri, Edvardsson, (2002). 
 

3.3 Kundtillfredsställelse 22 
 
Kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud. Det handlar alltså om något som 
kunden upplever, ett resultat av en egen erfarenhet. Kundtillfredsställelse är ett subjektivt 
tillstånd. Kundens upplevelse kan vara riktig eller felaktig ur en objektiv synvinkel, men det 
är ändå den upplevelse som är riktig för kunden. Kundernas bild av verkligheten är inte alltid 
identisk med företagets verklighetsbild. Det innebär att om företaget skapar ett erbjudande 
utifrån sin verklighet finns det risk för att erbjudandet inte tillfredsställer kunderna. Tillståndet 
i kundens huvud behöver nödvändigtvis inte vara detsamma hos alla kunder utan vissa kunder 
kan vara mer tillfredsställda än andra. 

                                                 
22 Söderlund, (2000) 

Kundförväntan 

Kundupplevelse 

Kundgap 
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3.4 Marknadsföringsmix 
 
Marknadsföringsmixen är företagets konkurrensmedel och den används för att bearbeta 
konsumenterna så att företaget väljs framför konkurrenterna23. Den traditionella marknads-
föringsmixen består av de fyra P:na: produkt, pris, plats och påverkan24. 
 

• Produkt/tjänst: Service, märke, kringtjänster, produktutveckling - tillsammans utgör 
allt produkten. 

• Pris: Högt eller lågt pris, rabatter, bonussystem.  
• Plats: Var kan produkten köpas och hur görs den tillgänglig för konsumenterna.  
• Påverkan: Media för att kommunicera till kunderna, exempelvis reklam, säljstöd eller 

via en hemsida.25 
 
För marknadsföring av tjänster används en utökad mix. Utöver ovanstående tillkommer: 
människor (people), fysiska bevis (physical evidence) samt processer (process).  
 

• Människor: Alla människor som tar del av tjänsteutförandet och som influerar 
köparens uppfattning, det vill säga företagets personal, kunder samt andra kunder i 
tjänstemiljön. 

• Fysiska bevis: Miljön där tjänsten levereras och där företaget och kunderna möts samt 
alla påtagliga komponenter som underlättar utförandet eller kommunikationen av 
tjänsten. 

• Processer: Själva processen då tjänsten produceras ger kunden belägg för hur han 
eller hon ska bedöma tjänsten.  

 
Dessa tre nya komponenter är inkluderade i marknadsföringsmixen som separata 
komponenter eftersom de är inom företagets kontroll och eftersom någon eller alla av dem 
kan påverka kundens initiala beslut att köpa en produkt samtidigt som de kan påverka 
kundens nivå av tillfredsställelse och beslut om återköp.26 
 

3.4.1 Produkt/tjänst 
 
En produkt eller en tjänst är något som tillfredsställer ett konsumentbehov. Produkten kan 
liknas vid en frukt då den både har en kärna, ett innanmäte och ett skal.  
 

• Produktkärnan: Det som kunden egentligen köper, det vill säga om kunden köper en 
borr är det inte borren i sig som är av intresse utan hålet.  

• Produktens innanmäte: Den påtagliga produkten med kvalitetsnivå, egenskaper, 
varumärke och förpackning.  

• Produktskalet: Allt utanför den påtagliga produkten, det vill säga den service företaget 
erbjuder kunden.27 

 

                                                 
23 Dotevall, (1997) 
24 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2006) 
25 Magnusson, Forssblad, (2000) 
26 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2006) 
27 Lönn, (1995) 
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3.4.1.1 Produktkärnan 
 
Produktkärnan svarar på frågan vad kunden egentligen köper28. Det är de funktioner som 
produkten fyller som är intressanta för konsumenten. Produkten kan fylla flera funktioner 
samtidigt och olika funktioner för olika konsumenter.29 Företaget måste fundera över vilka 
grundläggande fördelar produkten erbjuder kunderna. Dessa fördelar bildar kärnan i företagets 
produkt.30  
 

3.4.1.2 Produktens innanmäte 
 
Att ha kvalité i alla delar av tjänsteföretagets verksamhet framstår alltmer som ett av de 
viktigaste konkurrensmedlen då kundtillfredsställelsen hos tjänsteföretag bygger på att 
företaget, dess tjänster, medarbetare och olika aktiviteter i kundens ögon präglas av kvalité. 
Därmed ska tjänsteföretaget alltid sträva efter kundupplevd totalkvalité. Företagets tjänster 
ska uppfylla kundernas förväntningar och tillgodose deras krav. Det är viktigt att företaget 
erbjuder rätt tjänster, dvs. tjänster som tillfredsställer kundförväntningarna.31 För att kunna 
erbjuda rätt tjänster måste företaget veta hur erbjudandet ska utformas och presenteras. 
Företaget måste alltså skaffa sig kunskap om kunderna och tjänsterna måste anpassas efter 
kundernas behov. Kunskap om kunderna kan företaget skaffa sig genom marknads-
undersökningar, men även personalens dagliga möten med kunderna är en viktig faktor för 
ökad kunskap.32  
 
Den kundupplevda kvalitén är förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst ur kundens 
perspektiv. Kundernas förväntningar kan påverkas och det är därför viktigt att företaget inte 
skapar större förväntningar än vad de kan förverkliga.33  
 

3.4.1.3 Produktskalet 
 
I och med att företagen erbjuder mer och mer lika produkter har service kommit att spela en 
viktig roll i företagets erbjudande och idag avgörs ofta kampen om kunderna i just 
produktskalet34. Erbjuder företaget service som uppskattas av kunderna kan det vara det som 
avgör att företaget väljs framför en konkurrent35. Service är en sorts tjänster som utgör 
tilläggserbjudanden till produkten. Service är ett flexibelt instrument och dess utformning och 
omfattning kan snabbt ändras. Vissa kunder kan vara mer mån om service än om låga priser. 
 
Hur ett företags serviceutbud ska utformas beror på vilka behov kunderna har och hur 
kunderna uppskattar olika former av service. Tjänster som kunderna inte värdesätter är 
olönsamma och kan bytas mot andra konkurrensinsatser. En service som däremot uppskattas 
av kunderna kan emellertid vara lönsam trots att den är kostsam. 

                                                 
28 Lönn, (1995) 
29 Knutsson, Söderlund, (1994) 
30 Lönn, (1995) 
31 Arnerup, Edvardsson, (1992) 
32 Arnerup-Cooper, Edvardsson, (1998) 
33 Ibid 
34 Lönn, (1995) 
35 Kotler, (1999) 
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Några exempel på olika typer av service är: 
 

• Rådgivning 
• Snabba svar på förfrågningar 
• Trevligt bemötande i största allmänhet 
• Snabb behandling när ett problem uppstår36  

 

3.4.2 Pris 
 
Pris är ett konkurrensmedel som företaget kan ändra på för att få en snabb verkan, exempelvis 
kan en prissänkning leda till att företaget vinner marknadsandelar. Ett företag kan välja att 
ligga på en exklusiv prisnivå, en låg prisnivå eller att ligga på en nivå någonstans mitt 
emellan.37  
 
Företag kan använda sig av säljfrämjande åtgärder för att locka konsumenter att handla. Dessa 
säljfrämjande åtgärder kan vara rabatter, kuponger, premier, kundbonus osv. Dessa verktyg 
används under en kort tid för att framkalla inköp. Risken med säljfrämjande åtgärder är att de 
bara lockar till sig kunder som är ute efter lägre priser och som slutar handla av företaget så 
fort någon konkurrent erbjuder billigare priser.38  
 

3.4.3 Plats 
 
Tillgänglighet är en viktig del i företagets konkurrenskraft. Plats handlar just om var 
produkten kan köpas och hur företaget gör den tillgänglig för kunderna.39 Att företaget 
lokaliseras på den lämpligaste platsen är viktigt för alla företag. Den lämpligaste platsen 
varierar dock inom olika branscher då olika faktorer måste beaktas.40 Ett detaljhandelsföretag 
måste ta hänsyn till konsumenterna när de väljer lokalisering. Företaget måste se till 
konsumenternas krav och lokalisering måste ske, på ett ur konsumenternas synpunkt, lämpligt 
sätt. Detta för att företaget har lättare att attrahera och tillfredställa kunder när konsumenten 
uppfattar det som lätt att nå och handla av företaget.41 Dock måste även företaget kunna 
uppnå lönsamhet vilket gör att en del företag kan ha svårt att lokalisera sig i 
glesbygdsområden42. Dessutom måste hänsyn tas till konsumenternas utvecklingstrender. 
Exempelvis väljer idag en del kunder att handla på Internet vilket innebär att för att göra sina 
produkter tillgängliga för dessa kunder måste företagen satsa på Internethandel.43  

                                                 
36 Knutsson, Söderlund, (1994) 
37 Dotevall, (1997) 
38 Kotler, (2003) 
39 Magnusson, Forssblad, (2000) 
40 Flodhammar, Nordensvärd, Mörnlid, Öhrman, (1994) 
41 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2006) 
42 Flodhammar, Nordensvärd, Mörnlid, Öhrman, (1994) 
43 Magnusson, Forssblad, (2000) 
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3.4.4 Påverkan 
 
För att påverka sina kunder kan ett företag ta hjälp av en rad verktyg:  
 

• Reklam 
• Personlig försäljning 
• Sales promotion (säljfrämjande åtgärder) 
• Sponsring 
• Publicitet 
• Direkt marknadsföring 

 
Dessa verktyg ska företaget kombinera på bästa möjliga sätt så att de förstärker varandra och 
tillsammans ger ett mervärde som är större än om de hade använts var och ett för sig. 
Målgruppens inställning avgör vilken sorts påverkan företaget bör använda sig av. Är kunden 
från början positivt inställd till erbjudandet är det oftast passande med en ensidig 
argumentation. Om kunden däremot inte har en positiv inställning till erbjudandet är en 
tvåsidig argumentering att föredra.44  
 
I ett tjänsteföretag är det främst den personliga försäljningen som bör användas för att påverka 
kunderna45. Genom personlig försäljning har företaget stora möjligheter att påverka kunderna 
genom att stärka deras förståelse för produktens fördelar och deras övertygelse om att 
erbjudandet är givande46. 
 

3.4.5 Människor 47 
 
I denna del av marknadsföringsmixen ingår alla människor som är delaktiga i produktionen av 
en tjänst. Hur dessa människor är klädda, deras uppträdande, attityder och beteende påverkar 
kundens uppfattning av tjänsten. Personalen som producerar en tjänst kan vara oerhört viktig. 
För vissa tjänster, som t ex rådgivning, undervisning och andra professionella relations-
baserade tjänster, är det personen som producerar tjänsten som är tjänsten.  
 
