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Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för hur informationstek-

nikens utveckling har påverkat ett försäkringsbolags sätt att skapa, vårda och 
vidareutveckla sina kundrelationer. 

 
Metod: Kvalitativa intervjuer 
 
Slutsatser:    -  Informationstekniken underlättar insamling, lagring och bearbetning av in-

formation. Detta är en förutsättning för att företag ska kunna skapa, vårda 
och vidareutveckla kundrelationer på ett effektivt sätt. 

 
- Informationstekniken erbjuder inte lösningar på alla problem. Den är en  
 möjliggörare, ett hjälpmedel och ett verktyg i arbetet med kundrelationer. 
 
- Människor och mänsklig kontakt kommer alltid att vara viktiga. Det är inte  

verktygen/möjligheterna som är det viktiga. Det är människan bakom dem 
som beslutar om hur de ska användas som är av vikt. 

 
-  Kretsloppet är slutet. Synen på relationer har förändrats på grund av det 

ökade utbudet och efterfrågan. Relationerna har utvecklats från att ha varit 
personlig, djupa och frekventa till ytliga och opersonliga för att sedan åter-
vända tillbaka till den personligare relationen. Den nya tekniken är en förut-
sättning för att kunna skapa djupa relationer med så många människor sam-
tidigt. 
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Abstract 
 
Title:   Information technology and customer relations – a study of an  

Insurance company 
 
Authors:  Katarina Paulin 
  Malin Christiansson 
 
Supervisor:  Peter Stevrin 
 
Department: The Institution of Economy and Management 
 
Course:  FEC007 Bachelor thesis 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of how information 

technology has affected an insurance company’s way of creating, preserve and 
develop customer relations 

 
Method: Qualitative interviews 
 
Conclusions:  -  Information technology has made it easier to collect, store and process in-

formation. This is a requirement for companies to create, nourish and devel-
op customer relations in an effective way. 

  
-  Information technology offers no solutions to all problems. It is a opportuni-

ty maker, an aid and a tool in the work concerning customer relations.  
 
-  Humans and human contact will always be important. It is not the 

tools/opportunities that are of importance. It’s the person behind them that 
decides how they are going to be used that is important. 

 
-  The circle is closed. The view on relationships has changed due to increased 

demand and supply. The relationships have evolved from being personal, 
deep and frequent to shallow and impersonal turned back to the more per-
sonal relationships. The new technology is at requirement to be able to cre-
ate deep relationships with so many people at the same time. 
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22..  PPrroobblleemmddiisskkuussssiioonn  
 

”Tid är pengar” 
 – Benjamin Franklin, 1748 

 
  

 
 detta kapitel kommer vi att behandla bakgrunden till vår frågeställning och svara på frå-
gan: Varför är ämnet intressant att studera? Detta kommer att leda vidare till en problem-

diskussion som svarar på frågan: Vad/vilket är problemet? Svaret på denna fråga leder sedan 
fram till den frågeställning, som uppsatsen handlar om. Även uppsatsens syfte samt de av-
gränsningar som vi har gjort kommer att behandlas i detta kapitel. 

2.1 Problembakgrund 
Företagens konkurrensmöjligheter har förändrats med tiden och de gamla beprövade verkty-
gen fungerar inte lika effektivt längre. Detta har lett till att företagen har fått tänka om i sina 
strategier. Ny teknologi och moderna verktyg ger dagens företag nya möjligheter till effektiv 
kommunikation och interaktion. Fokus har förflyttats från en produkt- och försäljningsfilosofi 
till en kund- och marknadsföringsfilosofi (Kotler, 1999). Kunderna är mer lättflyktiga idag 
och därför satsar företagen oftare på att försöka behålla dem genom skapandet av långsiktiga 
kundrelationer. En av anledningarna till detta är att en nöjd kund är ett av företagens bästa 
marknadsföringsverktyg samt att det anses vara ekonomiskt effektivt att satsa på långsiktiga 
relationer (Söderlund, 1997). 
 
Förr i tiden (sent 1700-tal) gick folk till samma gamla vanliga butik och handlade de varor de 
ville ha och behövde. Utbudet var begränsat på den lilla ort där de bodde och förflyttnings-
möjligheterna var begränsade. Alla kände alla och företagen visste vilka deras kunder var, de-
ras behov och preferenser. Närheten till kunden var viktig och butiksägarna satsade mycket på 
att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den stora efterfrågan som möjliggjordes av effektivare produktionsmedel under 1800-talets 
slut å ena sidan och en snabbt växande medelklass å andra sidan, gjorde att företagen inte be-
hövde specialanpassa sina erbjudanden för att locka kunder. Följden för en del företag blev att 
de distanserade sig från sina kunder och blev allt mer opersonliga i sitt bemötande. Den nya 
formen av massmarknadsföring, som bland annat flödade ur de då nya tv-apparaterna, för-
stärkte detta intryck. Fokus riktades mot målgrupper istället för individer och i jämställdhet-
ens kölvatten skulle alla behandlas lika bra (eller lika illa). Kundrelationen stod inte längre i 
centrum som den en gång gjort (Jakobsson, 1998).  

I 

Figur 1. Inriktning under de senaste 150 åren (Bose, 2002, sid. 90). 
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Idag är kundrelationer återigen ett viktigt konkurrensmedel. Kanske till och med viktigare än 
någonsin på grund av den hårda konkurrens som råder till följd av ett allt större utbud av va-
ror och tjänster. Även marknadsföringen har påverkats av denna utveckling då massmark-
nadsföringen allt oftare ersätts av individuell marknadsföring (Ibid). 
 
En kundrelation består av två eller flera interagerande1 parter med ett, i första hand, ekono-
miskt utbyte (Gummesson, 1995). En kundrelation är sällan lik en annan då den kan bestå un-
der en kort eller lång tidsperiod, den kan vara intensiv, sporadisk, djup eller ytlig, allt bero-
ende på vem som ingår i relationen, vilka behov de har samt vilken produkt det handlar om. 
 
För att en relation ska uppstå krävs att ett företag skapar kontakt med den potentiella kunden. 
Därefter måste det finnas möjlighet till dialog och köp. Först efter detta kan vi tala om att en 
relation utvecklas. Internet kan med fördel användas under samtliga av ovan beskrivna faser 
(Jakobsson, 1995). 
 
Hur företag behandlar och vårdar sina kundrelationer är viktigt eftersom: 
 

  Nya kunder är dyra. Det kostar exempelvis fem gånger mer att skaffa en ny kund i 
förhållande till att vårda och behålla en befintlig (Lindbom, 1995). 

 Befintliga kunder är värdefulla. De bidrar med mycket kunskap och agerar som am-
bassadörer för företagets ”goda namn” (Ibid). 

 Tillfredsställda kunder är förlåtande. En lojal kund har större erfarenhet av företags 
bra sidor och kan ursäkta ett misstag. En ny kund har inte samma referensra-
mar/erfarenheter och är därför inte lika tolerant (Sewell et al, 1991). 

 Kunder reagerar starkt på sättet de blir behandlade. Ett dåligt beteende kan förstöra ett 
förtroende och eventuellt även relationen och vice versa (Jakobsson, 1998). 

 
Utvecklingen av kundrelationer handlar allt mer om att leda och styra de resurser eller kompe-
tenser som möjliggör kundens värdeskapande. För att kunna skapa långsiktiga kundrelationer 
krävs bland annat kommunikation och förtroende, två viktiga faktorer som förenar människor 
och skapar grunden för alla typer av relationer. De är också avgörande faktorer för hur väl 
morgondagens företag kommer att klara av att bygga långsiktiga relationer med sina kunder 
(Hallström, 1992). 
 
Till följd av den tekniska utvecklingen blir det allt svårare att avgöra när, var och hur interakt-
ion verkligen sker. Informationstekniken har skapat nya kommunikationsmöjligheter vilket 
resulterat i ett nytt beteende för såväl privatpersoner som företag. Kunden har idag fler medier 
än tidigare att välja mellan när de vill komma i kontakt med företagen. Förr använde de sig av 
telefoner, brev, telefax och personmöten. Nu kan de även använda sig av Internet och e-post 
(Blomqvist et al, 1999). 
 
Framförallt erbjuder Internet företag möjligheten att nå ut till kunden och synas på marknaden 
till en väldigt låg kostnad 24 timmar om dygnet, sju dar i veckan.  
 
De främsta fördelarna med marknadskommunikation via Internet är:  

 Lägre kostnader exempelvis för marknadsundersökning, tryckkostnader, telefon- och 
personalkostnader etc. 

 Möjlighet till elektronisk handel 

1 Två eller flera parter som utför aktiviteter och samspelar med varandra (Gummesson, 1995). 
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Dessa fördelar har fler och fler företag upptäckt och de använder sig i allt större grad av Inter-
net för att kommunicera, bygga relationer, bedriva elektronisk handel etc. (Jakobsson, 1998). 
 
Genom nyttjandet av elektronisk media och registrering av kundernas beteenden och prefe-
renser kan nya databaser skapas som ökar företagens kunskapsnivåer. Detta kan innebära både 
för- och nackdelar för såväl kunden som leverantören. Fördelar för kunderna kan vara att 
kundanpassningen av produkter och tjänster ökar, medan en nackdel är att informationsin-
samlingen kan uppfattas som att företagen inkräktar och exploaterar deras privatliv. Fördelar 
för leverantören är att deras arbete effektiviseras och de sparar både tid och pengar. Nackdelar 
kan vara att investeringskostnaden i ny teknik och nya system kan vara hög samt att det kan 
finnas en viss motsträvighet till ny teknik både hos de anställda och hos företagets kunder 
(Söderlund, 1997). 
 
Användandet av datorer och Internet har ökat 
kontinuerligt. Diagrammet i figur 2 grundas på 
undersökningar som gjordes i Sverige under 
september 2001 av befolkningen i åldrarna 16-
64 år.2  
 
Det har varit ett vedertaget begrepp att en nöjd 
kund automatiskt är en lönsam kund. Det finns 
dock undersökningar som styrker att en nöjd 
kund inte behöver vara lönsam, utan att lön-
samheten snarare ligger i lojaliteten hos kunden 
(Blomqvist et al, 1999). 
  
Det finns branscher där kunden inte vet om den är nöjd, eftersom produkten tekniskt sett inte 
har levererats vid köptillfället. Försäkringar är ett sådant område. När försäkringen inskaffa-
des köptes en ekonomisk trygghet i förebyggande syfte. Nyttan av produkten upplevs inte för-
rän försäkringen utfaller, till exempel vid en skada (Bonniers lexikon, nr 6, 1994). 

