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Abstrakt
Titel: Är Guldkunderna lönsamma?
Nivå: C -uppsats i Företagsekonomi
Författare: Patrik Sandberg & Fredrik Östman
Handledare: Ann Wetterlind Dörner
Datum: 2011 – Maj
Syfte: Uppsatsens syfte är att, på uppdrag av Länsförsäkringar Skaraborg, undersöka om
företagets kundbonussystem är lönsamt för företaget i praktiken.
Metod: Uppsatsen bygger i huvudsak på en kvantitativ metod där data som har behandlats
erhållits från uppdragsgivaren i form av ett Excel-dokument. X2- tester har gjorts i
statistikprogrammet Minitab för att på så sätt undersöka den verkliga effekten av
bonussystemets utformning.
Resultat & slutsats: Utifrån de uppgifter och data som har erhållits visar resultaten på att
bonussystemet är lönsamt för företaget även i praktiken.
Förslag till fortsattforskning: I uppsatsen har hänsyn tagits till redan givna variabler.
Ytterligare variabler skulle kunna vägas in i analysen för att på ett kvantitativt plan öka
trovärdigheten för resonemanget och på ett kvalitativt plan öka förståelsen för kundernas
agerande.
Uppsatsens bidrag: Resultaten i den här uppsatsen har visat att kundbonussystemet är
lönsamt för företaget även i praktiken. Ett resonemang har förts om var de största effekterna
finns och detta kan eventuellt sedan användas för att effektivisera verksamheten.
Nyckelord: Kundbonussystem, lönsamhet, X2-test, kvantitativ studie, kundlojalitet, bank- och
försäkringsbranschen.

ABSTRACT
Title: Are Gold costumers profitable?
Level: C-level in Businesseconomics
Author: Patrik Sandberg & Fredrik Östman
Supervisor: Ann Wetterlind Dörner
Date: 2011 – May
Aim: The purpose of this thesis is to, on behalf of Länsförsäkringar Skaraborg, examine if the
company's customer reward scheme is profitable for the company in practical.
Method: The essay is mainly based on a quantitative method in which processed data were
obtained from the constituent as an Excel document. X2-tests have been done in the
statistical program Minitab to examine the real impact of the bonus system.
Result & Conclusions: Based on the information and data that were obtained, the results
show that the bonus system is profitable for the company in practical.
Suggestions for future research: In this paper, the results are based on specified variables.
Additional variables could be considered in the reasoning to, in terms of quantity, increase the
credibility of the results and on a qualitative level try to create understanding of the customers
behavior.
Contribution of the thesis: The results in this paper have shown that customer reward
scheme is profitable for the company in practice.
A discussion has been about where the biggest impacts are, and that could be used to make the
business more effective.
Key words: Customer Incentive Systems, profitability, X2-test, quantitative study, customer
loyalty, banking and insurance industries.
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1. Inledning

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till hur bank- och försäkringsbranschen har
påverkats av de avregleringar som gjorts på finansmarknaden, vilka har inneburit en
branschglidning som medfört en hårdnande konkurrens på marknaden. Bakgrunden följs av en
problemdiskussion som slutligen resulterar i uppsatsens syfte och avgränsningar. Avsnittet
avslutas med en presentation av vår uppdragsgivare Länsförsäkringar Skaraborg (LFS) och
deras kundbonussystem.

1.1 Bakgrund
Förutsättningarna för banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner kom under
1980 talet att förändras för då påbörjades en avreglering som tillät nya aktörer, såväl svenska
som internationella, att verka fritt och bedriva bankverksamhet.
Denna avreglering har varit en starkt bidragande faktor till en ökad konkurrens på marknaden,
vilket har resulterat i att försäkringsbolag och banker kommit att närma sig samma bransch
(Ds, 1990:57). De flesta företag har insett den ekonomiska nyttan som genereras av att kunder
köper flera tjänster eller produkter från dem. Detta är något som baserar sig på antagandet att en
kund som har flera intressen hos företaget är mer lönsam, stannar längre och är en nöjdare kund
(Gröönros, 2002). Flera försäkringsbolag erbjuder därför idag sina kunder banktjänster, samtidigt
som banker erbjuder sina kunder olika försäkringsalternativ. Detta har lett till att de aktörer som
tidigare agerade på olika marknader nu istället konkurrerar om samma marknadsandelar och
kunder, vilket i sin tur har ökat vikten av att synas och marknadsföra sig gentemot kunderna för
att på så sätt knyta dem till sig.

Historiskt har den så kallade transaktionsmarknadsföringen, som fokuserar på transaktioner och
produkters egenskaper, varit central medan intresset för att möta kunden och dess förväntningar
har inte prioriterats (Gröönros, 2002, Gummesson, 2002).
Det var först under 1970- talets slut som forskare inom industriell marknadsföring började inse
vikten av en god relation mellan säljarna och konsumenterna (Gidhagen, 2002). Begreppet
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relationsmarknadsföring definierades av Berry (1983) och kom att leda till att fenomenet blev
allt mer vanligt förekommande. Under 1990- talet steg intresset kring relationsmarknadsföring
ytterligare och en tydlig övergång från transaktionsfokus till relationsfokus var ett faktum
(Gidhagen, 1998:4). Det finns alltså en tydlig trend inom många branscher att gå från ett
produktorienterat tillvägagångssätt till ett mer kundinriktat
(Gidhagen, 1998:4). Försäkringar och bankärenden är abstrakta tjänster och därför lämpar det sig
inte att lägga fokus på produkten. Det kundorienterade tillvägagångssättet har istället blivit en
avgörande strategi för försäkringsbolag och banker i kampen om kunder och marknadsandelar
(Gidhagen, 1998:4). För att styra kunderna mot att samla mer hos samma aktör arbetar företag
ofta med olika kundbonuslösningar, där kunden premieras utefter hur många olika affärer den
gör med företaget. Vikten av att frambringa och bibehålla kundlojalitet är nu en central strategi
för att kunna överleva på finansmarknaden (Gildhagen, 1998:4).

1.2 Företagspresentation
LFS grundades 1842 och är ett av 24 länsförsäkringsbolag som ingår i Länsförsäkringsgruppen.
Tillsammans utgör de 24 självständiga länsbolagen Länsförsäkringar AB, där var och ett av
länsbolagen verkar inom ett eget geografiskt område. I Skaraborg är huvudkontoret beläget i
Skövde och tillsammans med kringliggande närservicekontor verkar de i hela Skaraborgs län.
Företaget är kundägt, vilket i praktiken innebär att de försäkringstagare som har en
boendeförsäkring hos LFS även äger det. Det finns inga långsiktiga mål att bolaget ska tjäna
pengar på sina kunder, istället ligger fokus på att erbjuda låga premier och en hög servicegrad.
Eventuell vinst ska gå tillbaka till kunderna. (www.lansforsakringar.se 2011-04-07)
Företaget erbjuder banktjänster samt sak- och livförsäkringar och har över 100 000 kunder i
Skaraborg, vilket motsvarar en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare. Bolaget är
marknadsledande inom försäkringar för såväl privatkunder som företag och lantbrukare.
Marknadsandelarna ökar stadigt och växer som kraftigast tack vare nyrekrytering av bankkunder.
Varje kund har i genomsnitt fyra engagemang hos företaget och beroende på antalet engagemang
i bank och försäkring får kunden olika rabatter. (www.lansforsakringar.se 2011-04-07)
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1.2.1 Länsförsäkringar Skaraborgs kundbonussystem
Det finns tre kategorier i bonussystemet, nämligen Guldkund, Silverkund och Bronskund.
Gemensamt för alla tre kategorierna är att kunden måste ha sin boendeförsäkring hos LFS.
Företagets mål och strävan är att nyrekrytera guldkunder, och det är just därför det endast är
denna kategori som marknadsförs och som det aktivt arbetas med för att rekrytera nya kunder.
Här följer en kortfattad information om vilka villkor som måste uppfyllas för att klassificeras
som Guldkund:
För att få den högsta rabatten och de bästa förmånerna krävs, förutom hemförsäkringen, att
kunden har ett aktivt lönekonto med Visa eller Mastercard och en pensionsförsäkring placerad
hos företaget. Om kunden uppfyller dessa kriterier är den Guldkund och får:
• 15 procent rabatt på hushållets privata försäkringar
• Gratis kortavgift
• Självriskreducering på boendeförsäkringen
• 0,10 procentenheters rabatt på bottenlån
• Rabatt på ett larmpaket när han/hon anlitar Securitas Direct
(www.lansforsakringar.se 2011-04-07)

1.3 Problemdiskussion
Den hårda konkurrenssituation som råder på finansmarknaden ställer höga krav på dess aktörer
att attrahera nya kunder och försöka utveckla långa relationer med såväl de befintliga som de nya
kunderna. För att detta ska vara möjligt arbetar många banker och försäkringsbolag med olika
kundvårdssystem, där syftet är att få en ökad kunskap om sina kunder och vilken relation de har
till företaget. Systemet kallas för Customer Relations Management (CRM) och vanligt använda
instrument är olika lojalitetsprogram och bonussystem (Storbacka & Lehtinen, 2000).
Implementerandet av dessa system och program har för avsikt att hjälpa företagen till en djupare
kunskap och förståelse om sina kunder. Huruvida den information som företagen erhåller från
dessa system används effektivt för att förbättra företagets position på marknaden och bidra till
bättre resultat är i dagsläget ingen självklarhet. Många banker och försäkringsbolag är osäkra hur
de på ett framgångsrikt sätt ska hantera och dra nytta av den omfattande kundinformationen de
har till sitt förfogande.
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LFS tillhör de aktörer på marknaden som använder sig av ett kundbonussystem där kunderna
kategoriseras i olika nivåer beroende på hur stort engagemang de har hos företaget. Under åren
har LFS arbetat med olika koncept för detta och gradvis fintrimmat och justerat för att premiera
det beteende de önskar hos kunderna. Förhoppningarna med kundbonussystemet som
implementerades vid årsskiftet 2009/2010 är att det ska bidra till att bestämma vilka kunder
företaget ska fokusera på och hur den kundkategorin kan utökas. Kundbonussystemet omfattar i
dagsläget på olika sätt närmare 50 000 kunder i Skaraborg och kostar företaget åtskilliga
miljoner kronor per år i form av olika rabatter (Bilaga 1). Anledningen till att företaget använder
sig av detta system är för att få kunder att utöka sitt engagemang i företaget genom att premiera
kunder efter hur stort engagemanget de har. Genom att öka antalet kunder som har ett stort
engagemang i företaget vill LFS minimera risken för att förlora kunder till konkurrerande företag
samtidigt som det ska öka deras lönsamhet. Den huvudsakliga frågeställningen vi ska reda ut är
hur detta kundbonussystem är lönsamt eller inte i praktiken för företaget.