Vid många tjänster spelar även kunden en viktig roll i produktionen av tjänsten och kunden 
påverkar därmed även tjänstens kvalité samt den egna tillfredställelsen. Exempelvis kan en 
klient till en rådgivningsfirma påverka kvalitén på tjänsten genom att delge sin konsult viktig 
information samt genomföra de rekommendationer konsulten föreslår. 
 

3.4.6 Fysiska bevis 48 
 
De fysiska bevisen inkluderar alla påtagliga symboler av tjänsten, så som broschyrer, 
visitkort, utrustning eller lokalen där tjänsten levereras. I vissa fall, som vid Telecomtjänster, 
är de fysiska lokalerna irrelevanta. Eftersom konsumenterna har svårt att bedöma den faktiska 

                                                 
44 Dotevall, (1997) 
45 Arnerup, Edvardsson, (1992) 
46 Nilson, (1993) 
47 Zeithaml, Bitner, Gremler (2006) 
48 Ibid 
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kvalitén hos tjänsten kommer de att förlita sig på dessa symboler. Fysiska bevissymboler ger 
därmed företaget utmärkta möjligheter att förmedla ett konsekvent och starkt budskap.  

3.4.7 Processer 49 
 
Själva processen då tjänsten produceras ger kunden belägg för hur han eller hon ska bedöma 
tjänsten. Processen kan följa löpandebandprincipen eller vara skräddarsydd efter kundernas 
personliga behov. Ingen av dessa två modeller är alltid bättre eller sämre än den andra. Ett 
exempel på detta är två flygbolag som använder sig av två helt olika modeller för själva 
processen då tjänsten produceras. Ena flygbolaget erbjuder lågprisflyg till privatpersoner. 
Under resorna serveras ingen mat och de har heller inga förbestämda platser för passagerarna. 
Det andra flygbolaget har istället satsat på affärsresenärer och de är engagerade i att möta den 
individuelle resenärens behov. Deras process är skräddarsydd för varje individ och de 
anställda är berättigade att tillhandahålla ickestandardiserade tjänster vid behov. Båda dessa 
flygbolag, med helt olika processer, är mycket framgångsrika.  
 

3.5 Miljön som konkurrensmedel 50 
 
Affärsmöjligheter skapas av behov, trender, attityder, dåliga samveten, tekniska nyheter, 
myndigheters förordningar osv. Miljöfrågorna tränger sig på i alla avseenden och alla berörs 
vi av dem. Företag kan därmed numera skapa konkurrensfördelar genom att ta till vara de 
möjligheter som miljömedvetandet skapar. Det lönar sig för alla företag att vara vaksamma på 
de förändringar som direkt eller indirekt skapas av miljöfrågorna. För att ett företag ska kunna 
använda miljön som ett starkt konkurrensmedel krävs dock att kunderna sammankopplar 
företaget med något som påverkar miljön. 
 
Det räcker dock inte med att produkterna är miljövänliga, produkterna måste även fungera 
bra. Goda miljöegenskaper kan helt enkelt inte kompensera bristande egenskaper i övrigt, 
men kan i alla fall ge belägg för ett något högre pris. 
 

3.6 Word of mouth 
 
Begreppet word of mouth kan beskrivas som den kommunikation om en produkt som sker 
mellan vänner, bekanta, släktingar, kolleger etc. Det handlar således om att en kund till ett 
företag sprider information till aktörer som redan är, eller som kan komma att bli, kund till 
detta företag. Budskapet hos informationsspridaren kan antingen vara beröm eller klagomål. 
Den här informationsspridningen är mycket intressant för företag, då personliga referenser 
ofta spelar en viktig roll för en kunds köpbeslut. Informationen kan både vara lättare för 
kunden att få tag på och dessutom uppfattas som mindre partisk då vänner och bekanta inte 
förväntas ha något försäljningssyfte med sin informationsspridning.51 Word of mouth tenderar 
att vara väldigt viktigt inom tjänster då dessa normalt är svåra att utvärdera före köp52.  

                                                 
49 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2006) 
50 Müllern-Aspegren, (1992) 
51 Söderlund, (2000) 
52 Zeithaml, Bitner, Gremler, (2006) 
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4 Företagsinformation 
 
 
Jag inleder kapitlet med att presentera Länsförsäkringars historia och dess verksamhet i 
Sverige. Därefter ger jag även en presentation av Länsförsäkringar Gävleborgs verksamhet.  
 

4.1 Länsförsäkringars historia 53 
 
Historiskt har Länsförsäkringsbolagen varit knutna till landsbygden samt därtill hörande 
organisationer och företag. På den tiden gällde försäkringarna lantbruk, maskiner och 
småföretag samt i begränsad utsträckning även personförsäkringar. Allt eftersom folk flyttade 
in till tätorterna följde Länsförsäkringsbolagen med och då dessa personer var vana med god 
personkontakt med företaget spred sig detta goda rykte och kundkretsen ökade kraftigt. Tack 
vare många lokalkontor, och därigenom en hög servicenivå, lockade Länsförsäkringsbolagen 
till sig en hel del av konkurrenternas kunder då andra stora bolag helt enkelt rationaliserat bort 
sina lokalkontor. När Länsförsäkringsbolagen sedan började sälja person- och kapital-
försäkringar och därigenom blev mer kompletta i sitt utbud kunde företaget, med närhet till 
kunden som ledstjärna, gå fram på bred front och bli vinnare inom försäkringsbranschen.  
 

4.2 Länsförsäkringar idag 
 
Länsförsäkringar består av 24 självständiga och lokala Länsförsäkringsbolag som samverkar 
genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag, se figur 354. 
Länsförsäkringar AB har den grundläggande uppgiften att leda och samordna det 
gemensamma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom Länsförsäkringar. Med hjälp av 
Länsförsäkringar AB ska de lokala bolagen få förutsättningar för framgång inom sina egna 
marknader.55  
 
Länsförsäkringar ägs av sina kunder, vilket innebär att en del av överskottet kan gå tillbaka 
till kunderna i form av återbäring. Företaget är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade 
bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringsbolagen finns nära kunden och kan därmed 
erbjuda en snabb, bra och personlig service.  
 
De tjänster som företaget erbjuder sina kunder är ett komplett sortiment av bank- och 
försäkringstjänster, som till exempel bank- och fondsparande, lån, bankkort, liv- och 
pensionsförsäkringar samt hem-, villa- olycksfalls-, industri-, trafik-, och djurförsäkringar 
(Agria).56  
 
Tack vare Länsförsäkringars självständighet har de bra kontroll över sin ekonomi och kan 
därmed hålla kostnaderna nere vilket i sin tur möjliggör konkurrenskraftiga premier. 
Självständigheten innebär även att de arbetar snabbt och obyråkratiskt.57 
 

                                                 
53 Magnusson, Forssblad, (2000) 
54 http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/Organisationsoversikt/default.htm, (2007-12-06, kl 20.37) 
55 http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/Lansforsakringar_AB/default.htm, (2007-12-06, kl 20.37) 
56 http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/Organisationsoversikt/default.htm, (2007-12-06, kl 20.37) 
57 http://www3.lansforsakringar.se/Gavleborg/Foretag/Om_oss/Bolagsfakta/default.htm, (2007-12-14, k16.02)  
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Figur 3. Organisationsschema över Länsförsäkringar. 
Källa: http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/default.htm, (2007-12-06, kl 20.37). 
 

4.3 Att utmärka sig från konkurrenterna 58 
 
Länsförsäkringar vill utmärka sig genom: 
 

• Att ha nära kontakt med kunden via lokal närvaro. 
• Att tydliggöra att de befinner sig på kundens sida. 
• Helheten och bredden i tjänsterna. 

 
Genom att utmärka sig med detta är förhoppningen att företaget uppfattas som väldigt lokalt, 
att det alltid står på kundens sida och att det bryr sig. Eftersom Länsförsäkringar är kundägt 
ska inga delade lojaliteter förekomma utan företaget ska samspela med kunderna. 
 
Länsförsäkringar erbjuder sina kunder ett nytt koncept, bank och försäkring på samma ställe. 
Detta är otraditionell men enligt Länsförsäkringar ligger det ett stort mervärde i konceptet för 
kunden. De flesta kunder har förmodligen aldrig tänkt tanken att ha försäkring och bank inom 
samma bolag och därmed vet de heller inte att det skulle vara en fördel för dem. 
Länsförsäkringars utmaning ligger alltså i att lyckas förmedla fördelarna med detta koncept 
till kunderna. Här möts Länsförsäkringar av ett väldigt traditionellt tänkande bland kunderna. 
Länsförsäkringar har dessutom det egna namnet emot sig då namnet enbart antyder att det är 
ett försäkringsbolag men inte ger någon hint om banktjänsterna. 
 

4.4 Länsbonus 59 
 
Länsbonus innebär att kunden får en viss procent i rabatt per beställd tjänst. Bonusen varierar 
beroende på hur länge kunden har varit kund hos Länsförsäkringar och hur många tjänster 
som totalt köps inom bank, försäkring och liv. Det finns även andra fördelar att hämta, t ex 
om kunden har bil- och hemförsäkring i samma bolag. Säg att kunden får ett inbrott i sin bil 
som leder till att låset förstörs och att en väska med träningskläder försvinner (som inte är 
stöldbegärlig egendom eller biltillbehör). Hemförsäkringen täcker då träningsväskan medan 
bilförsäkringen täcker skadorna på låset. Genom att ha båda försäkringarna i samma bolag 
behöver kunden endast betala en självrisk istället för två.  

                                                 
58 Gebre, Svensson, (2005) 
59 Ibid 
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4.5 Miljöpolicy 60 
 
Länsförsäkringar Gävleborg är ett tjänsteproducerande företag. De miljöpåverkande faktorer 
som deras verksamhet kommer i kontakt med är huvudsakligen förknippade med deras 
skadereglering. Genom deras agerande vid skadereglering kan de indirekt påverka vår miljö 
och genom att förebygga skador kan de också förebygga miljöpåverkan. Länsförsäkringar ska, 
i de beslut de fattar och i de handlingar de utför, ta miljöhänsyn så att de genom ständiga 
förbättringar minskar deras miljöpåverkan samt förebygger föroreningar inom deras 
verksamhet. Företaget ska uppfylla lagar och förordningar och för att deras miljöarbete ska 
utformas i samklang med samhällets miljömål ska de samarbeta med myndigheter och 
organisationer. Länsförsäkringar ska öka sin miljökompetens och genom sitt engagemang i 
miljöfrågor ska de påverka sina kunder och leverantörer. Genom detta bidrar Länsförsäkringar 
till en hållbar utveckling av samhället. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att Länsförsäkringar ska: 
 

• Ha fokus på att minska miljöpåverkan vid skadereglering. 
• Sträva efter att förebygga miljöpåverkan genom att förebygga skador. 
• Sträva efter en god miljöhänsyn i vår vardagsmiljö. 