2.1.1 Försäkringsbranschen 
Försäkringsbranschen har under de senaste decennierna visat en stark ekonomisk tillväxt samt 
genomgått stora förändringar. Även försäkringarna och försäkringsbehoven har förändrats i 
takt med samhällets utveckling (Nationalencyklopedin, nr 7, 1992). 
Avreglering och internationalisering av branschen har ökat konkurrensnivån då banker och 
försäkringsbolag har mer eller mindre tagit marknadsandelar på varandras områden. Banker 
säljer försäkringar och vice versa. Försäkringsmarknaden ser idag väldigt annorlunda ut jäm-
fört med för 10-15 år sedan. Av de fyra största bolagen, Skandia, Trygg-Hansa, Folksam och 
Länsförsäkringar, är endast två fortfarande helt svenskägda; Länsförsäkringar och Folksam. 

2 (www.scb.se/press/press2002/p022.asp, 2002-04-09). 

Figur 2. Digram över tillgång till Internet och datorer      
             i Sverige 
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Användandet av Internet har påverkat såväl kundernas som försäkringsbranschens beteende. 
De personliga relationerna mellan kunder och ombud för bolagen ersätts i ökande takt av 
opersonliga call-centers. Det finns indikationer på att bolagen mer och mer går över till alter-
nativa medier såsom telefon och e-post istället för det personliga mötet för att underhålla 
merparten av sina kundrelationer (Gidhagen, 2002). Bedömare uppskattar att cirka 30 % av 
alla kundkontakter kommer att ske via Internet, idag är siffran 2 %. Enligt en undersökning 
från 1999 där 100 chefer på svenska försäkringsbolag intervjuats, räknar dessa med att 25 % 
av alla försäkringar kommer att säljas via Internet inom fem år (Ström, 1999). 
 
Försäkringsbranschen är ett intressant område att studera på grund av sin komplexitet avse-
ende deras förhållande till sina kunder. Några anledningar till komplexiteten tas upp nedan; 
 

 Det är sällan en kund har någon egentlig direktkontakt med sitt försäkringsbolag innan 
en olycka inträffar.  

 Beroende på vad det är för sorts försäkring, till exempel sakförsäkring, kan de i vissa 
fall klassas som ”rutinerbjudanden”, det vill säga de är produkter som kunden känner 
sig mer eller mindre tvungen att köpa, men som de inte vill lägga ner vare sig mycket 
tid eller energi på att införskaffa. 

 Informationstekniken har medfört stora förändringar för branschen, såväl i dess interna 
som dess externa arbetssätt.  

 
De informationstekniska förändringarna är den faktor som vi kommer att fokusera mest på 
eftersom denna orsakat genomgående förändringar i många olika branscher, framförallt inom 
den finansiella sektorn. De övriga punkterna kommer att beröras, eftersom de har inverkan på 
kundrelationernas utformning. Dessa kommer dock inte behandlas i lika stor utsträckning. 

2.2 Problemformulering 
Vad har informationsteknikens utveckling haft för betydelse för hur kundrelationer skapas, 
vårdas och vidareutvecklas?  

2.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att få en djupare förståelse för hur informationsteknikens utveckling 
har påverkat ett försäkringsbolags sätt att skapa, vårda och vidareutveckla sina kundrelationer. 

2.4 Avgränsningar 
Vi har valt att utföra undersökningen på ett försäkringsbolag samt att studera kundrelationerna 
ur bolagets chefsperspektiv. Samtidigt har vi valt att undersöka företaget utifrån följande 
aspekter; kommunikation, användandet av informationstekniken och marknadsföring.  
 
Vi har även gjort en geografisk begränsning genom att undersöka ett försäkringsbolag som 
endast finns lokaliserat i Blekinge. Detta för att underlätta datainsamlingen till uppsatsen. 
 
Uttryck och begrepp kan ha olika innebörd för olika personer i olika situationer. Därför har vi 
valt att definiera vissa begrepp så att läsaren ska förstå, vad vi menar, när vi använder nedan-
stående ord. 
 
Följande definitioner har använts och utgör även avgränsningar för vårt fortsatta arbete:  
 

Katarina Paulin & Malin Christiansson ie99 
 

12 



Kandidatuppsats FEC007   
Institutionen för ekonomi och management 

Kundrelation -  ”Samverkan för att skapa värde för kund och företag som utgångs-
punkt.” (Grönroos, 2000, sid. 15)  

 
Proaktiv kundrelation -  ”Säljaren eller någon annan företagsrepresentant kontaktar kunden  
  för att komma med förslag/erbjudanden angående nya produkter 

eller möjliga förbättringsalternativ.” (Kotler, 1999, sid. 484) 
 
Informationsteknik -  ”All teknik för att samla in, lagra, bearbeta, återfinna,  
 kommunicera och presentera text, bild och tal. Förutsätter oftast 

digital databehandling samt sådan lagring och överföring”. (Bon-
niers Lexikon, 1994) 

 
Eftersom definitionen av kundrelationer är så pass bred kommer vi att studera samtliga kund-
kategorier. Denna inriktning ger oss möjlighet att kommentera de skillnader som finns avse-
ende försäkringsbolagets relation till de aktuella kundkategorierna. 
 
Vi har valt att utgå från definitionen av informationsteknik ovan, vilket inneburit att vi inte 
endast studerat till exempel hemsidans betydelse för kundrelationerna, utan snarare tekniken 
som helhet. Ordet informationsteknik har alltför ofta kopplats som en synonym till Internet 
och hemsidor. Vi var intresserade av de olika system och lösningar, som informationstekniken 
bidragit med och som kan tänkas vara relaterade till kundbearbetning. I vår studie har vi där-
för valt att inkludera försäkringsbolagets intranät, deras säljstödsystem ”Ett Kund” och deras 
interaktiva hemsida. 

2.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi diskuterat och resonerat oss igenom en problembakgrund för att till slut 
komma fram till vår problemformulering: ”Vad har informationsteknikens utveckling haft för 
betydelse för hur kundrelationer skapas, vårdas och vidareutvecklas?” Eftersom denna fråga 
kan te sig som något bred har vi förklarat vårt syfte med uppsatsen samt beskrivit vilka av-
gränsningar som vi har gjort för att smalna av den så att den blivit mer hanterbar.
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33..  VVåårrtt  aannggrreeppppssssäätttt  
 

”Fastän det är galenskap så är det likväl metod däri”   
- William Shakespeares Hamlet  

 
 

 
etta kapitel kommer att behandla vilken metod vi har valt för att samla empiri. Ämnen 
som datainsamling, tillvägagångssätt, intervjuteknik, samt generaliserbarhet kommer att 

diskuteras. Syftet med kapitlet är att skapa förståelse för hur det resultat, som vi senare kom-
mer att presentera, har tillkommit. 

3.1 Metod och tillvägagångssätt 
”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att 
lösa problem och komma fram till ny kunskap. 
Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är 
en metod.” (Holme et al, 1996, sid. 13) 

 
Valet av metod kan få en avgörande betydelse för hur det fortsatta arbetet med frågeställning-
en kommer att fortlöpa. Detta då valet bland annat bygger på individens förförståelse och 
uppfattning av området som den vill undersöka (Holme et al, 1996). 

3.1.1 Vår förförståelse 
Oavsett vad vi har valt att studera samt i vilket syfte har vi metvetet eller omedvetet påverkats 
av vår egen förförståelse. Vi har påverkats framförallt av vår utbildning i informationseko-
nomi vid Blekinge Tekniska Högskola, där vi under våra studier har studerat kundrelationer 
mer eller mindre uttalat. Även ämnen som berört informationsteknik har fått en viss betydelse 
för vår förförståelse i detta arbete genom att uppsatsen har fokuserat på detta område.  
 
Givetvis har vi påverkats av våra egna erfarenheter och referensramar inom området. Vi har 
växt upp med informationsteknik som en naturlig del av vår vardag och tar den lika givet som 
till exempel telefonens och bilens existens. Dagens ungdom har liten om någon förståelse om 
hur verkligheten tedde sig innan informationstekniken utvecklades. 
 
Genom att diskutera och ifrågasätta vår förförståelse har vi försökt göra det omedvetna med-
vetet, vilket förhoppningsvis har lett till en objektivare uppsats. 

3.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Valet av metod handlar ofta om att välja mellan en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Den 
kvalitativa forskningen pekar på det unika i situationer och bygger på en individuell tolkning 
av resultatet. Den kvantitativa forskningen visar på generella samband och skillnader med 
hjälp av bland annat den statistiska analysen som redskap. Vilken metod som användas är be-
roende av undersökningens syfte. De olika angreppssätten behöver dock inte helt utesluta 
varandra. Det kvantitativa angreppssättet har många gånger kvalitativa inslag och vice versa 
(Olsson et al, 2001).  

D 
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3.1.2.1 Kvalitativ metod 
I vårt arbete har vi valt att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt, vilket karakteriseras av: 
 

 låg formaliseringsgrad 
 syftet med angreppssättet är att skapa en djupare förståelse  
 närhet till källan, som informationen hämtas från 
 med hjälp av metoden fånga individens åsikter och uppfattningar  

 (Gubrium et al, 2001; Holme et al 1996). 
 
Anledningen till att vi har valt att använda ett kvalitativt angreppssätt var att vi i vårt syfte har 
angivit att vi ville få en djupare förståelse för hur informationsteknikens utveckling har på-
verkat ett försäkringsbolags sätt att skapa, vårda och vidareutveckla sina kundrelationer.  
 
Med en kvalitativ undersökning har vi kunnat göra jämförelser mellan de intervjuades åsikter 
om det aktuella fenomenet och det hade vi inte haft möjlighet till om vi hade valt att använda 
oss av en kvantitativ metod. Vidare har det givits utrymme till att undersöka vilka grunder den 
intervjuade har för sina åsikter. Vid ett kvantitativt angreppssätt hade vi inte kommit åt dessa 
bakomliggande åsikter och därmed gått miste om förklaringen till den intervjuades svar. 
 
En av den kvalitativa metodens nackdelar som vi har kommit i kontakt med till följd av vårt 
val är att det insamlade materialet har varit svårare att kvantifiera, sammanställa och på andra 
sätt bearbeta. Kvantifieringsproblemet har motverkats av att vi inte har varit intresserade av 
att sätta siffror på resultatet. Sammanställningen har underlättats av att vi har valt att endast 
intervjua en handfull personer. Detta har gjort att det insamlade materialet inte blivit så omfat-
tande och oöverskådligt, som det skulle ha blivit vid en större undersökning. 