1.4 Syfte
Denna C-uppsats syftar till att analysera den verkliga lönsamheten för det kundbonussystem som
LFS har implementerat. Att systemet lönar sig för kunden är givet och att det i teorin är lönsamt
även för LFS är känt, men hur är det i praktiken?

1.5 Avgränsningar
För att kunna föra en relevant diskussion kring ett så pass omfattande begrepp som lönsamhet
kommer analysen att begränsas till de resultat våra data kan ge.
Data för ca 11 000 olika individer har erhållits från LFS. Studien är baserad på och begränsad till
de kunder som fanns den 18:e februari 2011. Dessa kunder är indelade i tre olika kundgrupper;
Guldkunder, Guldkunder lantbruk och Icke Guldkunder. För att göra data hanterbar inom de
tidsramar som finns för en C-uppsats avgränsades omfattningen till endast två av dessa grupper.
Guldkunder Lantbruk var den minsta av de tre och har därför inte behandlats i den här uppsatsen.
En variabel som finns att tillgå är individernas ålder, men den har inte tagits med i beräkningarna
då åldern är alltför avvikande från de andra variablerna som alla är redovisade i antal kronor.
När datamaterialet analyserades upptäcktes att data för två av engagemangen innehåller påtagliga
brister vilket resulterade i, efter en diskussion med uppdragsgivaren, att de två variablerna
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uteslöts ur studien. De två variablerna var “BruttoPremieBoende” och “BruttopremieÖvrigSak”.
Dessa innehöll premier som inte fanns med i den rabatterade variabeln “Årspremie” som i sin tur
visar nettopremien som kunderna betalar, efter att rabatten dragits av.
Studiens syfte är att undersöka om kundbonussystemet är lönsamt för företaget och därmed är
dessa två variabler ändå av sådan karaktär att de inte kan tas med i beräkningarna eftersom de
angivna summorna varken genererar inkomster eller kostnader för företaget. De två variablerna
hade därmed förmodligen uteslutits ur analysen ändå.
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2. Teori

Här presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis följer en beskrivning av
fenomenet relationsmarknadsföring, vilket leder vidare till kundlojalitet och lojalitet i bank och
försäkringsbranschen. Avslutningsvis behandlas begreppet kundlönsamhet och hur den mer
specifikt kan mätas i bank- och försäkringsbranschen.

För att ge läsaren en visuell bild över de teorival som gjorts, och förhoppningsvis på så sätt
underlätta förståelsen och tankegången bakom dem har denna modell utformats utifrån
Blomqvist et al. (2004) syn på relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring

Kundlojalitet

Lönsamhet

Lojalitet i bankoch
försäkringsbranschen

Lönsamhet i bankoch
försäkringsbranschen

(Källa: Egen utvecklad modell, 2011)

2.1 Relationsmarknadsföring
En relation kräver två parter som har ett utbyte av varandra. Inom marknadsföring grundar sig
denna relation i den klassiska dyaden mellan leverantör och kund. Relationsmarknadsföring är
alltså den marknadsföring som sätter relationen mellan kund och företag i fokus. Både företaget
och kunden har fördel av en god relation eftersom det för företaget genererar kunder och för
kunden skapar en trygghetskänsla. (Gummesson, 2003)
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Följande definition av relationsmarknadsföring görs av Gummesson
“Relationship marketing is marketing based on interaction within networks of relationships”
(Gummesson, 2003 s.3)

Relationsmarknadsföring är ett relativt nytt perspektiv på marknadsföring och skiljer sig från
traditionell transaktionsmarknadsföring på så sätt att den fokuserar på ett längre tidsperspektiv.
Synen på “tillfredsställd kund” har utvecklats från tillfredsställelse vid själva köpet
(transaktionen), till att skapa en långvarig relation mellan kund och företag.
Relationsmarknadsföring fokuserar alltså på en längre och djupare relation mellan kund och
företag, allt för att behålla befintliga och pålitliga kunder. (Gidhagen, 1998)
Varje kundmöte utvärderas omedvetet av kunden. En nöjd kund har företaget i åtanke nästa gång
ett liknande inköp ska göras, medan en kund som inte var nöjd när den, senaste gången, lämnade
butiken ogärna går tillbaka till samma återförsäljare/distributör.
Målet är att skapa ett mervärde för kunden vilket leder till att båda parter tjänar på att bibehålla
relationen och att vara lojala. (Grönroos, 2002)

Företagets intresse ligger i att behålla befintliga kunder för att på så sätt slippa leta nya i samma
utsträckning, vilket i slutändan håller nere marknadsföringskostnaderna.
I tjänsteföretag är det extra viktigt att behålla sina kunder och göra dem nöjda eftersom
fenomenet “word of mouth” är ett väldigt effektivt sätt att öka sin kundkrets. (Grönroos, 2002)
Word of mouth innebär att en nöjd kund, likväl som en missnöjd kund, delar med sig av sin
upplevelse till andra i sin omgivning. På detta sätt leder förhoppningsvis ett engagerat och
serviceinriktat bemötande av redan befintliga kunder till nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt
kan värvas. För tjänsteföretag är detta fenomen extra viktigt, eftersom kundnöjdheten inte är
beroende av någon fysisk varas egenskaper, utan bara av tillfredställelsen i tjänsten
(Reichheld & Sasser, 1990). Förutom tryggheten som relationen ger för kunden, fungerar den
även som en värdehöjare och ett incitament för kunden att återvända till samma återförsäljare
(Gummesson, 2003).
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2.2 Kundlojalitet
Övergången från transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring har medfört att företag
har utvecklat sitt “kunden i fokus”- arbete och större fokus ligger på lojala kunder
(Söderlund, 2001). De flesta forskare är överens om att kundlojalitet är viktigt, men det råder
däremot delade meningar om vad en lojal kund är. Blomqvist et al. (2004) har följande
definition:
“En kund som över tiden anlitar ett företag för att tillfredställa hela, eller en del av, sitt behov av
de produkter och tjänster som täcks in av företaget erbjudande”.
(Blomqvist et al. 2004, s.121)

Den hårdnande konkurrenssituation som råder på marknaden har lett till att företag inte längre
har råd att se kunderna som en oändlig och förbrukningsbar resurs. Med den rådande
marknadssituationen, där få konkurrensfördelar står sig över tiden, förefaller en lojal kundbas än
mer attraktiv. (Blomqvist et al. 2004)
En studie av lojalitetsprogram sett ur kundens perspektiv påvisar att det ofta handlar om att en
lojal kund väljer en viss leverantör trots att det finns tillgång till alternativ. Studien framhäver att
känslan av ett ömsesidigt förhållande är avgörande för den fortsatta lojaliteten. (Arantola, 2003)

Det finns beräkningar som visar att företag använder minst fem gånger så mycket pengar för att
nå en ny kund som de gör för att behålla en befintlig kund. En förlorad kund medför dessutom
minskade intäkter samtidigt som kostnaden för att behålla en befintlig kund ofta är begränsad.
(Rosenberg et al. 1984)
Många företag arbetar därför, på olika sätt, med att öka kundlojaliteten för att på så sätt skapa
förutsättningar för bestående lönsamhet. Paretoregeln (20/80) säger att ett företags lönsamhet
utgörs av 20% lönsamma kunder och 80% olönsamma kunder. Denna regel har fått omdefinieras
och situationen i många företag är idag att 20 procent av kunderna står för 180 procent av
företagets vinst, vilket innebär att ett stort antal kunder inte är lönsamma. (Storbacka, 1994)
Att påverka lojaliteten hos de mest lönsamma kunderna är därför väldigt viktigt och arbetet med
detta är därför en viktig del i marknadsföringen.
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Kunder med sann lojalitet karakteriseras av att de är mycket positiva till företaget och har en hög
köpfrekvens. För att skapa lojalitet är det av yttersta vikt att det värde kunden upplever är
tillräckligt högt. Nöjda kunder är dock inget självändamål, utan det är värdet som kunden får av
samverkan med leverantören som resulterar i kundlojalitet. Det i sin tur skapar förutsättningar för
en långsiktig framgång på konkurrensutsatta marknader. (Blomqvist et al. 2004) För att ett
företag ska få lojala kunder förutsätts att de erbjuder produkter och tjänster som tillgodoser och
tillfredställer kundernas behov. Det är inte alltid själva produkten som är avgörande för hur lojala
kunderna är utan snarare användningen av produkten och det stöd och den service som företaget
erbjuder under produktlivslängden. (Blomqvist et al. 2004) Med andra ord är det framförallt
kvaliteten och värdet av relationen som är avgörande i hur lojal en kund är.
2.2.1 Lojalitet i bank- och försäkringsbranschen
Dagens marknad präglas av en ständigt ökande användning av ny teknologi vilket har medfört att
personliga kontakter mellan företag och konsument får allt mindre utrymme. Detta har varit
påtagligt bland tjänsteföretag, och då speciellt inom banksektorn. Följderna har blivit att arbetet
med att knyta kunder till sig har försvårats. (Foscht et al. 2009)
Kundernas intresse för banktjänster har ökat och allt fler har börjat undersöka vad olika
konkurrerande banker kan erbjuda just dem, vilket i sin tur lett till att allt fler kunder delar sitt
engagemang hos flera olika aktörer. (Foscht et al. 2009)

Bank- och försäkringsbranschen är väldigt konkurrenstyngd och det är därför viktig att den
enskilda banken tar hänsyn till hur stor andel av sina banktjänster som en kund konsumerar från
just dem. Storleken på en kunds totala konsumtion av finansiella tjänster från en enskild bank har
kommit att kallas för bankens “share of wallet” och kan användas som en indikator för att mäta
kundens lojalitet.
Genom att titta på historiken för en kunds köpbeteende finns en förhoppning om att kunna säga
något om dennes framtida köpbeteende. Om banken lyckas med detta kan förhoppningsvis
kundens lojalitet bibehållas och kanske till och med förbättras. (Foscht et al. 2009)
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För att kundens köpbeteende och tiden med engagemang, dvs. durationstiden, ska kunna
användas som en indikator på framtida agerande är det viktigt att kunden redan från början har
känt tillit och förtroende för företaget. Har kunden däremot upplevt att den blivit dåligt bemött
redan från början genom att t.ex. fått vänta onormalt länge för att få support är det svårt att
reparera den skada som då uppstått. På samma sätt är det sista intrycket viktigt för att kunden ska
återvända och även sprida positiv “word of mouth”. En kund som inte visar något intresse för
företaget när han väl har betalat kommer alltså med största sannolikhet inte att vara en lojal
kund. (Blomqvist et al. 2004)
En studie har gjorts där det undersöktes hur kundnöjdhet påverkar ett företags “share of wallet”.
Studien påvisade att företag som fokuserar på både kundens köpmönster och durationstid kan ha
upptill tio gånger så högt värde för företaget jämfört med om de bara fokuserar på durationstiden.
(Perkins-Munn et al. 2005) Samma studie tyder även på att de finns ett samband mellan en lång
durationstid och lägre kostnader för ett företag. Det leder i sin tur till en ökad “share of wallet”,
möjlighet att ta ut ett högre pris och samtidigt ge en ökad spridning av positiv “word of mouth”.