 

4.6 Länsförsäkringar Gävleborg 
 
Länsförsäkringar Gävleborg verkar, precis som namnet antyder, inom Gävleborgs län. Det 
finns sex kontor vilka är Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn, se 
figur 4. Varje ort har komplett service inom sak-, liv- och pensionsförsäkring samt bank och 
skadereglering.61 
 
 

 
Figur 4. Lokalisering av Länsförsäkringars kontor i Gävleborg.  
Källa: http://www3.lansforsakringar.se/NR/rdonlyres/edt7va5js3slrdxk7jbekncet5bokhtbeybiothahitswan 
l5n4c6lxoe5b42pwietyvrpzybgxn4ofajy hhbpwrwuf/2006.pdf, (2007-12-06, kl 20.40). 
 
 

                                                 
60 http://www3.lansforsakringar.se/Gavleborg/Privat/Om_oss/Miljo/Miljopolicy.htm, (2007-12-14, kl 20.34) 
61 http://www3.lansforsakringar.se/Info/Om_Oss/Organisationsoversikt/default.htm, (2007-12-06, kl 20.37) 
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Länsförsäkringar Gävleborg är ett av länets största bolag som är kundägt. Samtliga 
ägarandelar innehas av människor som är bosatta i eller engagerade inom Gävleborgs län och 
bolagets kärnverksamhet bedrivs uteslutande inom Gästrikland och Hälsingland. Ägarna är 
även bolagets kunder. Enligt Länsförsäkringar Gävleborg är ett av de stora värdena med att 
kunderna själva äger bolaget att det aldrig finns någon tveksamhet om vem bolaget ska vara 
lojal mot; kunderna förstås!  
 
Både bank och försäkring är förtroendebranscher. Förutom att Länsförsäkringars kunder ger 
goda omdömen om verksamheten tror Länsförsäkringar att bolagets lokala förankring och 
kundförtroende är den viktigaste orsaken till att kunderna blir fler och fler. 
 
Styrelsens målsättning är att Länsförsäkringars kunder, som alltså samtidigt är deras ägare, 
ska få ta del av bolagets ekonomiska resultat i form av återbäring. Redan år 2006 skapades 
därför en återbäringsreserv för att Länsförsäkringar under de följande åren, långsiktigt och 
stabilt, ska kunna erbjuda återbäring till ägarna. Förhoppningen är att återbäringen ska kunna 
börja utbetalas baserad på 2007 års resultat. Återbäringen är ett sätt att försöka tydliggöra 
fördelarna med att vara kund i ett kundägt bolag. 
 
På grund av den växande konkurrensen på marknaden krävs det ytterligare satsningar av 
Länsförsäkringar Gävleborg för att de ska kunna behålla och öka marknadsandelarna. Genom 
aktiva försäljningsinsatser avser Länsförsäkringar Gävleborg att förbättra informationen om 
de fördelar de kan erbjuda kunder i hela länet. Idag uppvaktar många konkurrenter länets 
invånare med olika förslag på finansiella tjänster eller försäkringslösningar. Länsförsäkringar 
Gävleborg tror inte att kunderna varken orkar eller hinner kontrollera om sådana förslag 
verkligen är bättre än det Länsförsäkringar erbjuder. Därför anser de att det är viktigt att 
Länsförsäkringar som bolag aktivt arbetar för att säkerställa att kunderna i länet har bra och 
enkel information om vad det egna bolaget kan erbjuda så att kunderna kan fatta riktiga beslut 
om sin privatekonomi.62 

                                                 
62 http://www3.lansforsakringar.se/NR/rdonlyres/edt7va5js3slrdxk7jbekncet5bokhtbeybiothahitswanl5n4c6lxoe5b42pwietyvrpzybgxn4ofajy 
hhbpwrwuf/2006.pdf, (2007-12-06, kl 20.40) 
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5 Enkätundersökning och analys 
 
 
I nedanstående kapitel kommer resultaten från enkätundersökningen att presenteras. 
Resultaten presenteras fråga för fråga och respektive fråga analyseras direkt för att 
underlätta förståelsen.  
 

5.1 Allmänt om enkätundersökningen 
 
Enkäten skickades ut till 400 av Länsförsäkringars villa/hemförsäkringskunder varav 200 var 
nya kunder och 200 var befintliga kunder. Frågorna i enkäten är utformade för att ge svar på 
vilka delar av Länsförsäkrings erbjudanden som kunderna uppskattar respektive inte 
uppskattar samt se om det finns något intresse för en ”egen ”personlig kontakt. Dessutom 
efterfrågas om kunderna vädersätter att ha både bank, försäkring och liv inom samma företag. 
 
Av de 200 enkäterna som skickades ut till Länsförsäkringars nya kunder fick jag 104 svar 
vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent. Av de 200 enkäterna som skickades ut till 
Länsförsäkringars befintliga kunder fick jag 113 svar vilket ger en svarsfrekvens på 56 
procent. Svarstiden på enkäten var 5 dagar men jag använde mig även av svar som kom in 
några dagar senare. Många personer valde att inte svara på samtliga frågor. För dessa fall har 
jag valt att endast beakta de frågor som har besvarats.  
 
Nedan presenterar jag, fråga för fråga, de resultat jag utläste från undersökningen. I 
diagrammen har jag valt att visa alla svar i procent då jag tycker att det ger en bättre bild av 
hur respondenterna har svarat och möjliggör en enklare jämförelse mellan de olika 
uppdelningarna. 
 
Jag börjar med att presentera resultaten från gruppen med nya kunder för att sedan gå vidare 
med gruppen befintliga kunder. Då vissa av frågorna är samma för både nya och befintliga 
kunder görs här även en viss jämförelse mellan de båda kundgrupperna.  
 

5.2 Nya kunder 
 
Gruppen med de nya kunderna fick en enkät med totalt 6 frågor, se bilaga 2. Nedan 
presenteras de erhållna resultaten för respektive fråga samt analyser av resultaten.  
 
Fråga 1 - Hur gammal är Du? 
 
Fråga 1 har endast till avsikt att segmentera in kunderna i de olika åldersgrupperna; upp till 35 
år, 36-50 år och äldre än 50 år. Anledningen till uppdelningen är att jag därmed får möjlighet 
att jämföra hur respondenterna har svarat beroende på deras ålder.  
 
Då jag fick in 104 svar från de nya kunderna blir det ganska små grupper med få respondenter 
då resultaten delas in i åldersklasserna. Dessutom var åldersfördelningen väldigt ojämn med 
hela 54 procent av respondenterna i gruppen äldre än 50 år, 29 procent i gruppen 36-50 år 
och bara 17 procent i gruppen upp till 35 år. Jag har ändå valt att genomföra denna 
uppdelning och jämföra resultaten beroende på deras ålder. Dock vill jag understryka att 
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resultaten av detta endast visar en tendens på något, det är definitivt för få respondenter för att 
några statistiskt säkra svar ska kunna utläsas. 
 
Fråga 2 - Hur ser Ditt kundförhållande, hos Länsförsäkringar, ut idag? 
 
Fråga 2 är även det en segmenteringsfråga. Kunderna får kryssa för vilka engagemang, av 
bank, försäkring och liv, de har hos Länsförsäkringar. När jag sedan har genomfört 
jämförelser beroende på kundernas olika engagemang har jag gjort två grupper. Jag har slagit 
ihop försäkring och liv då liv också är en slags försäkring. I mitt arbete kallar jag gruppen för 
Försäkring. Den andra gruppen är Bank och Försäkring vilken är för dem som både har bank 
och försäkring men även för dem som har bank, försäkring och liv. Eftersom enkäten har 
skickats ut till villa/hemförsäkringskunder finns inga kunder som enbart har banktjänst. Precis 
som i föregående fråga är grupperna väldigt ojämnt fördelade, med hela 80 procent i gruppen 
Försäkring och 20 procent i gruppen Bank och Försäkring. 
 
Eftersom majoriteten av respondenterna endast har försäkringar blir gruppen som har både 
bank och försäkring för liten för att resultaten ska kunna analyseras. I fråga 3 har dock denna 
segmentering ändå utnyttjats för att undersöka om min analys av resultaten verkar korrekt. 
 
Fråga 3 – Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? 
 
På den här frågan kunde respondenterna svara antingen Ja eller Nej. Dessutom fanns det 
möjlighet att motivera sitt svar.  
 
När en jämförelse görs mellan resultaten från de olika åldersgrupperna syns ingen tydlig 
skillnad, se figur 5. För samtliga åldersgrupper svarar cirka 80 procent att det inte är viktigt att 
ha både bank, försäkring och liv inom samma bolag medan cirka 20 procent däremot tycker 
det.  
 

Fråga 3 - Är det viktigt för Dig att både Bank, För säkring 
och Liv finns inom samma bolag?
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Figur 5. Resultaten av frågan Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? uppdelat på det tre åldersgrupperna. Dessutom finns även det totala resultatet presenterat. 
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Resultatet visar därmed att oavsett ålder tycker majoriteten av kunderna inte att det är viktigt 
att ha bank, försäkring och liv inom samma bolag. Nedan presenterar jag några av 
motiveringarna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enligt Länsförsäkringar finns det ett stort mervärde för kunderna i att ha bank, försäkring och 
liv inom samma bolag. Det är dock ett otraditionellt koncept och därför tror Länsförsäkringar 
att kunderna förmodligen aldrig har tänkt tanken att ha både bank och försäkringar inom 
samma bolag. Därmed vet de heller inte att det skulle vara en fördel för dem.63 Resultatet från 
enkätundersökningen visar tendenser på att Länsförsäkringars analys av kunderna stämmer. 
Tittar jag på de motiveringar som respondenterna har gett ser jag att kunderna saknar kunskap 
om vad det nya konceptet, med bank, försäkring och liv inom samma bolag, egentligen 
innebär. En del respondenter ger till och med som motivering att de inte kan se några fördelar 
med det eftersom de inte har både bank, försäkring och liv. Att vissa motiverar sitt svar med 
att de redan har en annan bank tyder även det på bristande kunskap om konceptet och att de 
inte ser fördelarna med att ha allt samlat hos ett bolag. Eftersom respondenterna saknar 
tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra om de tycker att det är viktigt eller inte är svaren 
förmodligen något missvisande. Skulle respondenterna få tillräckligt med kunskap skulle 
förmodligen antalet Nej-svar minska avsevärt. 
 