3.1.3 Datainsamling 

3.1.3.1 Sekundärdata 
Datainsamlingen av sekundärdata har främst gått ut på att söka efter relevanta tidskrifter, ar-
tiklar och litteratur på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Infocenter. En annan viktig in-
formationskälla har Internet varit, där vi bland annat inhämtade material om det aktuella för-
säkringsbolaget. När det gäller information om försäkringar har det varit betydligt svårare att 
hitta än övrigt material. Ett exempel på detta är när det gäller material relaterat till relations-
marknadsföring, som redan behandlats av ett stort antal författare. För att lösa detta problem 
kontaktades en försäkringsmäklare som försåg oss med en del bakgrundsmaterial. 

3.1.3.2 Primärdata 
Materialinsamlingen av primärdata har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med 
anställda från försäkringsbolaget. Genom att göra intervjuer har vi fått en högre deltagarfre-
kvens och en högre effektivitet avseende de komplexa frågeställningarna jämfört med om vi 
hade valt att använda oss av till exempel enkäter (Gubrium et al, 2001). En av anledningarna 
till att vi har valt kvalitativa intervjuer och inte använt oss av enkäter, var vårt informations-
behov samt att vi ville öka möjligheterna för att få intressanta upplysningar genom att kunna 
ställa följdfrågor. Vi har varit ute efter att få en djupare förståelse för hur kundrelationer skap-
as, vårdas och vidareutvecklas samt hur den informationstekniska utvecklingen har påverkat 
dessa processer. För att åstadkomma detta har vi försökt locka fram de tankar och åsikter som 
fanns hos de intervjuade.  
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3.1.4 Tillvägagångssätt 

3.1.4.1 Urval  
Från början ville vi undersöka flera försäkringsbolag som fristående case, men då det visade 
sig svårt att komma i kontakt med de personer som vi behövde för vår datainsamling valde vi 
att fördjupa oss i endast ett bolag. Vi har genomfört något som vi vill kalla för en ”intervju-
studie”. Med detta begrepp menar vi en explorativ studie på en individ, grupp eller organisat-
ion. Den kan utföras, liksom fallstudien, när ett problemområde inte är tillräckligt känt eller 
när det finns brister i tillgänglig kunskap. Ett antal variabler undersöktes med hjälp av kvalita-
tiva intervjuer med en handfull anställda på chefsnivå.  
 
Vi tog kontakt med flertalet försäkringsbolag som fanns representerade i Blekingeområdet. 
Under denna period upptäckte vi att det var svårt att skapa kontakt med i stort sett alla försäk-
ringsbolag utom ett. Vad gällde de andra bolagen har de antingen inget kontor i Blekinge eller 
så svarade de tillfrågade att de ej hade tillräcklig kunskap eller information för att besvara 
våra frågor. Detta fick oss att tänka om i vårt metodval och inriktningen på den slutliga upp-
satsen. Det aktuella försäkringsbolaget har valts ut till stor del på grund av det vänliga bemö-
tandet samt deras vilja att stå till tjänst samt att företaget var lokaliserat i Blekinge, vilket har 
underlättat vår datainsamling.  
 
En följd av att vi fokuserade på ett företag var att vi inte har kunnat genomföra någon jämfö-
relsestudie mellan olika försäkringsbolag. Istället har vi fått göra en jämförande studie inom 
det aktuella bolaget. Vi har kunnat gå mer på djupet, ägna mer tid åt våra intervjuer samt att 
söka mer bakgrundsinformation. Vi har även haft möjlighet att se bolagets syn på kundrelat-
ioner ur flera perspektiv. Sammantaget har detta lett fram till att vi har fått en tydligare bild av 
det studerade bolagets kundrelationer än om vi studerat flera bolag. 
 
Genom att vi har valt att undersöka problemställningen ur bolagets perspektiv, närmare be-
stämt ur ledningens perspektiv, har urvalet av intervjupersoner gjorts därefter. De personer 
som vi har intervjuat valdes ut beroende på vilka arbetsuppgifter samt vilken yrkesroll de har. 
Anledningen till detta var att vi ville få ett så heltäckande material som möjligt ur olika per-
spektiv. 
 
Eftersom vi har valt att endast undersöka problemställningen ur bolagets perspektiv och inte 
tagit hänsyn till kundernas, har vi ingen möjlighet att utföra en s.k. gapundersökning, då resul-
taten jämförs för att se om det finns några skillnader i uppfattningarna. Vi har istället kunnat 
göra en jämförelse mellan de olika avdelningarnas syn på informationsteknik och dess bety-
delse för kundrelationerna. 

3.1.4.2 Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som har genomförts under vecka 18-19, 
2002. 
 
Intervjuerna har genomförts utifrån ett ostandardiserat angreppssätt, vilket har inneburit att 
frågornas formulering och ordningsföljd var oberoende. Själva intervjuformen har baserats på 
en s.k. ”fri intervju”, som främst kännetecknas av; 
 

 syftet med intervjun inte är lika fokuserat som vid en strukturerad intervju. 
 intervjuaren vill locka fram värderingar, åsikter, attityder i lika hög grad som intervju-

aren vill samla in fakta. 
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 i stället för att enbart använda sig av informationssökande frågeställningar används 
även dialogutvecklande frågor som ska stimulera respondenten till att utveckla egna 
frågor och tankar (Lundahl och Skärvad, 1999 sid. 115 fff).  

 
Den kvalitativa intervjuns styrka är att den inte är lika styrd av intervjuaren jämfört med en 
kvantitativ intervju. Vi ville ta reda på vad den intervjuade hade för åsikter och synpunkter 
utifrån sin position och synvinkel och har inte varit ute efter att få korta kvantifierbara svars-
resultat. Den låga graden av styrning samt att vi har getts möjlighet att frångå frågeguiden för 
att fördjupa oss i, samt utveckla intressanta aspekter som dök upp under intervjuernas gång, 
underlättade detta. Dessutom har vi haft möjlighet att förklara för den intervjuade vad vi har 
menat med frågorna, om det inte har framgått eller varit oklart.  
 
En av de största påverkande faktorerna vid en intervju är den intervjuade personen. 
Hans/hennes personlighet, engagemang, vilja, kunskap samt möjlighet att ta sig tid till en in-
tervju påverkar resultatet. En annan faktor som också påverkar intervjuresultatet är den miljö 
där intervjun har genomförts. En stökig och högljudd miljö försvårar dels koncentrationen och 
dels efterarbetet (om intervjun bandas) med intervjun. Däremot underlättas intervjun och 
eventuellt efterarbete om den genomförs på en lugn och avskild plats. Lyckas intervjuaren 
dessutom skapa tillit och en bekväm situation för den intervjuade, ökar möjligheterna för en 
lyckad datainsamling (Holme et al, 1996).  
 
Innan själva intervjun ägde rum, valde vi att skicka vår frågeguide till de utvalda för att de 
skulle få en chans till att förbereda sig inför intervjun. Vi fann att detta upplevdes som positivt 
oavsett om de haft möjlighet (tid) att läsa igenom den eller inte. Bara att möjligheten fanns 
ingav ett förtroende hos de utvalda för oss. 
 
Under intervjutillfället försökte vi skapa en trygg miljö för den intervjuade genom att börja 
med att presentera oss, uppsatsen och dess syfte samt hur materialet skulle användas. Vi er-
bjöd även anonymitet om så önskades. Det visade sig att ingen av de intervjuade kände något 
behov av detta. Vi var också noga med att påpeka att vi skulle renskriva intervjuerna orda-
grant för att sedan skicka dessa till de respektive intervjupersonerna för godkännande. Under 
renskrivandet av intervjuerna upptäckte vi snart hur stor skillnaden mellan tal- och skriftspråk 
var, vilket även uppmärksammades av de intervjuade när de fick läsa vad de hade sagt. 
 
En svaghet med den kvalitativa intervjun är att den så kallade intervjuareffekten3 får större 
genomslagskraft jämfört med om ett kvantitativt angreppssätt med standardiserade frågor 
hade använts.  
 
Ytterligare en nackdel/svaghet med intervjuer kan vara att intervjuaren lär sig mer och mer 
under intervjuerna, vilket kan ha lett till att uppmärksamheten minskade ju fler intervjuer som 
genomfördes (Holme et al, 1996). I vårt fall har vi hanterat detta genom att båda två vara när-
varande vid varje intervju, använda bandspelare och utgå från vår frågeguide för att skapa ett 
bra flyt i intervjuerna. Vissa lärdomar tog vi dock till oss och utnyttjade i nästkommande in-
tervju som till exempel val av intervjuplats (tyst rum istället för fikarummet) och placering av 
bandspelare (närmare den intervjuade än de intervjuande). 
 
För att underlätta vårt arbete som frågeställare har vi valt att konstruera en frågeguide (se bi-
laga 1). Denna har fungerat som ett ramverk för oss, som vi återvände till för att se till att vi 

3 Intervjuareffekten innebär att intervjuaren medvetet eller omedveten påverkar den intervjuade till att svara på 
ett visst önskat sätt till exempel genom sitt uppträdande, röstläge, uppmuntrande nickningar etc. (Winter, 1984). 
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täckte vårt informationsbehov. Frågornas formulering och ordningsföljd spelade dock ingen 
större roll.  
 
Frågeguiden bestod av ett antal frågor som vid respektive intervjutillfället har anpassats efter 
den intervjuade beroende på dennes arbetsuppgifter. Frågornas fokus låg främst på marknads-
föring, kommunikation och informationsteknik. Vi har försökt att hålla nere antalet frågor till 
cirka 10-15 stycken per intervju, för att de inte skulle vara alltför tidskrävande. Det är inte 
ovanligt att kvalitativa intervjuer med öppna frågor lätt växer okontrollerat. Frågorna har ta-
gits fram efter att ha studerat befintligt material på området, samt i samverkan med vår hand-
ledare Peter Stevrin. De har sedan testats på kamrater för att se hur de fungerade rent prak-
tiskt. 
 
För att inte missa viktig information har vi valt att ta med en bandspelare för att spela in de 
intervjuer som genomfördes.  
 
En nackdel med att använda sig av bandspelare är bland annat att den eventuellt kan framkalla 
en mur mellan intervjuaren och den intervjuade, som kanske inte är van vid att intervjuas. 
Dessutom är efterarbetet med materialet, såsom att renskriva intervjun, vanligtvis mycket 
tids- och resurskrävande (Hansén et al, 1997).  
 
Fördelar med att använda sig av bandspelare var bland annat att intervjuaren kan koncentrera 
sig på att lyssna och iaktta den intervjuade samt att anteckna hur denne reagerar. Intervjun får 
en samtalskaraktär, som i sin tur skapar en bekvämare atmosfär för intervjuparterna. Frågorna 
kommer naturligt istället för att det blir besvärande pauser på grund av att intervjuaren måste 
anteckna färdigt innan nästa fråga kan ställas (Gubrium et al, 2001).  
 