2.3 Kundlönsamhet
“Kundlönsamhet påminner om lojalitet som också handlar om ett förlopp som spelas upp över
tiden” (Söderlund, 2001, s.189)
Företag har varierande relationer till sina kunder och faktorer som påverkar hur relationen ser ut
kan t.ex. vara hur lång tid kunden haft ett engagemang i företaget, hur intensivt engagemanget är,
hur stor affärsvolym engagemanget omfattar och vilken styrka det har. Gemensamt för alla
relationer är att de grundar sig i ett samspel som både genererar intäkter och kostnader.
(Storbacka, 1993)
För att på ett framgångsrikt sätt kunna urskilja vilka kunder som är lönsamma att ha en varaktig
relation med samt hur dessa kunder ska stimuleras krävs en definition för att mäta
kundlönsamhet på ett rättvist sätt. (Bergendahl & Lindblom, 2000) Ett sätt att definiera
kundlönsamhet är att mäta de intäkter en kund inbringar under en viss period och subtrahera de
kostnader kunden ger upphov till under samma period. Här är det centrala att mätningen sker
under en viss period och det är alltså tidsperspektivet som är avgörande. (Söderlund, 2001)
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Vid beräkningar där utgångspunkten är det historiska perspektivet kan, beroende på hur
detaljerad data ett företag har om sina kunder för den önskade perioden, olika indikatorer för att
mäta kundlönsamheten användas, exempelvis brutto- och nettomarginal.
Denna beräkning liknar ett företags resultaträkning, skillnaden är att fokus ligger på en enskild
kund och därmed de intäkter och kostnader som avser den enskilda kunden. Den stora
utmaningen för analytikern ligger här i att identifiera de intäkter och kostnader som varje kund
genererar under den utvalda perioden. (Söderlund, 2001)
2.3.1 Lönsamhet i Bank- och försäkringsbranschen
Olika produkter har olika uppstartningskostnader och därför kan en kund under de första åren
vara en förlustaffär för företaget. Inom försäkringsbranschen räknar man ofta med att en kund
blir lönsam först efter tre till fyra år. (Blomqvist et al. 2004)
Ett sätt att ge en konkret, men väldigt förenklad, bild om huruvida en kund är lönsam för
företaget eller inte är alltså att beräkna skillnaderna mellan intäkter och kostnader som kunden
ger. Vad inlåningsräntor och utlåningsräntor genererar i intäkter och kostnader kan enkelt
beräknas med en referensränta. Andra konkreta faktorer att beräkna är vad olika sorters
engagemang, direkt och indirekt, ger för nettointäkter för bank- och försäkringsbolaget. För att
sedan räkna ut om en specifik kund, eller genomsnittskunden om det är mer relevant, är lönsam
eller inte kan helt enkelt kostnaderna subtraheras från intäkterna och ge ett resultat. Det är viktigt
att poängtera att beräkningar som görs hela tiden måste begränsas till en viss tid då en kunds
engagemang drastiskt kan förändras över tiden. (Storbacka, 1993)

För att ett tjänsteföretag såsom en bank eller ett försäkringsbolag ska kunna uppnå en god
kundlönsamhet krävs alltså att företaget undersöker och arbetar med att utveckla och förbättra
samtliga av de ovan nämnda områdena som presenterats i uppsatsens teoretiska referensram.
Grunderna för att uppnå en önskvärd kundlönsamhet illustreras nedan som en process
(Storbacka et al. 1994).
Tjänstekvalitet

Kundnöjdhet

Relationens

Relationens

Kund-

styrka

livslängd

lönsamhet
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3. Metod

I detta avsnitt presenteras och motiveras de val av metoder som används. Vidare beskrivs hur
insamlingen av data gått till och hur urvalen har gjorts. Slutligen presenteras själva
genomförandet av studien och hur resultaten, med hjälp av begreppen validitet och reliabili0tet,
kan anses vara tillförlitliga.

3.1 Tillvägagångssätt
Uppsatsen har genomförts på uppdrag av LFS. Företaget ville ha hjälp med att undersöka om
deras kundbonussystem var lönsamt för företaget även i praktiken.
Data som erhållits är väldigt omfattande men ändå inte fullständig nog för att beräkna lönsamhet
utifrån. En komplettering, i form av en enkätundersökning, har därför gjorts.
Enkätundersökningen har gett ett underlag för att kunna identifiera varför Guldkunderna har valt
LFS och om bonussystemet har varit en viktig faktor i detta val.

3.2 Vetenskaplig ansats
Det finns två olika vetenskapliga ansatser att utgå ifrån när en vetenskaplig undersökning ska
göras. Dessa två är positivism och hermeneutik och de anses ofta vara motsatsen till varandra.
Positivismen har en naturvetenskaplig utgångspunkt där forskaren mäter och jämför data för att
skapa förståelse för ett problem. Orsak-verkan-samband är en grundläggande utgångspunkt och
positivismen används därför ofta i kvantitativa undersökningar för att visa att olika faktorer
påverkar varandra. Syftet är att skapa sambandsförklaringar som kan användas generellt för att
besvara undersökningens problemformulering. (Andersson, 1982)
Hermeneutiken har en socialvetenskaplig ansats och används ofta i kvalitativa undersökningar
eftersom denna ansats menar att värderingar är fakta. Mer utrymme ges för att göra egna
tolkningar av intryck och känslor och kräver därför en närmare kontakt med källan än en
kvantitativ undersökning gör (Andersson, 1982). Neutral fakta finns inte, enligt hermeneutiken,
eftersom värderingar och känslor är fakta och därför viktiga variabler att ta hänsyn till.
Positivismen menar däremot att fakta ska skiljas från värderingar eftersom värderingar skapar
bristande objektivitet och opartiskhet (Andersson, 1982).
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Eftersom analysen i denna uppsats består av stora mängder data kommer studien att utgå från en
positivistisk ansats för att redogöra hur lönsamt bonussystemet är för LFS. Hänsyn tas inte till
individernas särdrag och känslor utan analysen är baserad på ett hårt datamaterial vilket
ytterligare förstärker valet av en positivistisk ansats. Enkätundersökningen, som genomförts som
komplement till huvudundersökningen av kunddata syftar till att generera information om
Guldkundernas inställning och kunskap kring bonussystemen, kan tyckas beröra den enskilda
kundens särdrag. Enkäten är dock utformat på ett sätt som gör att de erhållna svaren är
kvantifierbara och någon närmare analys av den enskilda kunden kommer inte diskuteras.

3.3 Vetenskaplig metod
För att undersöka och analysera information på ett djupare plan, där informationen ofta inte ens
är numerisk, används kvalitativ metod. Ofta består primärdata av intervjuer där varje intervju
behöver analyseras i detalj. Betydelsen av ord är stor och resultatet bygger på ej standardiserad
data. Att analysera t.ex. intervjuer är tidskrävande och därför ingår ofta ett begränsat antal
personer i en kvalitativ undersökning.
Kvantitativa metoder utförs ofta på ett större antal personer. Vid denna metod är all data i
sifferform och ofta kan resultatet beräknas fram statistiskt och sedan redovisas i diagramform.
(Eriksson, 2006)

Studien kommer att utföras med en kvantitativ metod eftersom att det datamaterial som finns är
väldigt omfattande och kvantifierat.
Uppsatsen kommer dessutom kortfattat att redogöra varför vissa, slumpmässigt utvalda,
Guldkunder har valt att bli just Guldkunder. Det material som denna redogörelse bygger på är
alltså insamlat med en enkät, som är uppbyggd av ett antal kryssfrågor. Svaren är kvantifierbara
och behandlas därför också med en kvantitativ metod.
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3.4 Datainsamling
3.4.1 Kunddata
Informationen om Guldkunder och Icke Guldkunder har erhållits från LFS. Kommunikationen
med uppdragsgivaren (David Seiving, Chef Verksamhetsstöd, LFS) har mestadels skett via
e-mail, men även via telefon då vissa variabler har krävt en mer djupgående förklaring. Data
erhölls som en färdig Excelfil och var strukturerad efter kundernas födelseår. Införingen av data
till Excelfilen gjordes av LFS själva och eventuella fel i denna överföringsprocess kan hänsyn
inte tas till.
3.4.2 Enkäten
För att få en indikation på varför Guldkunderna hos LFS har valt att bli Guldkunder har en
enkätundersökning genomförts (Bilaga 2). Ett slumpmässigt urval på 30 individer gjordes från
gruppen Guldkunder. Kontaktuppgifter till de utvalda erhölls från uppdragsgivaren och enkäten
skickades via post. I utskicket bifogades ett adresserat och frankerat svarskuvert för att på så sätt
minimera arbetet för respondenterna och därmed få maximal svarsfrekvens.