För att se om teorin stämmer, att kunderna har för dålig kunskap för att förstå fördelarna med 
att ha bank, försäkring och liv inom samma företag, har jag tittat på hur respondenterna svarat 
beroende på vilka engagemang de har hos Länsförsäkringar. Om det stämmer borde ju relativt 
många av dem som har både bank och försäkring ha upptäckt och uppskattat detta mervärde 
och därmed även svarat Ja på den frågan.  
 
I figur 6 syns resultatet av frågan då respondenterna delats upp i de två grupperna Försäkring 
och Bank och Försäkring. Resultatet visar relativt tydligt att de som redan har bank och 
försäkring inom samma företag tycker att detta är viktigt i betydligt högre utsträckning än de 
som bara har försäkring. Hela 50 procent av respondenterna som har bank och försäkring 
inom samma företag upplever detta som viktigt vilket ska jämföras med 8 procent för dem 
som endast har försäkring.  

                                                 
63 Gebre, Svensson, (2005) 

 
”Olika tjänster, jämför t ex post och biltvätt” 

 
”Jag är nöjd med den bank jag redan har” 

 
”Jag har redan en bank” 
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Fråga 3 - Är det viktigt för Dig att både Bank, För säkring 
och Liv finns inom samma bolag?
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Figur 6. Resultatet av frågan Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? uppdelat på olika engagemang som kunderna har inom Länsförsäkringar. 
 
Som tidigare nämnts har de flesta av respondenterna endast försäkringstjänsten hos 
Länsförsäkringar, bara ett fåtal har både bank och försäkring och därmed kan inga statistiskt 
säkra bevis utläsas. Det är dessutom möjligt att de personer som redan har bank och 
försäkring inom samma företag tillhör en viss grupp av människor för vilka detta är viktigt. 
För övriga är det däremot fullt möjligt att de inte skulle anse det viktigt att ha bank och 
försäkring hos samma bolag även om de skulle ha bättre kunskap om fördelarna.  
 
Det är också viktigt att påpeka att kundtillfredsställelse är ett tillstånd i kundens huvud varför 
inte alla kunder behöver känna samma grad av kundtillfredsställelse, se kapitel 3.3 
Kundtillfredsställelse . Vissa kunder kan vara mer tillfredsställda än andra kunder.64 Med 
tanke på detta skulle inte alla som nu svarat Nej svara Ja bara för att de får kunskap om vad 
konceptet innebär. För precis som teorin säger, kunderna är olika och kommer därmed även 
finna ett företags erbjudande olika tillfredsställande. Även om kunderna får exakt samma 
kunskap om konceptet kommer de naturligtvis att uppskatta det olika mycket vilket innebär 
att det naturligtvis kommer att finnas respondenter som även efter att de har fått kunskap om 
konceptet och dess mervärden fortfarande inte tycker att det är viktigt.  
 
Utifrån resultaten tror jag, även om hänsyn tas till ovanstående, att mer information om 
fördelarna med att ha bank och försäkring inom samma bolag skulle innebära att fler upplever 
det som viktigt.  
 
Fråga 4 – Hur kom Du i kontakt med Länsförsäkringar?  
 
På fråga 4 fick respondenterna svara på frågan genom att kryssa för det alternativ som stämde 
med deras fall. Dessutom fanns valet annat om någon hade ett alternativ som inte fanns med. 
 
I likhet med föregående fråga är svaren relativt oberoende av respondentens ålder, se figur 7. 
Det svarsalternativ som dock uppvisar en relativt tydlig skillnad är alternativet annat vilket 
hela 33 procent av den yngre gruppen, upp till 35 år, har svarat medan endast 11 procent av 
gruppen 36-50 år och 2 procent av den äldsta gruppen, äldre än 50 år, har svarat detsamma. 
Detta verkar således vara beroende av ålder, de yngre människorna har i högre utsträckning än 
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de äldre använt sig av andra sätt för att komma i kontakt med Länsförsäkringar. Tyvärr har få 
respondenter angivit hur de faktiskt kom i kontakt med företaget varför det är svårt att 
analysera åldersskillnaden. Ett av alternativen som ändå angavs var via föräldrar. Att den 
första kontakten sker via just familjemedlemmar, och då kanske främst föräldrar, kan tänkas 
vara anledningen till att den yngre åldersgruppen i stor utsträckning svarat annat alternativ. 
Resonemanget stärks av resultatet på nästkommande fråga där hela 16 procent av denna 
åldersgrupp anger att de valt Länsförsäkringar av den anledningen att deras föräldrar är 
kunder hos företaget. 
 

Fråga 4 - Hur kom Du i kontakt med Länsförsäkringar ?
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Figur 7. Resultatet av frågan Hur kom Du i kontakt med Länsförsäkringar? uppdelat på de tre olika 
åldersgrupperna. Dessutom finns även det totala resultatet presenterat. 
 
Cirka 40 procent av respondenterna kom i kontakt med Länsförsäkringar genom att de själva 
ringde medan enbart cirka 10 procent besökte ett av företagets kontor. Anledningen till det 
tror jag är att många människor idag lever ett ganska stressfullt liv varför många väljer att 
ringa istället för att besöka ett kontor då det tar längre tid. Utifrån detta resonemang borde 
egentligen Internet ha gett en högre svarsfrekvens, speciellt bland de yngre kunderna som är 
vana användare. Fördelen med att ringa gentemot att teckna en försäkring över Internet är 
dock att det är lättare att ställa frågor och få hjälp över telefon vilket kan kännas tryggt och 
säkert när det handlar om något så viktigt som försäkringar. Jag tror dock att det här är en 
siffra som kommer att öka i framtiden då användandet av Internet hela tiden ökar och mer och 
mer köps över nätet. 
 
Länsförsäkringar vill utmärka sig från sina konkurrenter genom att lokalisera sig nära 
kunderna och har därför satsat på lokalkontor65, se kapitel 4.3 Att utmärka sig från 
konkurrenterna. Tillgänglighet är också enligt teorin en viktig del i företagets konkurrenskraft, 
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se kapitel 3.4.3 Plats66. Av de tillfrågade uppger cirka 10 procent att de kom i kontakt med 
Länsförsäkringar genom att besöka ett av deras kontor. Detta kan tyckas vara en relativt låg 
siffra men ponera att siffran kan generalisera till alla Länsförsäkringars kunder, det är då en 
stor grupp människor som faktiskt kom i kontakt med företaget just genom kontoren. 
Dessutom är frågan ställd utifrån hur kunderna för första gången kom i kontakt med 
Länsförsäkringar och berör alltså inte om kunderna vid senare tillfällen i deras kontakt med 
företaget har utnyttjat kontoren. Om frågan istället hade berört även senare kontakter med 
företaget tror jag att en betydligt större del av kunderna hade besökt ett kontor. Jag tror 
dessutom att vissa av dem som inte har besökt ett av kontoren ändå upplever det som positivt 
med ett lokalkontor ifall det skulle uppstå några problem. Då försäkringar tecknas för att öka 
tryggheten tror jag att det är viktigt att kunderna faktiskt vet att de personligen kan besöka 
kontoret om olyckan skulle vara framme. Jag tror att det upplevs som betydligt tryggare än 
om företaget exempelvis enbart har ett kontor i Stockholm som servar hela landet (se även 
nästa fråga vilket behandlar varför kunderna valde just Länsförsäkringar).  
 
Enligt teorin, se kapitel 3.4.4 Påverkan, är det inom tjänsteföretag den personliga 
försäljningen som bör användas för att påverka kunderna67. Genom personlig försäljning har 
företaget stora möjligheter att påverka kunderna genom att stärka deras förståelse av 
produktens fördelar och deras övertygelse om att erbjudandet är givande68. I 
Länsförsäkringars fall syns det att cirka 25 procent av alla kunder för första gången kom i 
kontakt med företaget genom att någon på Länsförsäkringar tog kontakt med dem. Detta tyder 
på att den personliga kontakten är något som fungerar mycket bra för Länsförsäkringar. 
 
Ett fåtal procent av respondenterna har även kommit i kontakt med Länsförsäkringar genom 
fastighetsförmedlingen (Länshem) som sedan har lett till försäkring. Då Länshem är relativt 
nytt tror jag även att detta är en siffra som enbart kommer att öka i framtiden.  
 
Det samma gäller även för alternativet att ett banklån lett till en försäkring. Eftersom 
Länsförsäkringars bankdel än så länge är relativt ny tror jag även att denna del kommer att 
öka i takt med att banken växer.  
 
Fråga 5 - Varför valde Du Länsförsäkringar när Du skulle teckna din försäkring? 
 
Fråga 5 var en öppen fråga vilket kan leda till överraskande svar som inte har förväntats. När 
jag tittade på svaren såg jag dock att de allra flesta hade gett väldigt likartade svar. 
Respondenterna hade formulerat sig på olika sätt men det var få av respondenterna som hade 
helt unika svar. Jag har därför valt att kategorisera alternativen samt gjort en särskild kategori 
övrigt, dit de helt unika svaren är inräknade. Två exempel på unika svar är att en kund var 
missnöjd med sitt tidigare försäkringsbolag och att en annan kund hade köpt en bondgård 
vilket han hört skulle vara bra att försäkra inom just Länsförsäkringar. 
 
Vissa respondenter gav även flera alternativ till varför de hade valt Länsförsäkringar. I dessa 
fall har jag räknat samtliga alternativ vid sammanställningen av resultaten då kunderna inte 
har rangordnat alternativen. 
 
Till skillnad från föregående två frågor skiljde sig i detta fall svaren en aning åt beroende på 
respondenternas olika åldrar, se figur 8. 
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Fråga 5 - Varför valde Du Länsförsäkringar när Du s kulle 
teckna din försäkring?
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Figur 8. Resultatet av frågan Varför valde Du Länsförsäkringar när Du skulle teckna din försäkring? 
uppdelat på de tre olika åldersgrupperna. Dessutom finns även det totala resultatet presenterat. 
 
Den vanligaste orsaken till att kunderna väljer Länsförsäkringar är priset vilket faktiskt gäller 
för samtliga tre åldersgrupper. Totalt sett svarade över 40 procent av respondenterna att de 
valt Länsförsäkringar med anledning av priset. En del av respondenterna har valt bonus och 
bra erbjudanden som även de kan knytas till prisfrågan. Pris är ett konkurrensmedel som 
företaget kan ändra på med snabb verkan, se kapitel 3.4.2 Pris. En prissänkning kan leda till 
att företaget vinner marknadsandelar.69 Risken med detta är att de bara lockar till sig kunder 
som är ute efter lägre priser vilka slutar handla av företaget så fort någon konkurrent erbjuder 
lägre priser70. I Länsförsäkringars fall syns som sagt att många av respondenterna har valt 
företaget just tack vare deras pris eller för att de får bonus. Det är viktigt för Länsförsäkringar 
att tänka på detta då en stor del av de nya kunderna således ligger i riskzonen för att lämna 
företaget om någon konkurrent erbjuder ett lägre pris.  
 