Anledningen till att vi inte har använt oss av fältanteckningar är att dessa tyvärr tenderar att 
bli ofullständiga och ibland mer förvirrande än klargörande. En anledning till detta är att 
uppmärksamheten förflyttas från den intervjuade till anteckningarna när intervjuaren vill an-
teckna något denne anser viktigt (Gubrium et al, 2001).  

3.1.5 Undersökningens giltighet 

3.1.5.1 Validitet 
Validitet hänför sig till: ”… den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd 
att undersöka …” (Kvale, 1997, sid. 215). Vi avsåg att undersöka hur informationsteknikens 
utveckling har påverkat arbetssättet för att skapa, vårda och vidareutveckla kundrelationer. 
Det var därför viktigt att vår frågeguide var relevant med tanke på vår frågeställning samt att 
vi försäkrade oss om att vi talade om samma saker som den person vi intervjuade. Detta har vi 
gjort genom att be dem definiera ett antal nyckelbegrepp så som exempelvis kundrelationer. 
 
”Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, 
till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Utskrifter är inte kopior eller representat-
ioner av någon ursprunglig verklighet: de är tolkande konstruktioner som fungerar som an-
vändbara verktyg för givna syften.” (Kvale, 1997, sid. 152) 
Det finns med andra ord inga sanna objektiva intervjuer som har omvandlats från tal till skrift. 
Beroende på vilket syfte som valts kan den omvandlade intervjun se olika ut. Om forskaren är 
ute efter att tolka vad den intervjuade faktiskt har sagt, är det väldigt viktigt att återge exakt 
det ordval som den intervjuade använde. Om forskaren istället är intresserad av exemplifie-
rande anekdoter är det inte lika viktigt att återge språket i intervjun in i minsta detalj.  
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3.1.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten har att göra med ett materials konsistens. Metoden eller angreppssättet som an-
vänds bör vara oberoende av undersökare och av undersökta enheter för att ha hög reliabilitet 
(Wiedersheim-Paul et al, 1991). 
 
Eftersom vi har valt att jobba med intervjuer som datainsamlingsmetod kan det vara på sin 
plats att diskutera reliabiliteten hos det material vi samlat in. Vi har valt att renskriva intervju-
erna för att på så sätt lättare kunna komma ihåg och hitta vad som sagts, av vem och i vilket 
sammanhang. Dessutom ville vi kunna skicka tillbaka dem till de personer vi intervjuat för att 
få en bekräftelse på att det de sagt stämmer och samtidigt ge dem en möjlighet att utveckla 
och komplettera sina tidigare uttalanden.  
 
För använda tiden på ett effektivt sätt har vi valt att dela upp intervjuerna mellan oss för ren-
skrivning. Detta kan ha påverkat reliabiliteten då det handlar om två olika personer som tolkar 
och skriver på olika sätt. Den ene kan skriva mer ordagrant än den andre, den kan gissa mer 
eller endast skriva det som hörs klart och tydligt, skapa sammanhang i texten eller låta bli. För 
att försöka motverka detta har vi diskuterat, innan vi började renskrivningen, hur vi skulle gå 
till väga. På grund av dålig inspelningskvalitet och/eller dålig hörsel har det ibland varit svårt 
att höra vad som sades.  Dessa osäkerheter markerades i dokumentet och sedan har den andre 
lyssnat igenom bandet för om möjligt kunna tyda vad som har sagts. 
 
För att ytterligare öka reliabiliteten har vi valt att skicka tillbaks de renskrivna intervjuerna för 
godkännande av de intervjuade personerna. Detta för att vi har velat ge de intervjuade en 
chans att eventuellt utveckla, redigera eller förklara eventuella missuppfattningar. 

3.1.5.3 Generaliseringsgrad  
Möjligheten att generalisera, det vill säga att dra slutsatser om fler enheter än vad som har 
studerats, utifrån vårt insamlade material får klassas som relativt liten. Det är dock möjligt att 
generalisera utifrån såväl enskilda som multipla studier. Men ur vetenskaplig synvinkel kan vi 
egentligen endast säga någonting om den enhet som faktiskt undersökts (Halvorsen, 1992). 
 
Vi har sökt kunskap om hur det undersökta försäkringskontoret i Blekinge, har anpassat sig 
till den kundrelationssituation som de befinner sig i, vilket inte har gett oss till någon större 
möjlighet till att generalisera. Anledningen till detta är att det bolag vi har undersökt, inte kan 
klassas som typiskt för sin bransch då de är kundägda samt att deras strategi avseende kund-
närhet skiljer sig från konkurrenternas. Andra faktorer som försvårar generalisering är: 
 

 Undersökningen omfattar ett bolag. 
 Intervjuerna har omfattat en handfull personer på ledningsnivå. 
 Varje del av koncernen är suverän det vill säga den ene är inte nödvändigtvis lik den 

andre då den centrala styrningen är mindre än i konkurrenternas bolag. 
 
Frågan är oftast inte huruvida vi kan producera generell kunskap utan snarare hur hållbar 
denna kunskap som vi har samlat in är (Andersen, 1998). 
 
I vår undersökning har vissa generaliseringar om Länsförsäkringar, när det gäller kundrelat-
ioner, varit möjliga att göra eftersom exempelvis datorsystemen måste vara kompatibla i hela 
gruppen. Till viss del kan vi även generalisera angående företag i liknande situationer, i lik-
nande område med liknande produkter. Ett säljsamtal exempelvis har till stor del samma in-
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nehåll oavsett vilket företag som representeras. De största skillnaderna är vanligtvis relaterade 
till produkterbjudanden och företaget som erbjuder dem, resten är samma ”snack”. 

3.1.6 Självkritik  
Om vi hade haft möjlighet att göra om studien, skulle vi skaffat mer kunskap om den aktuella 
branschen för att på så sätt ha en bättre grund att stå på vid formuleringen av vår frågeguide. 
Vi skulle förmodligen ha avgränsat frågeguiden till att endast bestå av cirka tre huvudfrågor 
som utgångspunkt för intervjuerna. Frågorna skulle sedan ha följts upp under intervjuns gång 
beroende på hur den utvecklades. 
 
Under den första intervjun begick vi ett misstag då vi inte såg till att placera oss på en inter-
vjuplats där det var riktig tyst och fritt från olika störningsmoment som exempelvis förbipas-
serande eller telefoner som ringde etc. Eftersom vi bandade våra intervjuer spelades även 
störningsmomenten in och försvårade renskrivandet av intervjun. Eftersom vi hade testat 
bandspelaren innan, antog vi att den skulle klara av störningsmomenten på ett bättre sätt än 
vad den gjorde. Under de efterföljande intervjuerna var vi noggranna med att placera oss i 
”tysta” rum. 
 
Skulle vi givits möjlighet att göra om intervjuerna skulle vi varit noggrannare med att dels be 
de intervjuade och dels själva se till att tala högre och tydligare, för att underlätta renskriv-
ningen av intervjuerna.  

3.2 Sammanfattning 
I det här kapitlet har vi beskrivit vilken förförståelse vi hade när vi började uppsatsskrivandet. 
Vi har även resonerat huruvida vi skulle använda oss av en kvantitativ eller kvalitativ metod 
för att uppnå bästa möjliga resultat. Valet föll på ett kvalitativt angreppssätt där primärdata 
samlades in via kvalitativa intervjuer. Sekundärdata samlades via litteratur, Internet och artik-
lar. Vi har även diskuterat vilka för- och nackdelar vi har upplevt med detta angreppssätt samt 
validitet, reliabilitet och generaliseringsgrad. En diskussion har även förts angående vad vi 
hade valt att göra annorlunda om vi hade haft möjlighet att göra om studien utifrån den kun-
skap som vi har idag. 
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44..  TTeeoorreettiisskk  rreeffeerreennssrraamm  &&  bbeeggrreeppppssuuttrreeddnniinngg  
 

”Va’fö’ gör de på detta viset?”  
– Rumpnissen i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter 

 
  

 detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka begrepp och teorier vi använder och stödjer 
oss av under analysen. Vi kommer bland annat behandla begrepp som kundrelation och 

kundvård för att bygga en grund av förståelse för teorierna vi använder oss av. Teorier som 
kommer att beröras är: AIDAS-modellen, teorier om marknadsföring samt informationstek-
nik. 

4.1 Begreppsutredning 
”Begreppen är en av kunskapens grund-
läggande byggstenar och därför också teori-
ernas byggstenar.” (Andersen, 1998, sid. 28) 
 

Ju mer precisa och relevanta begrepp vi använder desto mer förståeliga blir de teorier som vi 
har valt att använda oss av. Vi kommer nedan ge en beskrivning av de relevanta begrepp som 
vi kommer att använda oss av under vårt fortsatta arbete.  

4.1.1 Kundrelationer 
”Man vill inte betjäna en person bara en enda 
gång; man vill att han skall komma tillbaka. Vi 
vill inte sälja bara en bil till en kund utan tio 
eller tjugo under kommande år.” (Sewell et al, 
1991, sid. 223) 

 
En relation är sällan lik en annan och det finns inget universellt recept på hur en långvarig re-
lation skapas. Relationsskapande verktyg som används i en bransch kan i regel inte appliceras 
på en annan utan vissa förändringar/justeringar. En relation kan variera till sin form beroende 
på mängder av faktorer så som till exempel djup, längd, intensitet. I vissa fall kan en kundre-
lation innebära upprepad kontakt via telefon medan det i andra fall kan krävas mer interaktion 
för att något ska kallas en relation. Den största skillnaden i relationerna tenderar att vara fre-
kvensen av relationen samt diskretionen i dess natur (Blomqvist et al, 1999). 
 
Varför försöker då företagen skapa relationer med sina kunder? Några av anledningarna kan 
vara att: 
 

 Företaget tror att långsiktiga relationer är lönsammare än enstaka transaktioner. Detta 
då långsiktiga relationer kan innebära återköp eller tillgång till kunskap som företaget 
kan tjäna pengar på (Sewell et al, 1991). 

 En stark relation med kunden minskar risken för avhopp till konkurrenterna. Det kos-
tar fem gånger så mycket att få en ny kund jämfört med en gammal (Lindbom, 1995). 

I 
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 Företag behöver en grundläggande trygghet. Detta kan de få genom att ha en lärande 
relation med sina kunder då de samlar kunskap för att bland annat kunna urskilja ti-
diga varningssignaler etc. ”Marknaden - kunderna och konkurrenterna - liksom sam-
hället i övrigt innehåller så mycket osäkerhet och risk att det som inte behöver vara 
osäkert inte heller ska vara det. Det som går att planera skall planeras.” (Gummes-
son, 1995, sid. 283) 

 
För att kunna skapa långsiktiga kundrelationer måste företaget skapa förtroende. För att uppnå 
detta måste företaget starta inifrån det vill säga börja med de anställda. Kundfokus ska ge-
nomsyra företagets alls delar. Några viktiga förutsättningar för att detta ska fungera är: 
 

 Relevant kunskap hos medarbetarna 
 Ansvar och befogenheter att ge rätt service till kunden 
 Regler, organisatoriska rutiner och förordningar (Hallström, 1992). 