3.5 Urval
3.5.1 Kunddata
Primärdata i denna uppsats består av totalt 4736 Guldkunder som motsvarar LFS population den
18 februari 2011 och 6067 Icke Guldkunder som motsvarar ett urval av populationen vid samma
tidpunkt. Varje individ har, förutom ålder, 13 olika variabler som beskriver deras engagemang
som kund.
Dessa 13 variabler är vidare indelade i fyra olika kategorier.
● Sakförsäkringar
● Bank
● Liv/pension
● Skador de senaste tre åren
Samtliga kategorier har alltså undervariabler, vilka tillsammans beskriver kundens engagemang i
LFS. Av de 13 ursprungliga variablerna har, enligt 1.5 avgränsningar, två av dessa valts bort då
de innehåller bristfällig data. Ytterligare två variabler, Lånevolym kontokredit och Lånevolym
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privatlån, kunde inte statistiskt bearbetas då de innehöll ofullständig data. Slutlig data som
analyserades blev således nio olika engagemang. (Bilaga 3)
Ett obundet slumpmässigt urval på 400 Guldkunder och 400 Icke Guldkunder genomfördes i
statistikprogrammet MiniTab 15.0 för att skapa ett hanterbart stickprov att arbeta med.
3.5.2 Enkäten
Enkäten skickades ut till 30 stycken slumpmässigt utvalda guldkunder ur det stickprov som
gjordes i 3.5.1 Kunddata. Av dessa svarade 21 stycken via brev och ytterligare 5 personer
svarade per telefon efter att kontakt tagits med dem som inte svarade via brev. Slutliga antalet
enkäter som kunde bearbetas blev därmed 26 stycken av totalt 30 utskickade vilket motsvarar en
total svarsfrekvensen på 86,7%.
Svarsfrekvensen var väldigt hög men de som inte svarade på vare sig enkäten eller telefon hade
förmodligen ett bristande intresse och/ eller ont om tid.

3.6 Genomförande
Här presenteras hur data har bearbetats och med vilka hjälpmedel detta har gjorts. Det ges även
en beskrivning till hur processen för att bestämma vilka statistiska tester som kom att
genomföras gick till, samt varför vissa andra tester inte kunde göras.
3.6.1 Kunddata
Beräkningarna och antaganden i de statistiska testerna har utgått från grupperna Guldkunder och
Icke Guldkunder. Guldkundsgruppen är solid och innehåller enbart Guldkunder. Gruppen Icke
Guldkunder, däremot, innehåller dels individer som helt saknar rabatter men även vissa individer
som har en viss form av bonus.
Ur dessa två grupper har ett obundet slumpmässigt urval jämförts. Storleken på respektive grupp
valdes till 400 individer och utifrån dessa kommer uppsatsen att redogöra för om det
kundbonussystem som LFS använder sig av är lönsamt eller inte. Statistiska tester har gjorts i
Minitab 15.0.
För att testa om det råder en signifikant skillnad mellan två grupper kan t-tester användas. Ett
sådant test kräver dock, bland annat, att den data som ska undersökas är någorlunda
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normalfördelad. Då ett stort antal individer i varje engagemangsform, har 0 kr i storlek blev
ingen data normalfördelad.
Nedan illustreras exempel på hur fördelningen av data för ex såg ut i ett histogram och i en
normal probability plot:

Detta histogram ges som exempel för att visa att

Histogram of ÅrspremieBoende

data inte var normalfördelad och att t-tester därför

Frequency

100

80

inte kunde genomföras. (Løvås, 2006) Antalet
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kunder utan premie (0 kr), är överrepresenterade och

40

därför fås en snedfördelning. Histogrammet är inte
heller unimodalt (en topp) vilket ytterligare är en
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förutsättning för att t-tester ska kunna genomföras.
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(Källa: Egen, 2011)

Probability Plot of ÅrspremieÖvrigSak

I en normalfördelad fördelningsplott ska punkterna
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är normalfördelad.
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(Källa: Egen, 2011)
Eftersom att ingen data var normalfördelad fick testerna istället utföras med så kallade X2-tester
(chi-2-tester) för att på så sätt undersöka om det råder en signifikant skillnad mellan Guldkunder
och Icke Guldkunder.
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För att statistiskt säkerställa detta har ett X2-test för varje engagemangsform gjorts.
Ett sådant test ger svar på om skillnaderna mellan grupperna Guldkund och Icke Guldkund kan
förklaras med en verklig variation och att skillnaderna därmed inte enbart beror på slumpen.
För att i slutändan kunna besvara frågeställningen huruvida LFS Guldkunder är lönsamma för
företaget, är detta viktigt att veta. Att besvara frågeställningen med data som eventuellt är
slumpberoende skulle inte ge den tillförlitlighet som en vetenskaplig undersökning kräver.
3.6.2 Enkäten
De erhållna svaren från enkäten analyserades i Microsoft Excel där diagram har tagits fram för
att beskriva Guldkundernas inställning till kundbonussystemet. Överföringen av data har gjorts
med stor noggrannhet för att minimera risken för fel.

3.7 Validet och reliabilitet
För att öka trovärdigheten på den data som presenteras i en vetenskaplig studie finns vissa
kriterier som ska uppfyllas. Dessa kriterier gäller för såväl kvalitativ som kvantitativ data.
Den data som presenteras ska vara trovärdig och generaliserande för att på så sätt vara överförbar
till liknande studier och där ge samma resultat.
Validitet är ett mått på trovärdigheten och reliabiliteten är ett mått på hur generella resultaten kan
anses vara. Reliabilitet innebär alltså i vilken utsträckning objektivitet kan sägas föreligga och att
mätningen därmed kan göras om och generera samma resultat.
Validiteten brukar delas in i en extern och en intern del där den interna är ett mått på hur
resultaten i studien internt kan sägas vara trovärdig och där förklara ett orsakssamband.
Den externa validiteten beskriver mer hur resultatet kan anses gälla i ett vidare sammanhang,
utanför den egna studien. (Robert, 2009)
Eftersom undersökningen genomfördes med ett obundet slumpmässigt urval och det stickprov
som testats är förhållandevis stort är resultaten generaliserbara till hela populationen av
Guldkunder. Därmed är den interna validiteten hög.
Det är svårt att säga om det går att generalisera resultaten till en motsvarande kundgrupp i ett
annat bank- och försäkringsbolag och därför är det svårt att hävda en hög extern validiteten.
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Ett obundet slumpmässigt urval har använts och liknande slutsatser kommer därför att kunna
dras om undersökningen görs på ett nytt stickprov av LFS Guldkunder. Reliabiliteten är därför
hög.
Det är viktigt att poängtera att den data som erhållits från LFS kan förändras över tid.
De uppgifter som undersökts är endast representativa för 18/2 2011 och därför är det svårt att
hävda att samma beräkningar och tester kommer att generera samma resultat och slutsatser i
framtiden.

3.8 Källkritik
3.8.1Data och enkät
Data som har bearbetats i den här uppsatsen har inte varit möjlig att subjektivt behandla och
därför finns inte någon kritik i det avseendet. Däremot finns en del kritik till rådata som erhölls
från uppdragsgivaren. Två av engagemangsformerna visade sig exempelvis innehålla sådana
brister att de var tvungna att uteslutas ur studien. Vidare saknades uppgifter på flera individer i
olika variabler.
Ytterligare källkritik kan ges till utformningen av enkäten, eftersom svararen skulle kryssa för
redan givna svarsalternativ. Svaren hade kanske sett annorlunda ut om tomma rader hade lämnats
efter varje fråga. Enkäten var på så sätt ledande och därmed uppnåddes inte högsta möjliga
objektivitet. Anledningen till att enkäten trots allt var utformad med svarsalternativ var att svaren
skulle kvantifieras.
3.8.2 Litteratur
Teorierna har noga undersökts och ursprungskällan har i samtliga fall kontrollerats. Vidare har
flera böcker, av olika författare, används för att på så vis försäkra att teorierna inte är en enstaka
författares åsikt. Förhoppningarna var att detta skulle ge teoridelen högre trovärdighet och
möjligheten att ställa olika författares åsikter mot varandra.
Den litteratur som använts är skriven på en sådan nivå att den är lämplig för en uppsats på C-nivå
eller högre. Detta ökar trovärdigheten och relevansen på uppsatsen. Kurslitteratur på lägre nivå
har därför undvikits i största möjliga utsträckning.
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4. Empiri

I detta kapitel presenteras en del beskrivande statistik på data som erhållits från LFS. Denna
statistik grundas i det slumpmässiga urvalet och de tabeller som presenteras i avsnittet ligger till
grund för de analyser som sedan redovisas i nästa kapitel. En sammanställning av
enkätundersökningens svar redovisas dessutom i detta kapitel.

4.1 Χ2- test
Χ2- tester beräknas med formeln:
Q= ∑ (Obs-Exp)2/Exp

Q= Chi-Sq- värdet
Obs= antalet observationer i intervallet
Exp= förväntade värdet

Exp beräknas med formeln: (summa raden * summa kolumnen)/ n
n= totala antalet observationer (Lövås 2009 sid. 343)
I kapitlets olika tabeller förekommer både benämningen Chi-Sq, X2 och X2-andel . De står för
samma sak men för att skilja på intervallens och den totala engagemansformen värde används
X2-andel för varje intervall och Chi-Sq som en summering av alla X2. I den löpande texten
används X2.
Följande tabell har utformats för att illustrera hur data struktureras för X2-tester. Tabellen är en
förenkling av hur de nio olika engagemangsformerna har testats och data i den är fiktiv.
Intervall

GK

IGK

Summa

0-1000

10

5

15

1001-2000

15

10

25

2001-3000

25

15

40

Summa

50

30

80

Obs- värdet är det faktiska antalet observationer i intervallet, dvs. 10 för GK och 5 för IGK.
Exempel för hur Exp och X2-andel räknas ut i intervall 0-1000:
Exp för GK= (50*15)/80 = 9,375. Exp för IGK= (30*15)/80 = 5,625.
X2-andel GK = (10- 9,375)2/9,375 = 0,0146. X2andel för IGK = (5-5,625)2/5,625 = 0,0694.
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Sedan görs likadant för de olika intervallen och X2-andelarna summeras och bildar tillsammans
det totala Chi-Sq- värdet för testet, vilket i sin tur jämförs med det kritiska värdet i Appendix E
(bilaga 4). Om det framräknade Chi-Sq värdet är högre än det kritiska värdet kan sedan
nollhypotesen förkastas, beroende på vald signifikansnivå.
Med Χ2- testerna har det undersökts om kundgrupperna är oberoende av varandra vilket innebär
att nollhypotesen vid oberoendetest är att det inte finns en skillnad mellan Guldkunder och Icke
Guldkunder. Avsikten med testerna är att visa att nollhypotesen kan förkastas och därmed
statistiskt visa att skillnaderna mellan kundgrupperna finns.
Urvalsgrupperna består av 400 individer, men som tidigare nämnts är den data vi erhållit inte
fullständig. För vissa individer saknas en del uppgifter. En tolkning av detta problem är att den
posten är noll, men eftersom många andra nollsummor är utskrivna i datamaterialet är det
antagandet väldigt osäkert. För att göra testerna pålitliga valdes dessa individer istället bort i
respektive analys. Av denna anledning är det endast vid två tillfällen som 400 guldkunder och
400 icke guldkunder kan redovisas i korstabellerna. Antalet frihetsgrader (Degrees of Freedom)
räknas ut med formeln df=(k-1)(r-1) där k är antalet kolumner och r antalet rader .
Frihetsgraderna och vald signifikansnivå ger, i en tabell (bilaga 4), det kritiska värdet för testet.
Då detta kritiska värde, vid vald signifikansnivå (felrisksnivå), är lägre än det framräknade
värdet kan nollhypotesen förkastas. (Lövås 2009 sid 344, regel 8.7)
4.1.1 Data på Guldkunder och Icke Guldkunder
Nedan redovisas resultaten på samtliga X2-tester. Till höger om varje tabell redovisas hur stor
procentandel av respektive kundgrupp som återfinns i just det intervallet. Procentandelarna ligger
sedan till grund för analyser och de slutsatser som görs i de avslutande kapitlen.
Följade förkortningar har används:
GK = Guldkund, IGK= Icke Guldkund
Obs= observerat antal individer i intervallet, Exp= förväntade värde.