I gruppen 36-50 år svarade 17 procent att de valde Länsförsäkringar tack vare den lokala 
närheten medan samma siffra för gruppen äldre än 50 år var 6 procent. Ingen i gruppen upp 
till 35 år angav den lokala närheten som anledning till att de valde Länsförsäkringar. Totalt 
sett svarade 8 procent att den lokala närvaron var anledningen till att de valde 
Länsförsäkringar vilket kan tyckas vara en låg siffra med tanke på att Länsförsäkringar vill 
använda den lokala närvaron för att utmärka sig från sina konkurrenter. Vad som dock måste 
beaktas är att det som efterfrågas är anledningen till att kunderna valde Länsförsäkringar, dvs. 
inte vad de upplever som positivt hos företaget utan bara just den anledningen att de slutligen 
valde att bli kund hos företaget. Det kan ju därmed vara betydligt fler som anser att den lokala 
närvaron är väldigt viktigt och uppskattar den men att det ändå inte är den faktor som avgör 
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vilket bolag som väljs. Att ingen i gruppen upp till 35 år hade angett den lokala närvaron som 
ett kriterium för att de valde Länsförsäkringar tror jag kan bero på att de har växt upp i en tid 
då samhället har förändrats och mer och mer har centraliserats. På sistone upplever jag det 
dock som att denna trend har börjat vända lite igen och att fler och fler faktiskt uppskattar den 
lokala närheten. De lite äldre respondenterna har växt upp i ett samhälle där det mesta fanns 
lokalt och var personligt varför de har upplevt fördelarna med detta och därmed har lättare att 
uppskatta den lokala närvaron.  
 
Av gruppen upp till 35 år svarade hela 16 procent att de valde Länsförsäkringar eftersom 
deras föräldrar är kunder där. Dessa kunder har troligtvis valt Länsförsäkringar av två olika 
anledningar. Antingen har de av bekvämlighet valt samma försäkringsbolag som sina 
föräldrar eller så litar de på att deras föräldrar har gjort ett bra val. Oavsett vilket bör 
föräldrarna ändå vara nöjda med Länsförsäkringar då ungdomarna förmodligen inte skulle 
välja företaget om de hört att deras föräldrar vore missnöjda.  
 
8 procent av gruppen 36-50 år blev rekommenderade av en privatperson att välja 
Länsförsäkringar. Det tyder på att word of mouth är något som vi kan se hos 
Länsförsäkringars kundkrets (se kapitel 3.6 Word of mouth), dvs. Länsförsäkringars nöjda 
kunder pratar gott om/rekommenderar Länsförsäkringar till sin umgängeskrets. Då det, som i 
det här fallet, handlar om nöjda kunder, är word of mouth mycket positivt för företaget. Det 
kan ses som en slags ”gratis reklam” med ett trovärdigt budskap eftersom det inte kommer 
från Länsförsäkringar. 
 
16 procent av respondenterna upp till 35 år och 11 procent av dem mellan 36-50 år valde 
Länsförsäkringar eftersom de redan hade andra försäkringar i bolaget. Vissa såg det positiva i 
att de fick bonus medan andra tyckte att det var lättare att ha alla försäkringar samlade. Det 
faktum att vissa tycker att det är lättare att ha alla försäkringarna samlade stödjer också 
resonemanget kring frågan om det är viktigt att ha försäkringar och bank samlade inom 
samma företag. Om kunderna bara förstår fördelarna med att ha också detta samlat bör fler 
välja detta.  
 
Det är också intressant att se att en hel del av kunderna, cirka 10 procent, anger att de valde 
Länsförsäkringar tack vare att de upplevt ett positivt bemötande. Detta tyder på att personalen 
som ansvarar för kundkontakter sköter sitt jobb på ett mycket bra sätt. 
 
Företag kan numera skapa konkurrensfördelar genom att ta till vara på de möjligheter som 
miljömedvetandet skapar, se kapitel 3.5 Miljön som konkurrensmedel71. Länsförsäkringar 
värnar om miljön och har en uttalad miljöpolicy men ändå valde ingen av respondenterna 
Länsförsäkringar tack vare deras miljöarbete. Jag tror dock att det finns en förklaring till det. 
Konsumenter efterfrågar miljövänligare alternativ för miljöskadliga produkter, vilket är 
ganska logiskt då kunderna önskar lösningar på uppenbara miljöproblem. Ett försäkringsbolag 
förknippas inte med miljöproblem och därför tas heller inte miljöarbete i beaktan vid val av 
försäkringsbolag. Att ingen har angett miljön som anledning till att de valde just 
Länsförsäkringar innebär dessutom inte att kunderna inte anser att miljön är viktig. Precis som 
med den lokala förankringen tror jag att även miljöarbetet kan tänkas påverka kunderna men 
att det är andra faktorer som väger tyngre vilka därför anges som svar.  
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Fråga 6 - Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
 
Fråga 6 innehöll svarsalternativen Ja och Nej samt möjlighet för respondenterna att motivera 
sina svar.  
 
Precis som för föregående fråga skilde sig svaren från varandra beroende på respondenternas 
ålder, se figur 9. I gruppen 36–50 år svarade 77 procent av respondenterna att det är viktigt 
med en ”egen” personlig kontakt medan 71 procent av respondenterna som är äldre än 50 år 
tyckte att det var viktigt. I gruppen upp till 35 år är dock fördelningen annorlunda, här tycker 
56 procent av respondenterna att det är viktigt med en ”egen” personlig kontakt medan 
således 44 procent inte tyckte att det är viktigt. Många av dem som inte tycker att det är 
viktigt motiverade det med att de inte vet vad det innebär samt att de inte har någon erfarenhet 
av det. I de båda äldre grupperna motiverade många att de tycker att det är viktigt med en 
”egen” personlig kontakt eftersom de har haft det på banken och det har fungerat mycket bra. 
Anledningen till att antalet Ja-svarande är lägre i gruppen upp till 35 år tror jag beror på att de 
är för unga för att ha upplevt den personliga kontakten som förr var vanlig på bankerna och i 
resten av samhället, när varje liten by hade sina lokala affärer osv. De har helt enkelt ännu inte 
hunnit skaffa sig tillräckligt med aktiviteter hos sina banker och därmed heller inte fått 
uppleva hur det är att ha en ”egen” personlig kontakt. Därmed kan de heller inte se några 
fördelar med det och därför svarar de naturligtvis att det inte är viktigt för dem.  
 
Här verkar även ett samband finnas med föregående fråga där det fanns respondenter från de 
båda äldre grupperna som hade angett den lokala närvaron som anledning till att de valde 
Länsförsäkringar medan ingen ur den yngre gruppen angivit detsamma. Flera av de äldre 
respondenterna tycker att en ”egen” personlig kontakt är viktigt eftersom det ger trygghet och 
förtroende, på samma sätt som det kan vara betryggande att kunna vända sig till det lokala 
kontoret. Hos den yngre åldersgruppen efterfrågas dock inte denna trygghet i lika stor 
utsträckning, varken med ”egen” personlig kontakt eller genom lokala kontor, vilket kan 
tänkas bero på att de helt enkelt aldrig upplevt det och därför heller inte ser fördelarna.  
 

Fråga 6 - Är det viktigt för Dig att ha en "egen" p ersonlig 
kontakt hos Ditt bolag?
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Figur 9. Resultatet av frågan Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
uppdelat på de tre olika åldersgrupperna. Dessutom finns även det totala resultatet presenterat. 
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Att det är så pass många som 70 procent av samtliga respondenter som anger att en ”egen” 
personlig kontakt är viktig kan härledas tillbaka till Maslows behovstrappa, se kapitel 3.1 
Kundens behov. Enligt denna är trygghet ett av våra grundläggande behov. Anledningen till 
att en försäkring tas är ju just för trygghetens skull då de skyddar det viktigaste och mest 
dyrbara. Därför är det också av största vikt att allt blir helt rätt när en försäkring tecknas, det 
finns inte utrymme får några som helst problem om olyckan är framme. När kunden har 
frågor, ber om hjälp och får råd vill han eller hon att det ska vara av någon som är pålitlig och 
att den personen också är insatt i ens livssituation och vet vad som är bäst för just min 
situation. För att kunna få den relationen till sitt bolag krävs en ”egen” personlig kontakt. 
Många av respondenterna angav just att en ”egen” personlig kontakt är viktigt för att det 
skapar en personlig relation som inger trygghet och pålitlighet. Några av motiveringarna var: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Befintliga kunder 
 
Gruppen med de befintliga kunderna fick en enkät med totalt 7 frågor, se bilaga 3.  
 
De befintliga kunderna är uppdelade geografiskt. Det är 60 respondenter från Gävle, 27 
respondenter från Bollnäs och 26 respondenter från Söderhamn. Förutom att jämföra 
resultaten mellan de tre städerna har även resultaten mellan Gävle och södra Hälsingland 
(Bollnäs och Söderhamn) jämförts. Att jämföra hur respondenterna har svarat beroende på var 
de bor är intressant eftersom Länsförsäkringar har mindre marknadsandelar i Bollnäs och 
Söderhamn, det vill säga södra Hälsingland, än vad de har i Gävle. Det negativa med den 
geografiska uppdelningen är dock att grupperna blir mycket små med få respondenter i varje 
grupp, vilket minskar trovärdigheten på de svar som kan utläsas. Vid jämförelsen mellan 
Gävle och södra Hälsingland är dock grupperna något större. Nästan alla av respondenterna 
var äldre än 50 år och har varit kund i mer än 20 år, vilket gör det omöjligt att jämföra svaren 
beroende på ålder och hur länge de har varit kund hos Länsförsäkringar.  
 
Nedan presenteras de erhållna resultaten för respektive fråga samt analyser av resultaten.  
 
Fråga 1 – Hur gammal är Du? 
 
Fråga 1 har endast till avsikt att segmentera in kunderna i de olika åldersgrupperna: upp till 35 
år, 36-50 år och äldre än 50 år. Då det redan var få respondenter i varje grupp efter den 
geografiska uppdelningen blev det nästan bara en respondent i de flesta grupper när jag 
dessutom delade in dem utifrån ålder. Nästan alla respondenter var äldre än 50 år och det går 
därför inte att jämföra svaren beroende på respondenternas ålder varför sammanställningen av 
svaren på nästkommande frågor har gjorts utan någon hänsyn till ålder.  