 
Hur det första kundmötet förlöper är avgörande för om en relation kommer att uppstå. Enligt 
Hallström (1992, sid. 36) är det därför extra viktigt att säljaren under detta möte ställer frågor, 
lyssnar, bekräftar och antecknar vad som tas upp. Detta agerande är viktigt vid alla kundmö-
ten, men är antagligen viktigast under det första mötet eftersom det är då det första intrycket 
om företaget skapas. Får kunden ett dålig första intryck ökar risken att de inte återkommer. 
Bemöts de däremot på rätt sätt, är chansen större att de återkommer (Ibid). 
 
För oss är en kundrelation ett samspel mellan en kund och en leverantör, eller en representant 
för leverantören, som upprepas kontinuerligt. De ingående parterna för en dialog med 
varandra och någon form av ekonomi- och informationsbaserat utbyte bör också existera. Re-
lationen ska vara erkänd av båda parter, det vill säga både kunden och leverantören ska anse 
att den existerar.  

4.1.2 Kundlönsamhet 
Alla kundrelationer är inte lika lönsamma. Blomqvist et al (1999) talar om kundlönsamhetens 
mytologi. Analyser som de har medverkat i visar att andelen olönsamma kunder i kundbasen 
kan variera från 20 till 80 %. Det är med andra ord ingen ovanlighet att en stor del av kundba-
sen inte är lönsam. En kund får endast vara olönsam under en övergångsperiod, annars finns 
risken att företagets ekonomiska situation försämras stadigt. Det är därför ytterst viktigt att 
företaget identifierar de olönsamma kunderna så snabbt som möjligt för att undersöka om de 
kan omvandlas till lönsamma kunder, eller om de ska avvecklas.  
 
Trots att kunden är olönsam kan det finnas skäl till att behålla den. En sådan anledning är att 
den kunden förhoppningsvis är nöjd med företaget och därför sprider ”det goda ryktet” vidare 
till potentiella kunder, nya som gamla. En annan anledning kan vara att de utgör en viktig 
källa till lärande (Söderlund, 1997).  
 
Blomqvist et al (1999) delar in kunderna i tre väsentliga, men grovt indelade grupper: 
 

 ”Skydda-gruppen”:  lönsamma kunder som utgör företagets ryggrad 
 ”Förändra-gruppen”:  de mest olönsamma kunderna som företaget inte kan behålla  

under samma villkor som tidigare. Företaget måste på strate-
gisk nivå förändra relationen. 

 ”Utveckla-gruppen”:  troligtvis kunder med låg volym där företaget måste skapa   
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strategier för att utveckla dessa relationer så att de blir mer 
lönsamma. 

 
Att en kund är olönsam ska dock inte uppfattas som något negativt, så länge det inte pågår 
under en längre period. Att vara olönsam är inte detsamma som att vara en dålig kund. Olön-
samhet hos kunder kommer från att företagets strategi och verksamhet gör det till ett möjligt 
beteende. Genom att förändra strategierna kan företaget utlösa ett beteende hos kunderna som 
fungerar positivt både på kundlönsamheten och främjar utvecklingen av relationer (Blomqvist 
et al, 1999). 
 
Vi anser att kundlönsamhet är mer än bara monetära termer som till exempel hur mycket vinst 
företaget gör på en kund. Kundlönsamhet kan även bestå av ett givande kunskapsutbyte mel-
lan kunden och företaget eller att kunden sprider vidare ett gott budskap om företaget. Den 
sortens reklam är ovärderlig eftersom den har vissa faktorer som ”vanlig” reklam aldrig 
kommer åt så som en given trovärdighet. 

4.1.3 Kundvård 
”Kundvård är ordet omtanke omsatt i hand-
ling.” (Arnerup et al, 1992, sid. 204)  

 
Begreppet innebär med andra ord att företaget tar hand om sina befintliga kunder både före, 
under och efter ett köp. Den övergripande anledningen till att företag bör satsa på att vårda 
sina kundrelationer är att det är ekonomiskt försvarbart då: 
 

 det finns ett samband mellan kundvård och kundnöjdhet. Om företaget tar väl hand om 
sina kunder blir de förhoppningsvis nöjda och nöjda kunder leder i sin tur till ökad 
lönsamhet. 

 företaget kan släta över eventuella misstag och på så sätt behålla en kund som de an-
nars riskerat att förlora. En förlorad kund genererar inga intäkter, men det gör en exi-
sterande. 

 det stärker kundlojaliteten och ökar chanserna för att kundrelationen blir långvarig. 
Under en lång tidsperiod köper kunden förhoppningsvis mer än under en kort. 

 
För att kundvård ska fungera effektivt för företagen måste den planeras på strategisk nivå. 
Kundvårdsstrategin ska vara tydlig, genomtänkt och enkel att förstå för samtliga som kan tän-
kas komma i kontakt med den. För att kundvården ska fungera optimalt bör det finnas en för-
ståelse för kundengagemang, en kundorienterad inställning och en kundvårdsorienterad attityd 
hos samtliga anställda i företaget. Det ska genomsyra hela företaget. Om kunden upplever 
kundengagemang hos varje anställd, skapas trovärdighet hos företaget och för dess aktiviteter. 
Hur företaget lyckas med detta påverkar det slutliga resultatet (Jakobsson, 1998). 
 
För att trovärdighet ska skapas krävs att kunden blir behandlad lika bra varje gång de kontak-
tar företaget. Det räcker nämligen inte med ett vänligt bemötande fram till dess att en trans-
aktion är genomförd. Företaget måste fortsätta att behandla sina kunder lika bra även i fort-
sättningen. Fungerar exempelvis inte varan som kunden har köpt eller om säljaren har för då-
lig kunskap för att kunna avhjälpa orsaken till kundens missnöje, hjälper inte alla leenden i 
världen. Det är ingen nackdel att alltid använda sig av ett trevligt bemötande, men det bör sna-
rare användas som ett komplement än som enda kundvårdsåtgärd. Har företaget däremot 
skapat system för exempelvis snabb och effektiv reklamationshantering och har tillgång till 
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välutbildad, trevlig personal, underlättas situationen märkbart (Sewell et al, 1991; Jakobsson, 
1998).  
 
Kundvård startar redan vid det första kundmötet och fortsätter sedan eventuellt även efter det 
att kunden lämnat företaget. När en kund ”lämnar” företaget bör eventuella klagomål fångas 
upp för att kunna förbättra det som ”gick fel”. Klagomål fyller även en annan funktion då de 
kan också avslöja kundens förväntningar på företaget och dess produkter. En av de vanligaste 
orsakerna till att en kund lämnar ett företag är att deras förväntningar inte uppfyllts på ett till-
fredsställande sätt. Att undersöka och följa upp varför en kund lämnar företaget är en del av 
kundvården och kan eventuellt främja ett återupptagande av kundrelationen (Blomqvist et al, 
1999). 
 
Utvecklingen inom informationstekniken har bidragit med nya system och möjligheter för att 
utveckla kundvården inom olika företag. ”I kundvården erbjuder webben möjligheter som 
överträffar alla andra mediers.” (Jakobsson, 1998, sid. 59) Några exempel på hur utveckl-
ingen har förändrat kundvården är: 
 

 Informationstekniken erbjuder nya sätt att kommunicera. 
 För att kunna vårda sina kunder och hålla kontakten med dem behövs någon form av 

kundregister som numer ofta finns i digital form. Datorn har gjort det möjligt att han-
tera större mängder information på ett både tids- och kostnadseffektivare sätt än tidi-
gare. 

 
För att kunna övertyga företag om att använda sig av kundvård, måste den vara mätbar. Mät-
barheten underlättar att se resultatet av satsningen och kan användas som beslutsunderlag för 
hur fortsatta investeringar ska fördelas mellan de fyra nyckeltalen som företaget kan använda 
sig av. De fyra nyckeltalen är: 
 

 Kundomsättning 
 Kundlojalitet 
 Kundnöjdhet 
 Livstidsvärde (Jakobsson, 1998) 

 
Vår syn på kundvård skiljer sig inte nämnvärt från ovanstående definitioner. Vi anser att 
kundvård ska starta även innan ett köp/utbyte uppkommer. Att vårda potentiella kunder ger 
nya kunder. Exempel på detta kan vara en bilhandlare som låter en person som inte är kund 
hos dem, provköra den nyaste, dyraste bilen med tanken att när väl personen köper en bil av 
det märket kommer den till det aktuella företaget. Givetvis ska kundvård fortgå under själva 
kundrelationen. Kunderna ska känna att de respekteras, att företaget lyssnar på deras åsikter, 
Att de behandlas vänligt och av kunnig personal var gång de är i kontakt med företaget. 
Kundvård bör inte sluta vid ett avhopp från kundens sida till exempel en annullering utan ska 
fortsätta med förhoppningen att de kommer att återvända.  

4.1.4 Varför utreder vi dessa begrepp? 
Eftersom uppsatsen grundar sig på begreppet kundrelationer, anser vi att det är viktigt att ge 
läsaren en chans att skapa sig en uppfattning om begreppet och dess innebörd. Begreppet är 
komplext i den mening att det inte finns någon entydig definition som täcker in alla de egen-
skaper och karaktärsdrag som finns. Gummesson tittade på begreppet ur ett marknads-
föringsperspektiv i sin bok Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R (1995) och kom fram 
till inte mindre än 30 olika relationsdefinitioner! 

Katarina Paulin & Malin Christiansson ie99 
 

24 



Kandidatuppsats FEC007   
Institutionen för ekonomi och management 

 
Vi har valt att studera hur kundrelationer skapas, underhålls och vidareutvecklas. För att få en 
djupare förståelse för hur detta sker måste vi förstå på vilka grunder en relation kan existera 
samt hur den ser ut. Detta då dessa faktorer får konsekvenser för just hur relationer av lik-
nande slag skapas, underhålls och vidareutvecklas. 
  
Det är viktigt att diskutera begreppet kundlönsamhet eftersom många automatiskt förknippar 
lönsamhet med något vi mäter i siffror och kronor. Faktum är, att lönsamhet inte endast kan 
uttryckas i monetära termer då kunderna likaväl kan vara en källa till kunskap för företaget. 
Denna kunskap kan komma att få ekonomiska konsekvenser om den utnyttjas. Den är med 
andra ord en sorts ”kunskapslönsamhet”. 
 