20

ÅrspremieBoende
Denna kategori är det verkliga belopp som kunderna hos LFS betalar årligen för sin
boendeförsäkring efter att rabatter dragits av. I det slumpmässiga urvalet hade 677 individer ett
angivet belopp i kategorin ÅrspremieBoende och omvänt saknades uppgifter på 133 individers
årspremie. 38,1% av dessa 677 personer hade ingen årspremie (0kr). Övriga individers premie
varierade mellan några hundralappar till över 7500 kr per år, men av de som faktiskt hade en
boendeförsäkring hos företaget var det vanligast (29,4%) att den låg i intervallet 2001-3000 kr.
0 kr
Obs
Exp
Χ2-andel

GK
104
135,3
7,236

IGK
Total
154
258
122,71
7,978

1-1000kr
Obs
45
22
Exp
35,13 31,87
Χ2-andel 2,771 3,055
1001-2000kr
Obs
43
40
Exp
43,52 39,48
Χ2--andel 0,006 0,007
2001-3000kr
Obs
85
38
Exp
64,50 58,50
Χ2-andel 6,517 7,185
3001-4000kr
Obs
55
33
Exp
46,14 41,86
Χ2-andel 1,699 1,873
4001-5000kr
Obs
15
14
Exp
15,21 13,79
Χ2-andel 0,003 0,003
5000< kr
Obs
8
21
Exp
15,21 13,79
Χ2-andel 3,415 3,765

GK=29,3%

IGK=47,8%.

67

GK=12,7%

IGK=6,8%.

83

GK=12,1%

IGK=12,4%.

123

GK=23,9%

IGK=11,8 %.

88

GK=15,4%

IGK=10,2%.

29

GK=4,2%

IGK=4,3%.

29

GK=2,3%

IGK=6,5%.
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Total

355

322

677

Chi-Sq= 45,515; DF = 6; P-Value = 0,000
Χ2 = 45,515 innebär att nollhypotesen kan förkastas. Antalet frihetsgrader, df, är sex. P-värdet
visar den betingade sannolikheten att testvariabeln av ren slump får ett minst lika extremt värde
som det observerade givet att nollhypotesen är sann. Ett litet P-värde, som i det här fallet,
innebär att nollhypotesen kan förkastas utan någon större risk att det är fel. (Lövås, 2006)
ÅrspremieÖvrigSak
Beloppen som är angivna i kolumnen ÅrspremieÖvrigSak består av summan av alla
sakförsäkringars årspremier som en person har hos LFS efter att eventuella rabatter har dragits
av. Med “ÖvrigSak” menas alltså alla sakförsäkringar utom boendeförsäkringen som
presenterades ovan. Även i denna kategori var det 677 av 800 individer som hade summor
noterade. Intervallet med flest kunder var 2001-3000 kr och bestod av 17,1% av de 677
personerna. ÅrspremieÖvrigSak hade ett väldigt vitt spektrum med belopp från 0 kr till över
51000 kr per år. De allra högsta beloppen var dock fåtaliga och grupperades med värden >7000
som totalt bestod av 10,8% av de 677 individerna.
0 kr GK
Obs 41
Exp 54,53
Χ2-andel

GK=11,5%

IGK=19,6%.

66

GK=9,6%

IGK=9,9%.

65

GK=7,0%

IGK=12,4%.

116

GK=17,2%

IGK=17.1%

IGK
Total
63
104
49,47
3,359 3,703

1-1000kr
Obs
34
32
Exp
34,61 31,39
Χ2-andel 0,011 0,12
1001-2000kr
Obs
25
40
Exp
34,08 30,92
Χ2-andel 2,421 2,669
2001-3000kr
Obs
61
55
Exp
60,83 55,17
Χ2-andel 0,000 0,001
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3001-4000kr
Obs
43
34
Exp
40,38 36,62
Χ2-andel 0,170 0,188
4001-5000kr
Obs
52
34
Exp
45,10 40,90
Χ2-andel 1,057 1,165
5000-6000kr
Obs
34
26
Exp
31,46 28,54
Χ2-andel 0,205 0,226
6001-7000kr
Obs
19
11
Exp
15,73 14,27
Χ2-andel 0,679 0,749
7000< kr
Obs
46
27
Exp
38,28 34,72
Χ2-andel 1,557 1,717
Total

355

322

77

GK=12,1%

IGK=10,6%

86

GK=14,6%

IGK=10,6%.

60

GK=9,6%

IGK=8,0%

30

GK=5,3%

IGK=3,4%

73

GK=13.0%

IGK=8,4%

677

Chi-Sq= 19,890; DF = 8; P-Value = 0,011
X2= 19,890 betyder att nollhypotesen kan förkastas på alla signifikansnivåer utom den lägsta.
Skillnaderna mellan grupperna är alltså signifikant på nivån 0,05 men icke-signifikant på nivån
0,01. Detta kan även utläsas på P-value som i testet är 0,011= 1,1%. Ett P-värdet på 1.1%
betyder att nollhypotesen ska förkastas om man använder en signifikansnivå som är högre
än 1,1% men däremot förkastas nollhypotesen inte om vald signifikansnivå är mindre än 1,1%.
SparvolymBank
Denna kolumns summor motsvarar hur många kronor varje individ har placerat på bankkonton
hos LFS. Alla 400 Guldkunder hade uppgifter angivna i denna kategori och av deras summor var
det flest personer i intervallet 10 001-100 000 kr (45,8%). Minimum för Guldkundernas sparande
var 0 och maximum av de 400 individerna var över 2,7 miljoner. Av Icke Guldkunder hade 346
av 400 individer en noterad summa i denna engagemangsform. De allra flesta (92,8%) av denna
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kundgrupp hade ett mycket lågt sparande, nämligen mellan 0-500 kr. Minimum var 0 men den
Icke Guldkunds-individ som hade mest sparat hade 1,3 miljoner i SparvolymBank hos LFS.
0-500 kr
GK IGK
Total
Obs
22
321
343
Exp
183,91 159,09
Χ2-andel 142,55 164,79
501-10 000 kr
Obs
72
10
Exp
43,97 38,03
Χ2-andel 17,87 20,66
10 001-100 000 kr
Obs
183 10
Exp
103,49 89,51
Χ2-andel 61,10 70,63

GK =5,5%

IGK=92,8%

82

GK=18,0%

IGK=2,9 %

193

GK=45,8%

IGK=2,9%

GK=30,8%

IGK=1,4%

100 000< kr
Obs
123 5
128
Exp
68,63 59,37
Χ2-andel 43,067 49,788
Total

400

346

746

Chi-Sq = 570,456; DF = 3; P-Value = 0,000
Det väldigt höga Χ2-värdet betyder att nollhypotesen kan förkastas utan några som helst
tveksamheter.
SparvolymFond
Denna kategori beskriver individernas storlek på sparande i fonder. Totalt sett fanns uppgifter på
744 personer, 398 st Guldkunder och 346 st Icke Guldkunder. De flesta (80,1%) av dessa 744
kunder hade inget sparande i fonder hos LFS. Övriga individer hade ett fondsparande mellan 0600 000 kr.
0 kr
Obs
Exp
Χ2-andel

GK IGK
Total
284 312
596
318,83 277,17
3,81 4,38

GK=71,4%
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IGK=90,2%

1-1000 kr
Obs
18
13
Exp
16,58 14,42
Χ2-andel 0,121 0,139
1001-10 000 kr
Obs
33
15
Exp
25,68 22,32
Χ2-andel 2,088 2,402

31

GK=4,5%

IGK=3,8%

48

GK=8,3%

IGK=4,3%

GK=15,8%

IGK 1,7%

10000< kr
Obs
63
6
69
Exp
36,91 32,09
Χ2-andel 18,439 21,211
Total

398

346

744

Chi-Sq = 52,581; DF = 3; P-Value = 0,000
Nollhypotesen förkastas på alla signifikansnivåer.
LånvolymÖvrigaLån
LånvolymÖvrigaLån är en kategori som anger de lån med säkerhet individen har hos LFS.
Denna kategori var väldigt snedfördelad där endast 9 av 346 Icke Guldkunder hade en summa
större än 0 kr. En minoritet (32,0%) av Guldkunderna hade inte heller något lån med säkerhet
hos företaget men omvänt hade alltså 68 % av dem ett lån som var större än 0 eftersom uppgifter
fanns på samtliga Guldkunder i det slumpmässiga urvalet.
Har ej lån
GK IGK
Total
Obs
128 337
465
Exp
249,33 215,67
Χ2-andel 59,04 68,28
Har lån
Obs
272 9
281
Exp
150,67 130,33
Χ2-andel 97,703 112,951
Total

400

346

746

Chi-Sq = 337,953; DF = 1; P-Value = 0,000
Nollhypotesen förkastas, på starka grunder, igen.
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GK=32%

IKG=97,4%

GK=68%

IGK=2,6%

SparvolymLivPension
De angivna beloppen i denna engagemangsform representerar hur många kronor varje individ
totalt sett har samlat ihop plus den avkastning som de placerade pengarna har gett. Totalt fanns
uppgifter på 777 individer i det slumpmässiga urvalet. 68% av dessa hade ett belopp på 0-40 000
kr.
0-40 000 kr
GK IGK
Total
Obs
228
301
529
Exp
271,65 257,35
Χ2-andel 7,01 7,40

GK=57,1%

IGK=79,6%

GK=26,1%

IGK=6,3%

31

GK3,4%

IGK=4,2%.