 
”Mycket bra att ha en personlig kontakt, kan avgöra vilket försäkringsbolag man 

väljer” 
 

”Det känns betryggande att känna igen personen” 
 

”Får ett förtroende” 
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Fråga 2 – Hur länge har Du varit kund hos Länsförsäkringar? 
 
Fråga 2 är även det en segmenteringsfråga vars uppgift är att dela in kunderna i grupper 
beroende på hur länge de har varit kunder hos Länsförsäkringar. De tre alternativen är 0–10 
år, 11-20 år eller mer än 20 år. Precis som i föregående fråga hamnade nästan alla 
respondenter i samma grupp; de har varit kund hos Länsförsäkringar i mer än 20 år. Detta 
innebär att resultaten inte heller kan jämföras utifrån hur länge respondenterna har varit kund 
hos företaget. 
 
Fråga 3 – Hur ser Ditt kundförhållande, hos Länsförsäkringar, ut idag? 
 
På den här frågan fick respondenterna kryssa för vilka engagemang de har hos 
Länsförsäkringar, precis som Länsförsäkringars nya kunder fick göra på fråga 2 i deras enkät. 
Hela 81 procent av respondenterna hade enbart Försäkring hos Länsförsäkringar, 19 procent 
hade Bank och Försäkring. Detta är i princip identiskt med resultatet bland de nya kunderna; 
80 respektive 20 procent. Som tidigare nämnts har enkäten endast skickats till villa/hem-
försäkringskunder varför inga kunder enbart har banktjänst. 
 
Fråga 4 – Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? 
 
Precis som föregående fråga har även denna fråga ställts till Länsförsäkringars befintliga 
kunder och även i detta fall är svaren överensstämmande mellan de nya och gamla kunderna; 
de anser inte att det är viktigt att konceptet bank, försäkring och liv finns inom samma bolag. 
När svaren från respondenterna i Gävle jämförs med de från södra Hälsingland syns att hela 
77 procent av Gävles respondenter och 75 procent av södra Hälsinglands respondenter inte 
tycker att konceptet är viktigt, se figur 10. Det är alltså bara en marginell skillnad på hur 
svaren har utfallit i Gävle och södra Hälsingland. Av södra Hälsinglands respondenter tycker 
81 procent av dem som är från Bollnäs och 69 procent av dem från Söderhamn att konceptet 
inte är viktigt, men då antalet respondenter i de båda grupperna är mycket litet kan resultatet 
inte anses säkerställt. Nedan presenterar jag några av respondenternas motiveringar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precis som hos Länsförsäkringars nya kunder ser respondenterna Länsförsäkringar enbart som 
ett försäkringsbolag. Många har givit motiveringen att de redan har en bank medan andra har 
givit motiveringen att de inte vet vad det innebär eller att de inte har någon erfarenhet av det. 
Precis som hos Länsförsäkringars nya kunder saknar alltså många av respondenterna kunskap 
om vad konceptet innebär. 

 
”Har alltid haft annan bank” 

 
”Vänder mig hellre till en bank som bara är bank” 

 
 



- Enkätundersökningen och analys - 

   
- 30 - 

Fråga 4 - Är det viktigt för Dig att både Bank, För säkring och Liv 
finns inom samma bolag?
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Figur 10. Resultat av frågan Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? uppdelat på de tre olika geografiska områdena Gävle, Bollnäs och Söderhamn. Dessutom 
presenteras även resultaten totalt för södra Hälsingland, dvs. det sammanlagda resultatet av Bollnäs och 
Söderhamn. 
 
På samma sätt som hos Länsförsäkringars nya kunder har jag återigen valt att titta på hur 
respondenterna svarar beroende på vilka engagemang de har hos Länsförsäkringar. Detta för 
att jag vill styrka min teori om att bristande kunskaper är orsaken till att så många av 
respondenterna inte tycker att konceptet är viktigt. I den här jämförelsen kommer ingen 
hänsyn att tas till var respondenterna bor.  
 
Resultatet syns i figur 11 och hela 82 procent av dem som bara har försäkring tycker inte att 
konceptet är viktigt medan 50 procent av dem som både har bank och försäkring tycker att 
konceptet är viktigt. Motsvarande siffror för de nya kunderna är 92 procent och 50 procent. 
Det verkar således inte heller i detta fall finnas någon större skillnad mellan de nya och gamla 
kunderna. Nämnvärt är att eftersom konceptet är nytt så har de gamla kunderna inte kunnat få 
mer information än de nya kunderna varför det verkar rimligt att svaren är relativt lika för de 
två kundgrupperna. I och med detta resultat stärks min tidigare teori att högre kunskap bland 
kunderna skulle innebär att fler kunder upplever det som viktigt att ha bank och försäkring 
inom samma bolag. 
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Fråga 4 - Tycker Du att det är viktigt att Bank, 
Försäkring och Liv finns inom samma bolag?

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

Ja Nej

P
ro

ce
nt

 [
%

]

Försäkring

Bank & Försäkring

18

50

82

50

 
Figur 11. Resultat av frågan Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma 
bolag? uppdelat beroende på respondenternas engagemang hos Länsförsäkringar. 
 
Fråga 5 - Har Du, under Din tid som kund hos Länsförsäkringar, någon gång blivit 
konkurrentutsatt? 
 
På den här frågan fick respondenterna först svara Ja eller Nej beroende på om de någon gång 
hade blivit konkurrentutsatta. De respondenter som hade blivit konkurrentutsatta fick sedan 
svara på frågan hur de hade blivit konkurrentutsatta samt varför de valde att stanna kvar hos 
Länsförsäkringar.  
 
Resultatet visar att 52 procent av Gävles respondenter, 67 procent av Bollnäs respondenter 
och 70 procent av Söderhamns respondenter har blivit konkurrentutsatta. Det sätt som 
respondenterna har blivit konkurrentutsatta på skiljer sig inte mycket åt beroende på var de 
bor, se figur 12. Cirka 80 procent av respondenterna i Gävle och Bollnäs och cirka 70 procent 
av respondenterna i Söderhamn har blivit kontaktade av ett konkurrerande bolag. I Söderhamn 
är det dock något fler av respondenterna som på eget initiativ har varit i kontakt med 
konkurrerande bolag.  
 
Jag tror att det kan finnas mer än en förklaring till att det är så stor procent av respondenterna 
som har blivit kontaktade av ett konkurrerande bolag. Först och främst tror jag att det kan 
bero på att den här gruppen, de befintliga kunderna, är en väldigt attraktiv målgrupp då de är 
lite äldre och säkerligen har relativt många försäkringar i förhållande till yngre personer. Jag 
tror även att det ständigt pågår ett ”krig” för att försöka ta konkurrenternas kunder. På 
försäkringsmarknaden kommer det förmodligen inte in så många nya försäkringskunder och 
därför måste företagen även försöka ta konkurrenternas kunder.  
 
Några av respondenterna hade kryssat för annat alternativ men tyvärr hade bara en del 
förklarat på vilket sätt. De alternativ som angavs var genom annonsering och Ica-kort. 
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Fråga 5 - Om Ja, på vilket sätt har Du blivit konku rrentutsatt?
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Figur 12. Resultat av frågan Om Ja, på vilket sätt har Du blivit konkurrensutsatt uppdelat på de tre olika 
geografiska områdena Gävle, Bollnäs och Söderhamn. Dessutom presenteras även resultaten totalt för 
södra Hälsingland, dvs. det sammanlagda resultatet av Bollnäs och Söderhamn. 
 
För de som svarat att de blivit konkurrensutsatta fanns en öppen fråga där respondenterna 
gavs möjlighet att förklara varför de valt att stanna kvar hos Länsförsäkringar.  
 
I och med att produkter blir alltmer lika varandra har service kommit att spela en viktig roll i 
företagets erbjudande och det är ofta längst ute i produktskalet som kampen om kunderna 
avgörs, se kapitel 3.4.1.3 Produktskalet72. Jag tycker att det här stämmer bra in på anledningen 
till att många av respondenterna fortfarande är kunder hos Länsförsäkringar. Den anledning 
som respondenterna anger är nämligen att de har fått likvärdiga erbjudanden från andra 
företag men att de hellre stannat kvar hos Länsförsäkringar, i många fall tack vare trevligt 
bemötande av personalen och tack vare den lokala närvaron. Således verkar kunden bedöma 
de andra företagens tjänster som likvärdiga och som anledning till att de valt att stanna anger 
de istället den service som Länsförsäkringar erbjuder sina kunder.  
 
Idag väljer många företag att lägga ner sina lokalkontor för att spara pengar. Teorin säger 
dock att även en kostsam service kan vara lönsam om den uppskattas av kunderna, se kapitel 
3.4.1.3 Produktskalet73. Eftersom en hel del av kunderna faktiskt anger den lokala närvaron 
som en anledning till att de stannat hos Länsförsäkringar tror jag att denna service, trots att 
den är kostsam, faktiskt är lönsam för företaget.  
 
Enligt teorin är det nödvändigt att utgå från kundernas behov när utformningen av ett företags 
service ska beslutas, se kapitel 3.4.1.3 Produktskalet. Vissa kunder kan vara mer mån om 
service än om låga priser.74 Det stämmer verkligen bra in på respondenterna då många 
förklarade att de valde att stanna kvar hos Länsförsäkringar just tack vare deras personal och 
service trots att några hade blivit erbjudna billigare alternativ. Nedan presenterar jag 
motiveringarna från några av respondenterna: 
 

 
 
 
 
 

                                                 
72Lönn, (1995) 
73Knutsson, Söderlund, (1994) 
74Ibid 

 
”Bra bemötande och bra service” 

 
”Inte tillräckligt bra argument för att byta.” 
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Om detta jämförs med vad de nya kunderna angav som anledning till att de valt 
Länsförsäkringar upptäcks en viss skillnad mellan de båda kundgrupperna. Bland de nya 
kunderna svarade nämligen hela 40 procent att de valt Länsförsäkringar beroende på priset. 
Således tycks priset vara en betydligt mer avgörande faktor bland de nya kunderna medan 
däremot de befintliga kunderna värdesätter hög service och de är faktiskt beredda att betala 
något mer för detta. En intressant reflektion kring detta är att de befintliga kunderna 
framförallt består av personer i den äldre ålderskategorin, äldre än 50 år, vilket är den 
ålderskategori bland de nya kunderna som i högst utsträckning säger sig ha valt 
Länsförsäkringar med anledning av priset. Detta skulle kunna innebära att om yngre kunder 
hade tillfrågats även bland de befintliga kunderna så skulle skillnaderna mellan de båda 
kundgrupperna, nya och befintliga kunder, vara ännu större.  
 