Ett vedertaget samband är att en nöjd kund också är en lönsam kund. Det är en enkel slogan 
som vi gärna vill tro på, även om det bara finns ett fåtal undersökningar som verkligen visar 
detta. En annan variant av sambandet ovan är att nöjda kunder är mer lojala än missnöjda 
kunder. Detta stämmer även det, men under förutsättning att vissa villkor uppfylls (Söderlund, 
1997). Inom försäkringsbranschen behöver en nöjd kund inte vara lönsam enbart för att de 
köper en försäkring. Lönsamheten kommer oftast först på längre sikt då företagets investe-
ringar i kunder är som störst under relationens inledande fas. En nöjd kund behöver inte heller 
vara mer lojal än en missnöjd då denne kan anse att alternativkostnaden (kostnaden för att leta 
upp nya alternativ, kostnader för att komma ur det gamla systemet etc.) är för hög för att byta 
bolag. 
 
I vårt syfte har vi angivit att vi bland annat ville ta reda på hur kundrelationerna vårdas. Där-
för är begreppet kundvård viktigt att diskutera. Kundvård är en viktig del av den relations-
skapande processen. Begreppet hänger nära samman med kundlönsamhet, eftersom förhopp-
ningarna är att kunden ska bli nöjd om den får bra ”vård” efter sitt köp. Nöjdheten ska sedan 
resultera i ökad lönsamhet för företaget om allt går som planerat.  
 
Bra kundvård ger företaget en möjlighet att släta över eventuella misstag som kan begås. 
Detta är viktigt då det visat sig att kunder kan förlåta och stanna kvar som kunder om de anser 
att företagets försök att gottgöra dem på olika sätt är tillräckliga. 

4.2 Teoretisk referensram 
”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa 
uppfattningar som finns utvecklade rörande 
sammanhang och förhållanden mellan förete-
elser…” (Holme et al, 1996, sid. 50) 

 
Teorin har hjälpt oss att skapa något meningsfullt av den information som vi har samlat på oss 
under vårt arbete. I vårt syfte har vi angett att vi ville skapa en djupare förståelse för hur In-
formationsteknikens utveckling har påverkat ett försäkringsbolags sätt att skapa, vårda och 
vidareutveckla sina kundrelationer. För att kunna skapa denna djupare förståelse behövs en 
teoretisk referensram som kan hjälpa oss att förstå den konkreta situation som vi har valt att 
undersöka.  

4.2.1 AIDAS-modellen 
För att en relation ska skapas krävs att företaget skapar kontakt med den potentiella kunden 
och att det finnas möjligheter till en dialog och köp. Först därefter kan vi tala om att en relat-
ion kan börja utvecklas (Jakobsson, 1995). 
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AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire och Action) behandlar hur en kundrelation kan 
möjliggöras. Den publicerades redan 1898 av E Lewis, förklarar vilka stadier en kund måste 
passera innan ett köp kan komma till stånd. Modellen har under senare år även utökats med 
ett S (Satisfaction), som innebär att företagen bör upprätthålla kontakten med sina kunder för 
att se till att de blir så pass nöjda att de vill återkomma (Jakobsson, 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre första stegen i modellen innebär så kallad kontaktskapande kommunikation, det vill 
säga att företaget hittar försöker hitta sina kunder och startar köpprocessen hos dem. Dessa 
steg är avgörande för hur det kommer att gå under modellens senare steg. (Jakobsson, 1995) 
 
Företag måste väcka uppmärksamhet och nyfikenhet för att kunna etablera ett intresse hos den 
potentiella kunden. Genom att göra sina erbjudanden så intressanta och attraktiva som möj-
ligt, ökar företaget möjligheten för att kundens intresse ska övergå till köplust. När kunden väl 
kommit så långt är det viktigt för företaget att agera för att inte förlora ordern (Ibid). 
 
När kunden väl gjort sitt inköp är det viktigt att se till att han/hon känner sig nöjd med sin in-
vestering. Genom att jobba med kundnöjdhet efter inköpstillfället, möjliggör företaget even-
tuella återköp vid senare tillfällen (Ibid). 
 
Med hjälp av Internet kan företagen skapa uppmärksamhet för sitt bolag och sina produkter. 
Genom att använda sig av en lättnavigerad, användarvänlig hemsida med mycket information 
kan företaget skapa eller förstärka kundens intresse. Just informationsinnehållet och tillgäng-
ligheten till denna (hemsidan) kan vara starkt bidragande till att intresset utvecklas till köplust 
(Ibid). 
 
När det gäller den kundskapande processen kan ett företag välja att agera på två helt olika sätt 
– proaktivt eller reaktivt. Ett proaktivt företag föreslår, bearbetar och förbättrar kontinuerligt 
sin marknadskommunikation via Internet. Det har utnyttjat den kontaktskapande processen till 
max och utnyttjar flera av Internets verktyg för att underlätta ”kundskapandet”. Ett reaktivt 
företag reagerar på motsatt sätt. Om en kund skulle göra förfrågningar och besök på företagets 
hemsida vidtar de få eller inga egna aktiviteter för att göra affärer med denne (Ibid). 

Figur 3. AIDAS-modellen (Jakobsson, 1995, sid. 87ff) 
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Syftet med den tredje processen, den relationsskapande, är att skapa kunder som är nöjda, lo-
jala och ständigt återkommande. ”En relation uppstår efter ett givande och tagande från 
bägge parter. När utbytet varit tillfredsställande har en relationsskapande process inletts.” 
(Ibid, sid. 124) 

4.2.1.1 AIDAS-modellen kompletteras 
AIDAS-modellen kan kompletteras med ytterligare en modell, Relationsstegen, som beskriver 
hur kunderna går från att inte ha någon relation till företaget alls, till att bli vad vi kallar en 
lojal kund. Relationsstegen handlar om att etablera, förstärka, bibehålla samt att eventuellt 
även avveckla olönsamma kundrelationer.  
 
I Relationsstegen finns följande rubriker och deras betydelse;  
 

 Ingen relation - ingen relation existerar  
 Potentiell kund  - en eventuell kund  
 Kund - affärstransaktionen kännetecknar början på relationen  
 Lojal kund - detta innebär en fördjupad relation mellan företaget och kunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att företaget ska kunna föra de nuvarande och potentiella kunderna uppför relationsstegen 
måste de skaffa sig kunskap om sin målgrupp. ”Företaget måste vara intresserat av att eta-
blera en relation med sina kunder för ömsesidig förståelse och lönsamhet.” (Jakobsson, 1995, 
sid. 88) 
 
Känner företaget sina kunder kan de utveckla nya, förbättrade produkter tidigare än konkur-
renterna och innan kunden inser sitt behov. Dessutom kan företaget styra sina kommunikat-
ionsaktiviteter på ett effektivare sätt. 

4.2.1.2 Varför är AIDAS aktuell för vår uppsats? 
Modellen visar vilka stadier en kund passerar innan han/hon gör ett köp. Den är viktig med 
tanke på att en relation först skapas och har sin utgångspunkt vid köptillfället. De tre proces-
serna; kontaktskapande, kundskapande och relationsskapande, berör hur försäkringsbolagen 
och andra företag skapar kundrelationer. Vilket var en av de delar som vi valde att studera i 
denna uppsats.  
 
Det är en enkel och tydlig modell men vi saknar någon form av återkopplingsprocess då vi 
menar att en relation inte är en linjär företeelse utan snarare cirkulär. För att en relation ska 
fortskrida krävs det att den innehåller någon form av lönsamhet för företaget. Genom åter-

Figur 4. Kombination av AIDAS-modellen (översta stegen) och Relat-
ionsstegen (undre stegen) (Jakobsson, 1995, sid. 87 ff). 

Ingen  

relation 

Potentiell kund 
Kund 

Lojal kund 
Upp- 
märksamhet 

Intresse 
Köplust 

Köp 
Tillfreds- 
ställelse 

AA  
II  

DD  
AA  

SS  

Katarina Paulin & Malin Christiansson ie99 
 

27 



Kandidatuppsats FEC007   
Institutionen för ekonomi och management 

kopplingen lär företaget sig mer om sina kunder och deras behov/beteende, vilket de kan ut-
nyttja i den fortsatta relationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relationsstegen börjar dock inte om på samma sätt som AIDAS-modellen skulle göra om det 
fanns en återkoppling. Finns det en relation så fördjupas den snarare än påbörjas på nytt. 

4.2.2 Marknadsföring 
Tidigare sågs marknadsföring som ”... en aktivitet som syftade till att avsätta de produkter 
(varor eller tjänster) ett företag producerade.” (Jakobsson, 1995 sid. 7) I dagsläget handlar 
marknadsföring snarare om; ”... att etablera, upprätthålla och förstärka långsiktiga vinstgi-
vande kundrelationer på ett sätt som tillfredsställer båda parters krav och mål.” (Grönroos, 
1991) 
 
Långt tillbaks i tiden sköttes kundrelationerna på ett mer personligt plan än vad de görs i 
många företag idag. Då hade företagarna kännedom om sina kunders namn, vanor och behov. 
Allteftersom åren gick ökade efterfrågetrycket och massmarknadsföring blev ett effektivt sätt 
för företagen att nå ut till sina kunder. För att öka möjligheterna att träffa ”rätt” personer med 
marknadsföringsaktiviteterna, började företagen segmentera4 sina marknader. Metoden att 
segmentera var kostnadseffektiv, men den innebar samtidigt att en del av kunderna endast fick 
en del av sina önskemål tillfredsställda. I dagsläget har segmenteringen i kombination med 
massmarknadsföring tappat en del av sin effektivitet och företagen kan inte längre uppnå 
konkurrensfördelar genom att enbart vara bättre än andra på att segmentera sin marknad.  
 
Marknadsföringen koncentrerades tidigare även till de fyra P: na (Pris, Produkt, Plats och På-
verkan). Det var genom att påverka dessa variabler som ett företag kunde kontrollera den ef-
terfrågan som fanns efter deras produkter. De fyra P: na skapades under en period då företa-
gen inte gjorde skillnad på vilken typ av produkt som såldes. Detta synsätt har förändrats och 
nu skiljs marknadsföring av varor och tjänster åt.  
 
Vilka kännetecken har då en tjänst? 
 

4 Segmentering innebär att man samlar kunder med liknande behov och kännetecken i grupper. 

Återkoppling/feedback 

Figur 5. AIDAS-modellen (Jacobsson,1995, sid. 87ff) 
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 Den är immateriell i sin karaktär, den är svår att konkretisera och värdera innan kun-
den har köpt den. 