43

GK=6,3%

IGK=4,8%

46

GK=6,8%

IGK=5,0%

40001-100 000 kr
Obs
104 24
128
Exp
65,73 62,27
Χ2-andel 22,282 23,520
100 000-150 000 kr
Obs
15
16
Exp
15,92 15,08
Χ2-andel 0,053 0,056
150 000-300 000 kr
Obs
25
18
Exp
22,08 20,92
Χ2-andel 0,386 0,407
300 000< kr
Obs
27
19
Exp
23,62 22,38
Χ2-andel 0,483 0,510
Total

399

378

777

Chi-Sq = 62,115; DF = 4; P-Value = 0,000
Nollhypotesen förkastas på alla signifikansnivåer.
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ÅrspremieLivPension
Denna kategori hänger direkt ihop med ovanstående kategori eftersom att ÅrspremieLivPension
anger det belopp som individen betalar in årligen. Storleken på antalet individer i varje intervall
följer mönstret för ovanstående kategori. Exempelvis är det 74,5% av totalt 777 noterade
individer som har en årspremie på 0 och alltså inte sparar alls.
0 kr
Obs
Exp
Χ2-andel

GK IGK
Total
247 332
579
297,32 281,68
8,52 8,99

1-10 000 kr
Obs
111 16
Exp
65,22 61,78
2
Χ -andel 32,14 33,93
10 001-70 000 kr
Obs
29
21
Exp
25,68 24,32
Χ2-andel 0,43 0,45
70 000< kr
Obs
12
9
Exp
10,78 10,22
Χ2-andel 0,14 0,15
Total

399

378

GK= 61,9%

IGK= 87,8%

127

GK= 27,8%

IGK= 4,2%

50

GK= 7,3%

IGK= 5,6%

21

GK=3,0%

IGK = 2,4%

777

Chi-Sq = 84,744; DF = 3; P-Value = 0,000
Nollhypotesen förkastas på all signifikansnivåer.

Antal Skador
Antalet skador som registrerats på varje individ, de tre senaste åren, i det slumpmässiga urvalet
varierar mellan noll och åtta stycken. Uppgifter fanns på samtliga individer i båda grupperna,
alltså totalt 800 st, och en övervägande majoritet (67,3%) hade 0 st skador. Personer med fler än
tre stycken skador var ovanliga och summerades därför ihop i samma intervall som totalt sett
endast motsvarar 3,4% av det slumpmässiga urvalet. Medelvärdet för antalet skador var för Icke
Guldkunder 0,40 st och för Guldkunder 0,74 st.
27

0 st
Obs
Exp
Χ2-andel

GK
233
269
4,818

IGK
305
269
4,818

1st
Obs
95
57
Exp
76,00 76,00
Χ2-andel 4,750 4,750
2st
Obs
41
25
Exp
33,00 33,00
Χ2-andel 1,939 1,939
3st
Obs
10
7
Exp
8,50 8,50
Χ2-andel 0,265 0,265
3< st
Obs
21
6
Exp
13,50 13,50
Χ2-andel 4,167 4,167
Total

400

400

Total
538

GK= 58,3%

IGK= 76,3%

152

GK= 23,8%

IGK= 14,3%

66

GK= 10,3%

IGK= 6,3%

17

GK = 2,5%

IGK= 1,8%

27

GK= 5,3%

IGK= 1,5%

800

Chi-Sq = 31,877; DF = 4; P-Value = 0,000
Nollhypotesen, att det inte skulle vara någon skillnad mellan grupperna, kan förkastas på alla
signifikansnivåer.

Skadekostnad
Under den här rubriken redovisas summan av de utbetalade belopp en individ har erhållit de
senaste tre åren. Summorna häger ihop med antalet skador i tabellen ovan vilket avspeglas i att
en majoritet av individerna inte har fått någon utbetalning. Anledningen till att det finns fler
individer med 0 kr utbetalt än det finns individer med 0 st skador är att även de skador som
anmälts men som inte lett till utbetalning finns med i nedanstående tabell.
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0 kr
Obs
Exp
Χ2-andel

GK IGK
Total
252 317
569
284,50 284,50
3,713 3,713

1-5 000 kr
Obs
64
43
Exp
53,50 53,50
Χ2-andel 2,061 2,061
5001-20 000 kr
Obs
58
23
Exp
40,50 40,50
Χ2-andel 7,562 7,562
20 000< kr
Obs
26
17
Exp
21,50 21,50
Χ2-andel 0,942 0,942
Total

400

400

GK= 63,0% IGK= 79,3%

107

GK= 16,0% IGK= 10,8%

81

GK= 14,5% IGK= 5,8%

43

GK= 6,5% IGK= 4,3%

800

Chi-Sq = 28,554; DF = 3; P-Value = 0,000
Nollhypotesen förkastas på alla signifikansnivåer.
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4.2 Enkäten
Den enkät som skickades ut till ett slumpmässigt urval av LFS:s Guldkunder visar att
fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen tycks vara någorlunda jämn. Av de totalt
26 svarande är 14 stycken kvinnor och 12 stycken män. Av den anledningen kommer inte några
analyser göras mellan respektive kön utan de resultat som redovisas gäller båda könen. Totalt
sett är det vanligast att en Guldkund haft engagemang hos LFS i 1-5 år, och näst vanligast är en
engagemangstid på 15 år eller längre. Det är entydigt att Guldkunderna har gjort ett aktivt valt
när de samlat sina bank- och försäkringsärenden hos LFS. Alla, utom en, är dessutom införstådda
med vilka rabatter och förmåner ett Guldkundsengagemang hos LFS ger. De vanligaste
orsakerna till att Guldkunderna har valt att samla sina bank- och försäkringsärenden hos LFS är
att de anser det behändigt att ha alla sina ärenden samlade hos samma aktör, samt att de tycker
att LFS ha de mest förmånliga rabatterna. Nedan illustreras svarsfördelningen på de två frågor
som hade flera olika svarsalternativ:
Tid som kund hos LFS

Avgörande orsak till att sam la bank- och
försäkringsärenden hos LFS

1 till 5 år

Förmånligaste
rabbater

5 till 10 år

Behändigt med allt
hos samma aktör

10 till 15 år

Har alltid haft LF

15< år

Familf/bekanta
rekomenderade
Annan orsak

(Källa: Egen, 2011)

(Källa: Egen, 2011)
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5. Analys
I detta kapitel görs en djupare analys av resultaten från undersökningen. Ett resonemang om hur
skillnaderna mellan kundgrupperna kan tänkas påverka LFS:s lönsamhet och mer specifikt, om
bonussystemets utformning för respektive engagemangsform är lönsamt eller inte redogörs.
Enkäten kommer inte att analyseras djupare i detta kapitel, utan kommer att användas i den
avslutande diskussion.

X2-testerna som genomfördes visade att nollhypotesen i samtliga fall med stor säkerhet kunde
förkastas. Detta innebär att skillnaderna mellan Guldkunder och Icke Guldkunder inte beror på
slumpen utan att det finns en verklig skillnad mellan kundgrupperna. En sammanställning av
resultaten för de genomförda X2-testerna i respektive engagemangsform följer nedan.

Engagemangsform

Chi-Sq

Df (frihetsgrader)

P-value

ÅrspremieBoende

45,515

6

0,000

ÅrspremieÖvrigSak

19,890

8

0,011

SparvolymBank

570,456

3

0,000

SparvolymFond

52,581

3

0,000

LånevolymÖvrigaLån

337,953

1

0,000

SparvolymLivPension

62,115

4

0,000

ÅrspremieLivPension

84,744

3

0,000

Antal Skador

31,877

4

0,000

Skadekostnad

28,554

3

0,000

31

Nedan fortsätter kapitlet med en djupare analys av de utförda X2-testena och varför skillnader
mellan kundgrupperna finns samt om bonussystemet utformning kan ligga bakom detta.
ÅrspremieBoende
Procentuellt sett har fler Guldkunder än Icke Guldkunder en boendeförsäkring och därmed en
ÅrspremieBoende hos LFS. Det råder en statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna och
andelarna Guldkunder respektive Icke Guldkunder upp till det femte intervallet visar tydligt att
Guldkunder totalt sett betalar in mer pengar än vad Icke Guldkunder gör.
När det kommer till de två översta intervallen svänger dock andelarna av respektive
kundkategori och Icke Guldkunder blir överrepresenterade. Detta faktum är svårt att förklara
eftersom bonussystemet inte ger någon premierabatt på boendeförsäkringen, utan endast en
självriskreducering. Även om förklaringen till denna svängning hade varit intressant att veta
orsaken till, kommer den inte påverka helhetsanalysen av den här engagemangsformen, eftersom
de kunder som ligger i de två översta intervallen är väldigt få och därför inte påverkar
genomsnittpremien särskilt mycket.
Sammanfattningen av den här engagemangsformen blir att en verklig skillnad mellan
Guldkunder och Icke Guldkunder föreligger och att den skillnaden totalt sett tyder på att
Guldkunderna genererar mer intäkter för LFS. För att vara Guldkund måste individen ha sin
boendeförsäkring hos LFS. Bonussystemet uppmuntrar alltså kunden att försäkra sitt boende hos
LFS och om så görs kommer företaget att generera mer intäkter i form av premieinbetalningar.
Naturligtvis ökar detta risken för försäkringsutbetalningar, men eftersom dessa utbetalningar inte
framgår av erhållen data kan hänsyn inte tas.
En viktig faktor att ha i åtanke är självriskreduceringen som Guldkunderna får på försäkringen.
Vid en försäkringsutbetalning blir denna reducering en kostnad för LFS. Detta är något som inte
har behandlats i den här uppsatsen av den enkla anledningen att det inte finns siffror på det.