Fråga 6 - Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
 
På fråga 6 fick respondenterna svara antingen Ja eller Nej. Dessutom fanns en möjlighet att 
motivera svaret.  
 
Oberoende av var respondenterna bor tycker cirka 50 procent av dem att det är viktigt att ha 
en ”egen” personlig kontakt hos bolaget, se figur 13. Nedan presenterar jag några av 
respondenternas motiveringar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om resultatet jämförs med resultatet för de nya kunderna tycker betydligt färre att det är 
viktigt med en ”egen” personlig kontakt bland de befintliga kunderna, jämför cirka 50 procent 
av de befintliga kunderna mot cirka 70 procent av de nya kunderna. En av de viktigaste 
anledningarna till detta tror jag är att de befintliga kunderna sällan har någon kontakt med 
Länsförsäkringar vilket vissa av respondenterna faktiskt också angett som motivering. De 
befintliga kundernas försäkringar är ju redan tecknade och ”sköter sig mer eller mindre 
själva” utan att kunderna behöver diskutera så mycket med företaget. Därför blir kontakten 
med Länsförsäkringar minimal, normalt kontaktas endast företaget om kunden av någon 
anledning skulle behöva utnyttja en av försäkringarna eller om han eller hon behöver teckna 
en ny försäkring. Bland de nya kunderna krävs dock betydligt mer kontakt med företaget för 
att få hjälp med vilka försäkringar som är lämpliga och vilka villkor som gäller. I samband 
med denna fas tror jag att kunderna värdesätter en ”egen” personlig kontakt då detta ger dem 
trygghet i valet av försäkring.  
 
En stor del av respondenterna har motiverat att de inte tycker det är viktigt med en ”egen” 
personlig kontakt eftersom de får bra hjälp av all personal hos Länsförsäkringar. Detta tyder 
på att dessa respondenter inte ser fördelarna med att ha en ”egen” personlig kontakt, en del av 
respondenterna svarade till och med att de inte visste varför de inte tyckte att det var viktigt 
med en ”egen” personlig kontakt. Skulle dessa kunder få kunskap om fördelarna med en 
”egen” personlig kontakt tror jag att betydligt fler skulle tycka att det var viktigt.   
 
 

 
”Det är sällan jag kontaktar bolaget så personalbyte hinner ske” 

 
”Alla är så kunniga och tillmötesgående” 



- Enkätundersökningen och analys - 

   
- 34 - 

Fråga 6 - Är det viktigt för Dig att ha en "egen" p ersonlig 
kontakt hos Ditt bolag?
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Figur 13. Resultat av frågan Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
uppdelat på de tre olika geografiska områdena Gävle, Bollnäs och Söderhamn. Dessutom presenteras 
även resultaten totalt för södra Hälsingland, dvs. det sammanlagda resultatet av Bollnäs och Söderhamn. 
 
Fråga 7 - Har Du någon gång behövt ta hjälp av Din försäkring?  
 
Här fick respondenterna svara antingen Ja eller Nej. De som någon gång hade behövt ta hjälp 
av sin försäkring fick dessutom i en öppen fråga möjlighet att berätta hur de då hade blivit 
bemötta av Länsförsäkringar.  
 
Resultaten kan ses i figur 14 och visar ingen nämnvärd fördelning mellan de olika geografiska 
grupperna. Totalt sett har hela cirka 80 procent av respondenterna någon gång behövt ta hjälp 
av sin försäkring.  
 

Fråga 7 - Har Du någon gång behövt ta hjälp av Din försäkring?
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Figur 14. Resultat av frågan Har du någon gång behövt ta hjälp av Din försäkring uppdelat på de tre olika 
geografiska områdena Gävle, Bollnäs och Söderhamn. Dessutom presenteras även resultaten totalt för 
södra Hälsingland, dvs. det sammanlagda resultatet av Bollnäs och Söderhamn. 
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”Vänligt och snabbt och bra service” 

 
”Mycket bra, aldrig något ifrågasättande. De är toppen!” 

 

”Proffsigt och medmänskligt utan krångel och för 
mycket byråkrati” 

 
”Började uselt men slutade bra” 

När jag studerade hur respondenterna upplevde att de hade blivit bemötta upptäckte jag att de 
flesta hade svarat väldigt kortfattat. För att lättare kunna analysera svaren har jag delat in dem 
i tre grupper, en positiv, en negativ och en positiv & negativ. Om respondenten har upplevt 
bemötandet på ett positivt sätt räknas denne naturligtvis tillgruppen positivt bemötande. På 
motsvarande sätt räknas således en respondent som upplevt bemötandet på ett negativt sätt till 
gruppen negativt bemötande. Om en respondent däremot har upplevt både positivt och 
negativt bemötande räknas då denne till gruppen positivt & negativt bemötande.  
 
I figur 15 nedan presenteras resultatet av denna följdfråga. I detta fall visar resultatet faktiskt 
en viss avvikelse mellan de tre platserna.  
 
Bland Gävles respondenter svarade hela 98 procent att de upplevde bemötandet som positivt 
medan enbart 2 procent upplevde bemötandet som negativt. Ingen av respondenterna hade 
upplevt både positivt och negativt bemötande. Här presenteras några av Gävlerespondenternas 
motiveringar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
I Bollnäs svarade 90 procent av respondenter att de hade fått ett positivt bemötande. Ingen av 
respondenterna upplevde att de enbart hade fått ett negativt bemötande medan såldes 10 
procent av respondenterna hade upplevt både positivt och negativt bemötande. Nedan 
presenterar jag några av Bollnäsrespondenternas motiveringar: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Söderhamn hade däremot inte lika många respondenter som hade upplevt ett positivt 
bemötande. 72 procent av respondenterna svarade att bemötandet hade varit positivt medan 6 
procent däremot upplevde bemötandet som negativt. Resten, 22 procent, hade upplevt både 
positivt och negativt bemötande. Då undersökningsgruppen endast består av ett litet antal 
respondenter kan det ha slumpat sig så att missvisande många med negativ erfarenhet har 
undersökts. Nedan presenterar jag några motiveringar från Söderhamns respondenter: 
 

 
 
 
 
 

 
”Mycket dåligt” 

 
”Tillfredsställande” 
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Generellt upplever dock en stor del av kunderna, cirka 90 procent, ett positivt bemötande. 
Kvalité i alla delar av tjänsteföretagets verksamhet framstår alltmer som ett av de viktigaste 
konkurrensmedlen, se kapitel 3.4.1.2 Produktens innanmäte. Den kundupplevda kvalitén är 
förhållandet mellan förväntad och upplevd tjänst i kundens perspektiv. Kundernas 
förväntningar kan påverkas och det är därför viktigt att företaget inte skapar större 
förväntningar än de kan förverkliga.75 Det är först när olyckan är framme och försäkringen 
måste utnyttjas som kunden verkligen får uppleva tjänsten, det är ju först då som tjänsten 
verkligen levereras. Då får kunden också se om företaget levererar tjänsten på det sätt som 
kunden förväntat sig. Som tidigare nämnts är en stor del av Länsförsäkringars kunder nöjda 
med servicen, hela 98 procent av Gävles kunder upplevde ett positivt bemötande, men i 
Söderhamn var andelen lite lägre. Det vill säga att Länsförsäkringar håller, enligt de flesta av 
de undersökta respondenterna, en hög kvalité och därmed kan också slutsatsen dras att de, i 
alla fall i de flesta fall, inte har lovat mer än vad de kan hålla.  
 
I och med att respondenterna i detta fall är befintliga kunder, vilka i de flesta fall har varit 
kund i mer än 20 år, finns ytterligare en intressant aspekt att beakta då flertalet av kunderna, 
ca 80 procent, faktiskt har tvingats använda någon av försäkringarna. Att få av respondenterna 
anger att de har upplevt enbart ett negativt bemötande i samband med att de använt 
försäkringen kan tyda på att de kunder som faktiskt upplevt ett negativ bemötande valt att 
byta bolag då de känner sig lurade och har mist förtroendet för Länsförsäkringar. 
 

Fråga 7 - Hur blev Du då bemött av Länsförsäkringar ?
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Figur 15. Resultatet av frågan Hur blev Du då bemött av Länsförsäkringar? uppdelat på de tre olika 
geografiska områdena Gävle, Bollnäs och Söderhamn. Dessutom presenteras även resultaten totalt för 
södra Hälsingland, dvs. det sammanlagda resultatet av Bollnäs och Söderhamn. 
 

                                                 
75Arnerup-Cooper, Edvardsson, (1998) 
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6 Slutsats 
 
 
I det här kapitlet presenterar jag de slutsatser som jag har kommit fram till under mitt arbete. 
Dessa slutsatser baserar jag på analysen som presenterades i föregående kapitel.  
 
Som tidigare har beskrivits var i vissa fall antalet respondenter inom de olika grupperna för få 
för att några säkra slutsatser egentligen ska kunna dras. Nedanstående slutsatser bygger på 
sammanställningar där resultaten ändå ansetts kunna generaliseras även till större 
kundgrupper. 
 
En av frågorna i frågeställningen var att jämföra hur respondenternas svar varierar beroende 
på var de är bosatta; i Gävle, Bollnäs eller Söderhamn. Resultaten visar att det inte verkar 
finnas några väsentliga skillnader mellan orterna, det bör dock påpekas att antalet 
respondenter som tillfrågats i respektive grupp är relativt få varför resultaten inte helt kan 
säkerställas. 
 
Från enkätsvaren bland de nya kunderna framkom att priset har fungerat som ett bra 
konkurrensmedel för att locka till sig kunderna. Hela 40 procent av respondenterna angav att 
de valde Länsförsäkringar just för prisets skull. Det finns dock en risk att dessa respondenter i 
stor utsträckning kan representera en grupp människor som ofta byter bolag och enbart går 
efter de lägsta priserna. Således finns det en risk att dessa kunder kommer att lämna 
Länsförsäkringar så fort något konkurrerande bolag erbjuder ett lägre pris.  
 
16 procent av respondenterna från gruppen nya kunder upp till 35 år valde Länsförsäkringar 
eftersom deras föräldrar redan var kunder, vilket är en ganska hög siffra. Jag tror dock att 
denna siffra skulle kunna vara ännu högre om Länsförsäkringar drar nytta av detta faktum och 
aktivt försöker få även barnen till deras kunder att bli kunder inom bolaget. När barnen i en 
familj börjar bli lite äldre borde Länsförsäkringar skicka ut ”material och erbjudanden” vilket 
skulle innebära att det är mycket enkelt och bekvämt för ungdomarna att välja just 
Länsförsäkringar. 
 