 En tjänst är en aktivitet eller en process. Den är inte – den blir till. Detta medför att 
den inte kan lagras. 

 Produktion och konsumtion sammanfaller oftast. Det uppstår köpar/säljarinteraktioner 
när tjänsten skapas/konsumeras. 

 Kunden medverkar i produktionen, de har alltså två roller – en som konsument och en 
som producent. 

 Ostandardiserade tjänster kan variera mycket i kvalitet beroende på vem som tillhan-
dahåller den samt var och när den tillhandahålls.  

      (Grönroos, 2000; Arnerup et al, 1992) 
  

Dessa egenskaper får konsekvenser för den marknadsföring som företaget väljer att använda 
sig av. Som en följd av detta har nya marknadsföringsfilosofier växt fram som i allmänhet 
bygger på en relationsinriktad, istället för på en transaktionsinriktad, syn på marknads-
föringen. Detta innebär bland annat att företagen har ett mer långsiktigt tidsperspektiv på vär-
det av transaktionen samt att kundens priskänslighet är mindre eftersom en lojalitet byggts 
upp parallellt med relationen (Arnerup et al, 1992).  

4.2.2.1 Relationsmarknadsföring (RM) 
”Relationsmarknadsföring är marknadsföring 
som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum.” (Gummesson, 1995, sid. 16) 
 

Företagens förutsättningar för att kunna lyckas med sina marknadsföringsinsatser förändras 
oavbrutet. Detta beror bland annat på att en ny affärslogik – relationsmarknadsföring – växer 
fram samt att nya arbetsverktyg skapas (Kotler, 1999). Tidigare koncentrerades marknads-
föringsinsatserna på att skapa försäljningsintäkter för företagen. Det var den enskilda affärs-
uppgörelsen mellan kunden och företaget som stod i centrum. Denna typ av marknads-föring 
brukar ofta benämnas transaktionsmarknadsföring.   
På en skala som beskriver omfattningen av de 
kundrelationer ett företag kan ha, utgör transakt-
ionsmarknadsföringen nollpunkten. Ju större 
omfattning kundrelationerna har, desto mer kan 
man börja tala om att företaget använder sig av 
någonting som kallas för RM. 
Ett utmärkande drag hos RM är att kunden och 
den ömsesidiga relationen sätts i centrum ur le-
verantörens perspektiv. 
 
Det finns generella egenskaper som kan användas för att klassificera, jämföra och definiera 
olika relationstyper. De egenskaper som Gummesson valt att behandla i sin bok Relations-
marknadsföring: Från 4P till 30R (1995) är följande; 
 

 Graden av samarbete, som kan vara bundet till en specifik affär eller vara kontinuer-
lig. 

 Beroendeförhållandena i relationen. Dessa kan delas in i tre nivåer, där Nivå 1 inne-
bär minsta graden av beroende mellan kunden och leverantören och Nivå 3 innebär 
störst beroende;  

Nivå 1  Företaget lockar till sig kunder med hjälp av låga priser. 

Transaktions- 
marknadsföring RM 

Figur 6 Relationen mellan transaktionsmark-
nadsföring och RM. 
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Nivå 2  Relationen fördjupas till att innefatta kommunikation antingen 
genom öga-mot-öga kontakt eller personligt adresserad direkt-
reklam. 

Nivå 3 En struktur har tillförts relationen, exempelvis genom att resur-
serna i ett leveranssystem har knutits samman. 

 Förtroende, risktagande och osäkerhet. Ofta vet vi inte riktigt vad vi köper, men vi li-
tar på vår leverantörs åsikter och argument. ”Vad en försäkring är värd får vi veta 
först när den utfaller; vi har endast delvis förstått de finstilta och juridiska villkoren i 
skaförsäkringen eller kunnat förutse återbäringen på pensionsförsäkringen.” (Gum-
messon, 1995, sid. 32) 

 Maktförhållanden. Det är ovanligt att maktförhållandet är helt symetriskt mellan  
kunden och leverantören. Detta behöver dock inte innebära att förhållandet inte är  
harmoniskt. 

 Långsiktighet, är en av RM:s grundpelare då en långsiktig relation anses vara  
effektivare för de inblandade parterna. 

 Frekvensen, regelbundenheten och intensiteten kan vara olika beroende på relationen. 
Skillnaderna behöver dock inte påverka kundens lojalitet till den aktuelle leverantören. 

 Närhet och distans. Närheten kan vara fysisk, mental och/eller emotionell. 
 Innehållet i relationen, gäller i första hand det ekonomiska utbytet. 
 Personliga och sociala egenskaper. 

 
Gummesson (1995) har valt att dela in relationerna som han studerat i 30 olika konkreta relat-
ioner. Dessa har sedan delats in under rubrikerna; marknadsrelationer, megarelationer och 
nanorelationer, för att underlätta översikten. Varje relation representerar flera av ovan be-
skrivna egenskaper i kombination.  
 
Den typ av relation som vi har valt att titta lite närmare på är; Relation 5, Servicemötet, som 
beskriver interaktionen mellan kund och leverantör. Några av de interaktiva relationer som 
kan definieras i servicemötet är:  
 

 Leverantörens kontaktpersoners interaktion med kunden 
 Interaktion mellan anställda 
 Interaktion mellan leverantörens produkter samt fysiska miljö och kunden 
 Interaktion mellan leverantörens system och kunden 

 
RM kräver nya kommunikationsverktyg som möjliggör effektivare kommunikation. Ett av 
dessa nya verktyg är Internet, som förändrar marknadskommunikationen för många företag. 
Dels sker förändringarna på ett ytligt plan genom att kommunikationen blir mer informations-
rik och snabbare, dels på ett djupare plan där de olika företagen utvecklar sina relationer och 
lär sig mer om sin marknad (Jakobsson, 1995). 
 
”Tekniken kan ändra relationen mellan leverantören och kunden med åtföljande konsekven-
ser för marknadsföringen.” (Gummesson, 1995, sid. 77) Många försäkringsbolag har gradvis 
fört över sina relationer från ansikte-mot-ansikte till en mer ansiktslös relation då kommuni-
kationen och interaktionen sker med hjälp av maskiner och elektronik (Gidhagen, 2002). 
 

4.2.2.2 One-to-one Marketing 
One-to-One Marketing ingår som en delmängd av RM, den del som rör individuella kunder. 
Det är ett nytt synsätt med en genuin kundorientering, där den individuella kunden ges möj-
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lighet att lära företaget vad hon vill ha. One-to-One bygger på att företagen ska utnyttja den 
information som de har samlat in om en specifik kund i marknadsföringssyfte genom att an-
passa erbjudanden och information så att kunderna ska uppfatta det som om de är personligt 
riktade till just dem. Ju mer företaget lär sig mer om sina kunder och anpassar sig efter dem, 
desto mindre tror de att risken är för att en konkurrent ska kunna locka till sig just den kunden 
(Feurst, 1999). 
 
Många företa har redan idag tillgång till mängder av information om sina kunder, men de har 
inte alltid tillgång till de resurser som krävs för att kunna använda och dra nytta av den. Tack 
vare den informationsteknologiska utvecklingen finns nu en metod, Data Mining, som har ut-
vecklats för att analysera och förädla stora informationsmängder. Tanken är att metoden ska 
kunna ge en ökad förståelse för den information som finns, tydliggöra företeelser som tidigare 
varit dolda samt vara tillhjälp för att kunna förutspå trender (Bengtsson et al, 1998). 

4.2.2.3 Customer Relationship Management (CRM) 
CRM handlar i grund och botten om att integrera olika teknologier och företagsprocesser för 
att på så sätt tillfredsställa kundens behov. Mer specifikt innebär CRM att företaget införskaf-
far, analyserar och använder kunskapen om kunderna för att kunna sälja mer och på ett effek-
tivare sätt. CRM står i nära samband med marknadsföringens tankar. Processen börjar med att 
kartlägga kundernas beteende med hjälp av bland annat informationsteknik, för att sedan ut-
veckla en mer personlig interaktion med kunden. På lång sikt skapas en metod för kontinuer-
lig analys och förbättring med syfte att öka kundens livstidsvärde inom företaget. 
 
CRM uppfanns då kunder skiljer sig åt bland annat avseende preferenser och inköpsvanor. 
Om alla företagets kunder var lika skulle det inte finnas någon marknad för CRM, mass-
kommunikation och massmarknadsföring skulle fortfarande fungera alldeles utmärkt (Bose, 
2002). 
 
Det finns två primära sätt för hur en CRM-lösning kan interagera med en kund; IT-assisterad 
eller Automatiserad interaktion. 
Den IT-assisterade interaktionen innebär att en representant för företaget agerar som medlare 
mellan CRM-lösningen och kunden. I detta fall är det vanligen så att det är interaktionen mel-
lan kunden och företagsrepresentanten som är det viktiga. CRM-lösningen får snarare en un-
derordnad roll, nämligen som ett verktyg som assisterar företagsrepresentanten. Ett exempel 
på den här formen av interaktion är en ”telefontjänst”. 
 
Den automatiserade interaktionen kontrolleras, till skillnad från den IT-assisterade, helt av 
kunden. Detta kan exempelvis ske via WWW, eller automatiserade telefonsystem (Ibid). 
 
De flesta företag kan tjäna på att använda sig av CRM-teknik även om det finns vissa företag 
som kommer att tjäna mer på att göra det än andra. De företag som mest sannolikt kommer att 
gynnas är de som samlar mycket information om sina kunder i samband med sin verksamhet. 
Några exempel på den här typen av företag är finansiella verksamheter som försäkringsbolag 
och banker, samt företag som sysslar med telekommunikation. Ju fler företag som använder 
sig av CRM-teknik desto mindre kommer de konkurrensfördelar som användandet har resul-
terat i att bli.  

4.2.3 Varför teorier om marknadsföring? 
Marknadsföringens grundläggande syfte är att locka kunder till att köpa olika produkter. 
Kundens första kontakt med ett företag sker ofta via någon form av marknadsföringsaktivitet 
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och deras åsikt om företaget och deras produkt formas även i detta läge. Den första uppfatt-
ningen styr i regel kundens förväntningar och förhoppningar angående företag. Uppfyller fö-
retaget inte dessa, förlorar de kundrelationen och har liten om någon chans att återupprätta 
den. Om kundens förväntningar och förhoppningar uppfylls, har företaget skapat en bra gro-
grund för en god kundrelation. Genom att använda sig av en mer direkt riktad i marknadsfö-
ringsform, upplevs företaget som mer personligt och kunden är mer benägen att skapa en re-
lation.  
 