32

ÅrspremieÖvrigSak
Detta var det enda test där nollhypotesen inte kunde förkastas på alla signifikansnivåer, men
ändå på så höga nivåer att slutsatsen att förkasta nollhypotesen är väl underbyggd och befogad.
Skillnaderna mellan Guldkunder och Icke Guldkunder är ganska små i de flesta intervall och
därmed är det svårt att direkt kunna säga åt vilket håll skillnaden mellan kundgrupperna lutar.
Det som kan fastslås är att en större andel Guldkunder har en sakförsäkring hos LFS och det
innebär ju mer intäkter för företaget.
Bonussystemets utformning innebär att en Guldkund får rabatt på sina sakförsäkringspremier
vilket betyder att beloppen i ÅrspremieÖvrigSak blir lägre för den kundgruppen. Med detta i
åtanke skulle det kunna vara så att den uteblivna skillnaden i intervallen har försvunnit av
rabatterna och att Guldkundernas antal sakförsäkringar alltså är fler än Icke Guldkundernas.
Det som ändå kan utläsas ur tabellen och var den statistiskt säkerställda skillnaden kan
återspeglas är i de sex översta intervallen. Alla dessa intervall visar nämligen att
Guldkundsandelen är större än Icke Guldkundsandelen, även om skillnaderna i flera fall är
väldigt små. Dessa skillnader syns sedan i det första intervallet (0kr) där Icke Guldkunder är
överrepresenterade. Med andra ord kan den statistiskt säkerställda skillnaden förklaras av att
Guldkunder i större utsträckning befinner sig i de övre intervallen och att Icke Guldkunder i
större utsträckning saknar en sakförsäkring hos LFS.
Detta är naturligtvis, för LFS:s lönsamhet, en positiv effekt av bonussystemets utformning och
generellt sett kan följande slutsats göras:
Det LFS ger i form av rabatter i sakförsäkringspremier vägs upp av att fler sakförsäkringar säljs,
vilket i ett vidare perspektiv är lönsamt för företaget.

SparvolymBank
Skillnaderna mellan Guldkunder och Icke Guldkunder är väldigt stora och kan direkt härledas till
bonussystemets utformning. För att vara Guldkund måste personen ha ett aktivt lönekonto hos
LFS och detta återspeglas direkt i det första intervallet (0 kr) där den största förklaringen till det
höga X2-värdet ligger. Skillnaderna i de andra är också påtagliga och samtliga intervall visar att
Guldkunder har en större sparvolym hos LFS än vad Icke Guldkunder har.
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Det framgår tydligt att Guldkunder, totalt sett, har mer pengar sparade hos LFS vilket direkt är
positivt för företagets lönsamhet. Visserligen betalas en inlåningsränta ut till spararna men
spararnas pengar kommer sedan att kunna placeras eller lånas ut med en högre avkastning än vad
kostnaden för inlåningsräntan är. Detta är grundläggande för en banks lönsamhet och därmed har
LFS bonussystems utformning en tydlig positiv påverkan på företagets lönsamhet.
SparvolymFond
Det är tydligt att fler Guldkunder än Icke Guldkunder har ett fondsparande hos LFS, vilket
naturligtvis är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv för företaget eftersom de kan ta ut
förvaltningsavgifter och dylikt av spararna.
Kundbonussystemet är relativt nytt i LFS så förmodligen skulle en ännu större och tydligare bild
ges av skillnaderna om samma test gjordes om några år eftersom pengarna i ett fondsparande
förhoppningsvis ökar med tiden. Bonussystemet ger inga incitament för kunderna att fondspara
utan skillnaden förklaras främst av teorin att det är tryggt och behändigt att samla sina bank- och
försäkringsärenden hos samma aktör.
Att skillnaden statistiskt sett kan säkerställas på alla signifikansnivåer förklaras främst med
andelsskillnaderna i det lägsta och högsta intervallet. Större delen av skillnaderna mellan
kundgrupperna i det lägsta intervallet återfinns i det högsta intervallet och pekar på att
Guldkunder har en större sparvolym i fonder än vad Icke Guldkunder har. Det framgår alltså att
LFS genererar mer intäkter av Guldkunder än vad företaget gör av Icke Guldkunder.
LånevolymÖvrigaLån
Trenden är tydlig i den här engagemangsformen. Fler Guldkunder än Icke Guldkunder tar lån
hos LFS vilket betyder att bonussystemets utformning har effekt på kunderna. Detta genererar
ränteintäkter för företaget, vilket påverkar lönsamheten i en positiv riktning.
Bonussystemets utformning kan ge en förklaring till varför skillnaden är så stor, då Guldkunder
som tar ett lån hos LFS får rabatt på låneräntan. Rabatten Guldkunderna får hos LFS har en
tydlig positiv effekt på lånevolymen. Guldkunderna sparar pengar på att ta sina lån hos LFS och
företaget får ökade ränteintäkter av en ökad utlåningsvolym. ”Win-win-situationen” är i och med
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detta resonemang tydlig och LFS har på ett framgångsrikt sätt lyckats med att öka kundens
lojalitet och därmed bankens ”share of wallet”.
SparvolymLivPension
Att det är en signifikant skillnad mellan Guldkunder och Icke guldkunder kan vi snabbt se
genom att titta på X2-värdet. Frågan är om det är en effekt av bonussystemets utformning och om
det i så fall tyder på att det är lönsamt för LFS.
En stor andel av de båda kundgrupperna har ett belopp i det lägsta intervallet, men andelen för
Icke Guldkunder är mycket större. Det andra intervallet, 40 000- 100 000 kr, är det som,
tillsammans med det första, ger det bästa och tydligaste utslaget. De två procentsatserna i det
intervallet skiljer sig mycket och eftersom skillnaderna i de tre högsta intervallerna inte skiljer
sig mellan kundgrupperna kan följande slutsats dras:
De allra flesta kunder, oavsett kundgrupp, har ett sparbelopp mellan 0 och 100 000 kr.
Skillnaderna mellan Guldkunder och Icke Guldkunder är dock att de förstnämnda ligger något
högre än de sistnämnda. Med detta konstaterat kan slutsatsen dras att Guldkunder har mer sparat
än Icke Guldkunder i denna engagemangsform. Förklaringen till skillnaden mellan grupperna
finns i bonussystemets utformning. För att bli Guldkund måste nämligen individen ha ett
pensionförsäkringssparande. Bonussystemet har alltså fått en positiv effekt sett ur ett
lönsamhetsperspektiv från LFS sida.
ÅrspremieLivPension
Som tidigare nämnts följer denna engagemangsform utfallet från den senaste variabeln,
SparvolymPensionLiv, eftersom ÅrspremieLivPension talar om hur mycket individen sparar
årligen.
Att det föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna är statistiskt säkerställt, men även här
bör en djupare analys göras för att urskilja om skillnaden gynnar företagets lönsamhet. Likt den
förra engagemangsformen tyder siffrorna som presenteras på att den största skillnaden mellan
kundgrupperna ligger i de två lägsta intervallen. I stora drag kan följande slutsats dras:
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Det är tydligt att det är fler Guldkunder som har en årspremie större än 0 kr i denna
engagemangsform men att den skillnaden planar ut efter det andra intevallet. Likt den
ovanstående engagemangsformen är skillnaderna mellan grupperna tydliga men vid en närmare
analys syns det tydligt att nästan hela den skillnaden återfinns i de lägsta intervallen.
Resultatet av detta resonemang blir att LFS genererar mer pengar från Guldkunderna än från Icke
Guldkunderna men att skillnaderna i antal kronor kanske inte är särskilt stora. Detta kan återigen
härledas till bonussystemet som kräver, av en Guldkund, att denne har ett sparande i
pensionsförsäkring, men att storleken på det sparandet inte har någon betydelse för att få ta del
av de rabatter och förmåner en Guldkund har rätt till.
Antal Skador
En förhastad slutsats, att Guldkunder är mer skadedrabbade, kan lätt dras genom att titta på
andelarna Icke Guldkunder och Guldkunder i varje intervall. Det som inte syns i den
presenterade data ovan är antalet försäkringar. Naturligtvis är det så, generellt sett, att ju fler
försäkringar en individ har desto fler skadeanmälningar gör denna, givet att alla individer är lika
riskbenägna.
Med detta sagt kan inga slutsatser om Antal skador de senaste 3 åren dras utan att samtidigt
jämföra med antalet försäkringar. Uppgifter på antalet försäkringar för varje individ finns inte i
de data som analyserats och därför är det omöjligt att säga att en kundgrupp är mer skadebenägen
än den andra. Med hjälp av tidigare resonemang, att alla individer är lika skadebenägna, kan
istället ett omvänt resonemang föras. Det resonemanget underbyggs av den andra
engagemangsformen, ÅrspremieÖvrigSak, och visar på att Guldkunder har fler försäkringar hos
LFS än vad Icke Guldkunder har.
Eftersom att bonussystemet ger Guldkunder rabatt på sakförsäkringspremier kan slutsatsen i
denna kategori lika gärna bli att bonussystemet resulterar i fler försäkringar och därmed i ökad
lönsamhet för LFS.
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Skadekostnad
Att det råder en signifikant skillnad mellan Guldkunder och Icke Guldkunder vad gäller
skadekostnader, alltså utbetalde kronor till försäkringstagarna, råder det inget tvivel om. Trenden
är dessutom ganska tydlig, Guldkunder få mer utbetalat än Icke Guldkunder. Men återigen kan
trovärdigheten angående hur detta påverkar företagets lönsamhet ifrågasättas. Testerna har gjorts
med så många individer att enstaka personer inte kan påverka resultatet särskilt mycket. Alltså
kan det inte vara så, att Guldkunder är mer skadebenägna än Icke Guldkunder, sett över hela
urvalen. Enstaka individer kan naturligtvis vara mindre försiktiga än andra och begreppet moral
hazard (att en individ blir mindre försiktig då denne är försäkrad) kan användas som argument.
Ett sådant beteende kommer dock på lång sikt bli dyrt för försäkringstagaren då både
förändringar i premier och självriskkostnader spelar in.
Slutsatsen att Guldkunderna kostar mer är Icke Guldkunder måste därför sättas i relation hur
många försäkringar de olika kundgrupperna har och, som redan nämnts, tyder flera
engagemansformer på att Guldkunder tenderar att skaffa fler försäkringar hos LFS än Icke
Guldkunder, vilket i sin tur har en positiv påverkar lönsamheten för företaget.
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6. Slutsats

I detta kapitel kopplas uppsatsens teoretiska referensram ihop med LFS kundbonussystem.
Detta görs utifrån resultaten av de statistiska tester som genomförts och binds samman med de
resonemang som förts i analysen. Svaren från enkäten kommer användas som en indikator på att
teorierna stämmer med verkligheten.