Något som också framkom av min undersökning var att Länsförsäkringar hade lockat till sig 
många kunder genom att själva ringa upp kunderna. Det är något som Länsförsäkringar därför 
borde satsa ännu mer på, speciellt då det förmodligen inte tillkommer så många nya kunder på 
marknaden utan för att kunna växa krävs att konkurrenternas kunder lockas över. Många har 
också angett det trevliga bemötandet som en anledning till att de valde just Länsförsäkringar 
varför personalen verkar göra ett mycket bra jobb i samband med kundkontakter. 
 
Till skillnad från de nya kunderna värdesätter respondenterna från de befintliga kunderna 
service och personal framför pris. Det är viktigt att hänsyn tas till denna grupp då det här är en 
väldigt viktig grupp för Länsförsäkringar i och med att de allra flesta av dem har varit kunder 
i över 20 år. I praktiken innebär det att Länsförsäkringar verkligen inte får göra något som 
riskerar att service och personal blir sämre i kundernas ögon utan att det måste skötas minst 
lika bra som idag.  
 
I och med att de befintliga kunderna vekar vara beredda att betala ett högre pris för den fina 
servicen medan däremot de nya kunderna i stor utsträckning lockas över till Länsförsäkringar 
genom ett lågt pris kan det vara svårt att göra båda kundgrupperna helt nöjda. För att kunna 
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locka över konkurrenternas kunder verkar ju ett lågt pris vara en avgörande faktor, men om 
konkurrenterna kan erbjuda billiga försäkringar tack vare att kunderna själv tecknar 
försäkringen på Internet och att billiga lokaler hyrs i något ytterområde, kan Länsförsäkringar 
få svårt att matcha priset samtidigt som dagens servicenivå behålls. Att överge sina lokala 
kontor skulle gå stick i stäv med att företaget vill utmärka sig från sina konkurrenter genom 
just lokal närhet, vilket enligt resultaten från min undersökning också lyckats då det 
framförallt bidrar till att befintliga kunder stannar kvar hos Länsförsäkringar men också till att 
några nya kunder kan lockas till företaget. För att kunna behålla kontoren men ändå locka ett 
större antal nya kunder kanske företaget kan försöka ta fram erbjudanden där priset beror på 
vilken grad av service som önskas. Exempelvis kan det ju finnas någon form av rabatt om 
kunderna själva tecknar sin försäkring via Länsförsäkringars hemsida.  
 
En av de allra viktigaste sakerna för att behålla sina kunder, speciellt i försäkringsbranschen 
och därmed i Länsförsäkringars fall, tror jag är att företaget håller vad de lovar. Bland de 
befintliga kunderna svarade endast ett fåtal procent att de upplevde bemötandet som negativt 
när de varit tvungna att ta hjälp av försäkringen. Utifrån detta drar jag slutsatsen att 
Länsförsäkringar helt enkelt inte har råd att ”missköta” sig i samband med att någon av de 
befintliga kunderna vill utnyttja försäkringen. Om så är fallet är denna kund i stort sett alltid 
förlorad, enbart ett mycket litet antal av kunderna anger ju att de upplevt ett negativt 
bemötande. Därmed krävs att Länsförsäkringar vid dessa tillfällen noga väger situationen, vad 
kräver egentligen kunden i förhållande till vad företaget kan tänkas tjäna på kunden om han 
eller hon fortsätter att vara en nöjd kund. Dessutom måste företaget beakta att den besvikna 
kunden troligen kommer att sprida sina åsikter till vänner och bekanta och kanske även till 
media. Genom att göra en befintlig kund besviken kommer företaget därmed inte bara att 
tappa sin gratisreklam i form av positivt word of mouth utan dessutom erhålls en form av 
negativt word of mouth vilket kan vara mycket ödesdigert för företaget. Det är också 
intressant att notera att ca 10 procent av de tillfrågade har upplevt ett negativt och positivt 
bemötande i samband med att de använt försäkringen. Att en så pass betydande mängd kunder 
ändå finns kvar som kunder tyder på att Länsförsäkringar faktiskt har möjlighet att rädda kvar 
kunder trots att de inledningsvis inte har handlat på ett, ur kundens perspektiv, positivt sätt. 
En missnöjd kund kan därmed åter bli en nöjd kund som stannar kvar inom Länsförsäkringar 
om företaget rättar till sitt misstag.  
 
Min undersökning visar tendenser på att konceptet med bank, försäkring och liv inom samma 
bolag både skulle kunna locka till sig nya kunder samt bidra till att behålla befintliga kunder 
om Länsförsäkringar marknadsför fördelarna med konceptet. Länsförsäkringar måste även 
försöka få bort de negativa tankarna som finns mot att ett försäkringsbolag som 
Länsförsäkringar går in i bankbranschen. De måste genom marknadsföring få fram till 
kunderna att de har den kunskap som krävs och att de är minst lika bra som alla andra banker. 
När fler och fler har testat konceptet och själva upplevt fördelarna med detsamma kommer 
ytterligare kunder att fås genom att Länsförsäkringar kan dra nytta av positivt word of mouth.  
 
Om Länsförsäkringar ska kunna lyckas med att införa en ”egen” personlig kontakt måste de 
även på den biten marknadsföra fördelarna med det till kunderna. Idag anser många av de 
befintliga kunderna att det inte är speciellt viktigt med en personlig kontakt vilket jag tror 
beror på att de har så pass liten kontakt med företaget i huvud taget. Dessutom visar 
enkätundersökningen tendenser på att en stor del av respondenterna inte vet vilka fördelar det 
finns med att ha en ”egen” personlig kontakt. För att dessa kunder ska förstå dessa fördelar 
krävs att företaget informerar om begreppet. Först när kunderna förstår fördelarna kan 
Länsförsäkringar använda detta som ett konkurrensmedel. 
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7 Förslag till vidare forskning 
 
 
Då jag av praktiskt skäl inte har kunnat tillfråga fler än 400 respondenter kunde vissa 
uppdelningar inte genomföras, exempelvis kunde respondenterna inom gruppen befintliga 
kunder inte delas upp i åldersgrupper. För att kunna utnyttja fler uppdelningar och jämförelser 
mellan olika grupper skulle det därför vara intressant att genomföra en liknande undersökning 
med fler respondenter. 
 
Det vore också intressant att göra djupintervjuer med några av respondenterna i samma 
kundgrupp som jag undersökte för att få fram några enskilda personers åsikter och på så sätt 
få en mer djupgående förståelse. 
 
I frågan som behandlar hur de befintliga kunderna upplever att de har blivit bemötta i 
samband med att de använt försäkringen tyder svaren på att en kund som blir negativt bemött 
väljer att lämna företaget. Det vore mycket intressant att göra djupintervjuer eller en 
enkätundersökning bland de kunder som faktiskt har lämnat Länsförsäkringar. Av vilken 
anledning valde de att lämna företaget, är en av orsakerna möjligen just negativt bemötande? 
 
Det vore också intressant att göra ytterligare studier på de 40 procent av de nya kunderna som 
anger att de har valt Länsförsäkringar för prisets skull. Verkar de representera en grupp 
människor som ofta byter bolag för att få lägsta pris? Hur lönsamma är egentligen dessa 
kunder för företaget och hur stor kraft bör Länsförsäkringar lägga ner på att locka till sig 
dessa kunder? 
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Enkätundersökningen skickades ut 21-22 november 2007. Enkäten skickades till totalt 400 
personer varav 217 svarade. 
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Hej! 
 
Får jag ta max 5 minuter av din tid. 
 
Jag heter Marie och är en student från Högskolan i Gävle, som skall göra ett 
examensarbete. Det är en marknadsundersökning, som handlar om vad Du som 
kund värdesätter hos ett försäkringsbolag. Alla personuppgifter hanteras under 
sekretess och Du som kund kommer att vara anonym.  
 
Blanketten består av ett fåtal frågor och det vore för mig en ovärderlig hjälp om 
Du svarar på dessa inom fem dagar. 
 
Jag har fått Ditt namn och adress med tillstånd från Länsförsäkringar Gävleborg.  
 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Marie Lenströmer 
 
 
 
Bifogar: Svarskuvert 
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Frågor 
 
1. Hur gammal är Du?  
 

o Upp till 35 år 
o Mellan 36-50 år 
o Äldre än 50 år 

 
2. Hur ser Ditt kundförhållande, hos Länsförsäkringar, ut idag?  
 

o Bank 
o Försäkring 
o Liv 
 

3. Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma bolag?  
 

o Ja 
o Nej 

 
Var vänlig och motivera Ditt val, tack.______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Hur kom Du i kontakt med Länsförsäkringar?  
 

o Besökte ett av Länsförsäkringars kontor 
o Ringde själv till Länsförsäkringar 
o Genom Internet 
o Genom ett banklån som ledde till försäkring 
o Genom fastighetsförmedlingen (Länshem) som ledde till försäkring 
o Länsförsäkringar tog kontakt med mig 
o Annat: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Varför valde Du Länsförsäkringar när Du skulle teckna Din 

försäkring?____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Var vänlig och motivera Ditt val, tack.______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Tack för Din medverkan! 
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Frågor 
 
1. Hur gammal är Du?  
 

o Upp till 35 år 
o Mellan 36-50 år 
o Äldre än 50 år 

 
2. Hur länge har Du varit kund hos Länsförsäkringar?  
 

o Mellan 0- 10 år 
o Mellan 11-20 år 
o Mer än 20 år 

 
3. Hur ser Ditt kundförhållande, hos Länsförsäkringar, ut idag?  
 

o Bank 
o Försäkring 
o Liv 

 
4. Är det viktigt för Dig att både Bank, Försäkring och Liv finns inom samma bolag?  
 

o Ja 
o Nej 

 
Var vänlig och motivera Ditt val, tack.______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
5. Har Du, under Din tid som kund hos Länsförsäkringar, någon gång blivit 

konkurrentutsatt? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Om Ja, på vilket sätt har du blivit konkurrentutsatt?  

 
o Har på eget initiativ varit i kontakt med ett konkurrerande bolag 
o Blivit kontaktad av ett konkurrerande bolag 
o Annat alternativ:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Om Ja, varför stannade Du kvar hos Länsförsäkringar? _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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6. Är det viktigt för Dig att ha en ”egen” personlig kontakt hos Ditt bolag? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Var vänlig och motivera Ditt val, tack. ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
7. Har Du någon gång behövt ta hjälp av Din försäkring? (oavsett typ av försäkring) 

 
o Ja 
o Nej 

 
Om Ja, hur blev Du då bemött av Länsförsäkringar?____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Tack för Din medverkan! 

 
 