6.1 Slutsats och avrundande diskussion
De statistiska tester som genomförts tyder alla på att kundbonussystemets utformning även i
praktiken har en positiv inverkan på LFS lönsamhet. Det ska dock poängteras att testerna inte har
tagit hänsyn till samtliga variabler som krävs för att göra en fullständig beräkning av
lönsamheten. Svaren har tolkats utifrån den information som fanns tillgänglig vid utförandet av
testerna, och det är möjligt att resultaten hade tolkats annorlunda om mer information hade
funnits. Framförallt hade det varit intressant att veta hur stora kostnader som lagts ner på att
arbeta fram detta kundbonussystem, och även hur mycket av LFS tid som dagligen läggs ned för
att rekrytera nya kunder och att bibehålla de som redan är Guldkunder.
Genom implementerandet av sitt kundbonussystem vill LFS skapa goda och långvariga
relationer med sina kunder. Gummesson (2003) framhäver just vikten av en god relation som en
viktig faktor för att behålla kunder och skapa en trygghetskänsla för dem. De två vanligaste
anledningarna, baserat på svaren från enkäten, till varför Guldkunderna har valt att samla så
många engagemang hos LFS är bekvämligheten att ha allt samlat hos samma aktör samt att de
anser att LFS har de förmånligaste rabatterna. Detta tyder på att LFS har lyckats med att skapa
ett mervärde för kunden, vilket också, baserat på de statistiska testerna, även i slutändan är
lönsamt för företaget. Mervärdet nämner även Grönroos (2002) som en vital faktor för att
bibehålla en långvarig relation som bygger på att lojaliteten är ömsesidig mellan kund och
företag.
Det finns tidigare studier gjorda ur kundens perspektiv som visar att lojala kunder definieras av
att de väljer en viss leverantör, trots att det finns andra alternativ (Arantola, 2003). Att många
svarande Guldkunder väljer LFS för att de har de förmånligaste rabatterna tyder på att de
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uppskattar dessa förmåner och att de därmed kommer att vara lojala så länge förmånerna kan
anses vara konkurrenskraftiga.
Foscht et al. (2009:221) konstaterar att kundernas intresse för banktjänster har ökat och att
intresset för konkurrerande aktörer därmed också har ökat, vilket har lett till att många kunder
delar sina engagemang hos olika aktörer. Enkätsvaren visar att LFS Guldkunder oftast har varit
aktiva i företaget i minst 15 år eller att de tillkommit under de senaste 5 åren. Detta kan tolkas
som att LFS har en stor del kunder som ”alltid haft” LFS som sin aktör, men även att många nya
tillkommit de senaste åren. Slutsatsen som dras av detta är att då kunderna har börjat se sig
omkring efter alternativ har de uppmärksammat att LFS erbjuder förmånliga rabatter och ger
kunden möjlighet att samla alla sina bank- och försäkringsärenden hos dem.
Storbacka (1993) menar att de största intäkterna en bank har är skillnaderna mellan in- och
utlåningsräntorna. De statistiska tester som gjorts i den här uppsatsen visar att tydliga skillnader
förkommer mellan de två kundgrupperna i såväl sparande- som lånandevolym. LFS bonussystem
kan mycket väl vara en stor bidragande orsak till denna skillnad eftersom det premierar både
sparande och lånande.
Grönroos (2002) poängterar effekten av en positiv ”word-of-mouth” och hur den, på ett
kostnadseffektivt sätt, leder till en ökad kundvolym. Av enkäten framgår att endast två av de
totalt 26 svarande har påverkats av bekanta när de valt att bli Guldkunder hos LFS. Företaget bör
utveckla arbetet med denna ”word-of-mouth” för att på så sätt rekrytera kunder. Ett konkret sätt
som detta skulle kunna ske på, utöver serviceinriktade kundmöten, är att belöna kunder som
värvar bekanta till LFS. Exakt hur den belöningen skulle se ut ligger utanför ramarna för denna
uppsats och lämnas därför här.
Slutsatsen blir att kundbonussystemet är lönsamt för företaget även i praktiken, baserat på de
variabler som analyserats. Vissa av dessa variabler ger ett tydligare utslag än andra, men
analysen av samtliga engagemangsformer tyder på samma sak, nämligen att Guldkunderna
genererar mer intäkter till företaget än vad Icke Guldkunder gör och de därmed kan ses som mer
lönsamma.
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6.2 Förslag till vidare forskning
6.1.1 Kvalitativ studie
Denna studie genomfördes med en kvantitativ metod där fokus låg på resultaten av statistiska
tester. Det vore intressant att undersöka vad en mer omfattande kvalitativ undersökning skulle ge
för svar. Mer fokus skulle kunna läggas på kundernas inställning till bonussystemet och vilka
delar de verkligen anser vara viktiga. Till vilken grad är en kund beredd att låsa sig till en och
samma aktör och vad vill han/hon i sådana fall ha tillbaka i form av rabatter och förmåner?
På detta sätt skulle bank- och försäkringsbranschen få svar på vilka delar de bör fokusera mer på
och hur de skulle kunna generera fler kunder med högre lojalitet.
6.1.2 Kvantitativ studie
Syftet med denna uppsats var att reda ut huruvida detta bonussystem som i teorin enligt LFS är
lönsamt även hade samma önskvärda effekt i praktiken. Då implementeringen av LFS
kundbonussystem med Guldkunder är relativt nytt och en rättvisande bild av hur det påverkar
lönsamheten över tid därför är svår att fastställa skulle det vara intressant om en liknande studie
genomfördes om några år igen. Eventuellt skulle även andra variabler, såsom durationstid, antal
kundmöten, förlorade intäkter i form av rabatter etc, kunna användas i beräkningarna för att på så
sätt ge en ännu tydligare bild av bonussystemets lönsamhet.
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Bilaga 1
Exjobb 2 från Länsförsäkringar
Kundbonus som är lönsam både för kunden och bolaget
Bakgrund
De flesta företag ser en ekonomisk nytta i att kunder köper flera produkter eller tjänster från dem.
Detta bottnar i antagandet om att en kund som har flera engagemang hos företaget är mer lönsam,
stannar längre som kund och är en nöjdare kund. För att styra kunder mot att samla mer hos samma
företag arbetar man ofta med olika kundbonuslösningar, där kunden premieras på olika sätt ju fler
affärer han/hon gör med företaget.
Även i Länsförsäkringar Skaraborg har vi under åren arbetat med olika koncept för detta och gradvis
fintrimmat och justerat för att premiera det beteende vi vill hos kunderna. Sedan årsskiftet 2009/2010
arbetar vi med ett kundbonussystem som vi kallar Guldkund. Konceptet bygger på en trappa där
kunden får högre rabatt och fler förmåner ju fler strategiska produkter han/hon köper av oss. Som
Guldkund, det högsta trappsteget, har kunden sin boendeförsäkring, sitt pensionssparande och sitt
lönekonto med kort hos Länsförsäkringar Skaraborg.
Syfte
Vår kundbonus omfattar på olika sätt nästan 50 000 kunder i Skaraborg och kostar åtskilliga miljoner
per år i form av rabatter. Ett exjobb kring detta skulle syfta till att analysera den verkliga
lönsamheten för kundbonussystemet. Att systemet lönar sig för kunden är givet och att det i teorin är
lönsamt även för LF Skaraborg vet vi, men hur är det i praktiken? Metoden är att analysera
lönsamhet för de kunder som finns i kundbonussystemet jämfört med ett slumpmässigt urval av
kunder som inte omfattas av kundbonusen.
Studentens inriktning
Statistik/Företagsekonomi
I detta exjobb behöver du/ni analysera stora mängder information. För att kunna utföra exjobbet
behöver du därför vara duktig på Microsoft Excel eller något annat program där du kan jobba med
stora mängder data.
David Seiving, Chef Verksamhetsstöd
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Bilaga 2
Enkätundersökning Guldkunder hos Länsförsäkringar Skaraborg
Vi är två ekonomistudenter på Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete på uppdrag av
LF Skaraborg. Det vi undersöker är lönsamheten av deras kundbonussystem. Vi skulle vara
hjärtligt tacksamma om du som kund hos LF tog dig tid att svara på denna enkät.
Markera det svarsalternativ du tycker stämmer bäst in för dig med ett (X)
1. Jag är

___Man

___Kvinna

2. Hur länge har du varit kund hos Länsförsäkringar i Skaraborg?
___1 år eller mindre
___1 till 5 år
___ 5-10 år
___ 10 till 15 år
___ 15 år eller längre
3. Har du gjort ett aktivt val att samla dina bank och försäkringsärenden hos
Länsförsäkringar i Skaraborg?
___ Ja ___ Nej
4. Är du införstådd med vilka förmåner du får genom att vara guldkund hos
Länsförsäkringar i Skaraborg?
___ Ja ___Nej
5. Vilka av följande faktorer var avgörande för ditt val att samla dina bank och
försäkringsärenden hos Länsförsäkringar i Skaraborg?
___ De hade de förmånligaste rabatterna
___ Det är behändigt att ha alla ärendena samlande hos samma aktör
___ Jag har alltid haft Länsförsäkringar som min bank och mitt försäkringsbolag
___ Jag valde dem för att familj eller bekanta rekommenderat dem
___ Annan orsak, ange gärna vilken i så fall
44

Bilaga 3
SAK

BANK

Årspremie
Boende

Årspremie
ÖvrigSak

4282
3412

3408
6128

3485
2827
1216
3300
3096
1964
2963
3136
0
1290
1367
3114

15244
28337
9312
6220
9530
4198
5544
1215
4153
5178
6061
14403

3171
2195
2320
2355
3985

6085
8903
13864
3284
5617

Sparvolym
Bank
220685
206858
48520
212044
1577
1267
17645
803088
397894
606191
117886
283932
1322
2748338
125707
947761
302934
668
21855
33529
99534

Sparvolym
Fond

LIV/PENSION

Lånvolym
Övrigalån

1650,67
107869,5
5955,69
24115,31
4623,75
0
99709,9
3491279,41
97349,2
315,08
0
0
0
0
142435,16
0
212364,19
0
331,98
0
15829,03

0
1345000
0
2400000
0
0
2807470
0
0
0
3163750
0
0
0
1600890
0
0
3120523
809000
525700
717157

Ovanstående data är ett utdrag ur erhållen data från LFS.
Personnummer borttagna på grund av sekretess.
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Sparvolym
LivPension
4147036,1
4144741,18
3326492,84
3195893,38
2452389,78
2345623,08
2215151,6
2111156,28
2105122,43
1965861,47
1934968,28
1904454,54
1830955,99
1824648,23
1788548,78
1699084,96
1684550,65
1681792,7
1563824,26
1549400,52
1480975,08

Årspremie
Liv
Pension
458905
661514
2862252
443954
56276
24000
512937
9725
218260
503676
386400
0
434963
895824
309180
137398
5000
0
0
57745
153372

SKADOR
SENASTE 3
ÅREN
Antal
Skade
Skador kostnad
0
1
0
7
5
3
2
1
0
1
2
0
1
1
0
0
0
1
1
0
3

0
7302
0
50513
20601
37273
16438
588
0
3481
55620
0
1655
4274
0
0
0
14000
4719
0
6759

Bilaga 4
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