Relationsmarknadsföring, One-to-one-marketing och CRM är exempel på förgreningar som 
har utvecklats från den traditionella marknadsföringen. Anledningen att vi har valt att för-
djupa oss i dessa är deras koppling till informationstekniken. Utan den nya tekniken hade 
dessa marknadsföringsvarianter i stort sett varit omöjliga att använda sig av och de hade för-
modligen inte utvecklats på samma sätt heller. Genom utvecklingen av informationsteknik har 
det skapats större möjligheter att samla in, lagra och bearbeta stora mängder information på 
ett snabbt och enkelt sätt. Detta är en av förutsättningarna för att på ett effektivt sätt kunna 
använda sig av exempelvis One-to-One Marketing. 

4.2.4  Informationstekniken som verktyg 
Hur företaget skaffar, lagrar och utnyttjar information avgör deras konkurrensförmåga. Ge-
nom att använda tekniken på rätt sätt, skapas konkurrensfördelar såsom möjligheten att diffe-
rentiera kunderbjudanden och skapa starkare kundrelationer. Om informationen används på 
fel sätt kan resultatet till exempel bli kostnader som inte täcks av intäkterna, för dålig inform-
ation till beslutsfattarna etc. (Jakobsson, 1998). 
 
Den snabba utvecklingen av informationstekniken har ökat möjligheterna för företagen att 
följa sina kunders förändringar i beteende, attityd och värderingar samt att vårda stora som 
små kundmassor på en personlig nivå. Den har även lett till skapandet av databaser som 
snabbt och enkelt kan bearbeta stora mängder information till en låg kostnad. Informations-
tekniken kan användas som ett verktyg för att möjliggöra, vårda och utveckla kundrelationer 
(Ibid). 

4.2.4.1 Det kundnära företaget 
 

”Kundnärhet innebär att företaget medvetet 
skapar kundprocesser som passar de relation-
er som befintliga och potentiella kunder efter-
frågar och är betjänta av.” (Blomqvist et al, 
1999, sid. 13) 

 
För att företaget ska kunna erbjuda sina kunder närhet krävs en fortlöpande analys och utvär-
dering av företagets kundbas i kombination med en oavbruten utveckling av hur kundrelation-
er kan skötas. En anledning till detta är att företagets kunder har olika behov och önskemål 
när det gäller hur de vill att deras relationer ska se ut. En kund vill ha en nära och intensiv re-
lation, medan en annan bara vill träffas när det är nödvändigt. Det finns med andra ord lika 
många sätt att vara nära kunden som det finns kunder, vilket gör det svårt att standardisera 
begreppen närhet och relation (Blomqvist et al, 1999). 
 
Företag kan ligga nära kunden både på ett fysiskt såväl som ett mentalt plan. Ett kundnära fö-
retag gör det enkelt för kunden att närma sig det fysiskt, kognitivt och emotionellt. Det är fö-
retaget som ansvarar för närheten, men det är kunden som bestämmer avståndet (Ibid). 
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Figur 7 beskriver något som 
Blomqvist et al (1999) har valt 
att kalla för ”Kundnärhetens 
nycklar”, som utgörs av di-
mensionerna: tillgänglighet, 
interaktivitet och värdeskap-
ande. De olika nycklarna är 
beroende av varandra och be-
hövs för att kunna bygga det 
kundnära företaget.  
 
Respektive nyckel presenteras 
mer ingående nedan: 
 
 
4.2.4.2 Tillgänglighet 

”Tillgängligheten innebär att du alltid finns 
tillhands, att du är lätt att samverka med och 
att du är mottaglig för impulser från kunder 
och omvärld.” (Blomqvist et al, 1999, sid. 15) 

  
Tillgänglighet är det första steget mot kundnärhet. Finns företaget inte tillgängligt för sina 
kunder, kommer det inte heller att existera för dem. Begreppet handlar inte bara om öppettider 
och hur snabbt företaget svarar i telefon eller via e-post utan också om dess närvaro på mark-
naden. Den brukar delas in i en fysisk och en social och personlig tillgänglighet. Den fysiska 
tillgängligheten omfattar fysiska omgivningar som underlättar kundens interaktion med före-
taget, medan den sociala och personliga säkerställer att kunden känner sig bekväm och upple-
ver att han/hon har kontroll under kundmötet (Blomqvist et al, 1999). 
 
Marknadsnärvaron avgörs främst av varumärkets styrka och tydlighet i kundernas ögon. Då 
konkurrensen ökar och det blir allt lättare för kunderna att byta leverantörer blir varumärket 
en grundförutsättning för att skapa goda kundrelationer. Ytterligare en effekt som ett starkt 
varumärke har är möjligheten att skapa en återköpsbenägenhet hos såväl gamla som nya kun-
der (Ibid). 
 
4.2.4.3 Interaktivitet 

”Interaktivitet innebär att du genom väl ut-
vecklade mötesplatser står i ständig förbin-
delse med befintliga och potentiella kunder.” 
(Blomqvist et al, 1999, sid. 16) 

 
När företaget väl har lyckats skapa tillgänglighet för sina kunder kan de koncentrera sig på att 
skapa olika möjligheter för samverkan/interaktivitet. Företaget bör då satsa på att skapa nya 
och vidareutveckla befintliga mötesplatser för utbyte av information, kunskap och produkter 
(Ibid). 
 
Interaktivitet bygger på lärande dialoger för att kunna utveckla erbjudanden och anpassa in-
formationsutbytet utifrån kundernas specifika behov och situation. Ju mer interaktiv och in-
volverad kunden är i relationen desto bättre möjligheter skapas för företaget att anpassa sin 

Värdeskapande 

Tillgänglighet Interaktivitet 

Kundnärhet 

        Figur 7.  Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al, 1999, sid. 15) 

1 2 

3 
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verksamhet efter kunden. Information till och återkoppling från kunden stärker relationen och 
möjliggör framtida utbyte. Information är nyckelordet i sammanhanget då den är basen i er-
bjudandet, som skapar förutsättningar för att bygga relationer (Ibid). 
 
4.2.4.4 Värdeskapande 

”Värdeskapande innebär att i samverkan med 
kund (och utifrån en process- och systemsyn) 
optimerar det direkta och indirekta värde som 
skapas i relationen.” (Blomqvist et al, 1999, 
sid. 18) 

 
Att skapa värde är en av ekonomins grundbultar. Det värde som ett företag kan skapa kan re-
sultera i konkurrensfördelar i förhållande till sina konkurrenter. Värdet som skapas kan vara 
av två olika slag; direkt och indirekt värde (Blomqvist et al, 1999). 
 
Det direkta värdet står i omedelbar relation till erbjudandet, medan det indirekta värdet hu-
vudsakligen består av gemensam inlärning och utveckling. 

4.2.4.2  Internet 
”Kommunikationen på Internet består inte 
bara av en typ av kommunikation utan flera, 
med olika grad av interaktion.   
Kommunikationen via ett datamedium kan dels 
innebära personinteraktivitet och dels maskin-
interaktivitet.”  (Jakobsson, 1995, sid. 35) 
 

Strategin bakom tillämpningen av informationstekniken måste, som alla andra strategier, vara 
väl genomtänkt, lättförståelig och bör genomföras på lång sikt. Allt fler företag tillämpar in-
formationstekniken i flera olika syften, ett av de främsta är dock att vinna konkurrensfördelar 
i förhållande till andra företag i samma bransch. På grund av utvecklingen av informations-
teknik i allmänhet och Internet i synnerhet har de mentala avstånden krympt och kunden er-
bjuds nu att interagera med företaget på sina egna villkor (Blomqvist et al, 1999). 
 
Allt fler företag använder Internet för att kommunicera, bygga relationer med såväl nya som 
gamla kunder samt elektronisk handel (Jakobsson, 1998). Genom användandet av Internet 
försvinner den fysiska interaktionen, men detta är en risk som företaget får ta för att kunna 
uppnå en effektivisering och utveckling av sina kundmöten, samt ges möjlighet att integrera 
de personliga och elektroniska gränssnitten (Blomqvist et al, 1999). 
 
Internetanvändningen kan delas in i fyra olika faser då Internet tillämpas på olika sätt, nämli-
gen som: anslagstavla, medium, kanal och möjliggörare. I figuren nedan beskrivs de olika fa-
serna mer djupgående. 
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4.2.5 Varför använder vi oss av teorier om informationsteknik och begreppet 
Kundnärhet? 
Vi lever i en tid och ett i samhälle som kallas för ett tjänste- eller kunskapssamhälle. Omgiv-
ningen påverkar oss människor och vårt beteende mer eller mindre medvetet. Utvecklingen 
har inte bara förändrat kunder utan även företag och deras arbetssituation. Det har skett en 
förflyttning av de strategiska resurserna från kapital till information, kunskap och kreativitet. 
Kundernas krav, företagens produkter blir allt mer komplexa och den internationella konkur-
rensen ökar (Arnerup, 1992).  
 
Informationstekniken är ett verktyg som har öppnat många dörrar som tidigare varit omöjliga 
att öppna under de förutsättningar som tidigare varit rådande. Exempelvis kunde företag inte 
hantera större mängder information på ett effektivt sätt utan att kostnaderna skulle överstiga 
vinsterna. 
 
De faktorer som klassas som ”viktiga” idag är allt oftare av immateriell karaktär, vilket gör de 
svårare att hantera än de materiella. Här är datorn ett utmärkt hjälpmedel för att försöka kon-
trollera dessa faktorer. Ett exempel på detta är kunskap. Tidigare hade företagen svårt att lagra 
kunskap ”utanför sina anställda”. Den kunskap som fanns i deras huvuden, tog de med sig när 
de slutade sitt jobb. Idag finns flera olika varianter av databaser där företagen försöker att 
lagra olika sorters information för att de inte ska gå miste om den i framtiden. Från dessa da-
tabaser kan informationen sedan bearbetas och tas fram enligt speciella kriterier med hjälp av 
ett knapptryck – ”informationen finns vid dina fingerspetsar”.   
 
Närheten är viktig både för skapandet av kundrelationen, men också för vårdandet och ut-
vecklingen av den. Den nya tekniken möjliggör en ny form av närhet som inte tidigare existe-
rade. Nu kan kunder över hela världen ta del av olika leverantörers erbjudanden på andra si-

Figur 8. Internetanvändningens fyra faser (Blomqvist et al, sid. 148, 1999) 

2. 
Medium 

 
 

3. 
Kanal 

1.  
Anslagstavla 

 

4.  
Möjliggörare 

Detta är första fasen då före-
taget, ofta på grund av utom-
stående tryck, skapar en 
hemsida med företags-
information. Det kommer-
siella värdet är i stort sett 
obefintligt i denna fas. 

I andra fasen upptäcker före-
taget att man kan nå utvalda 
målgrupper på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Resultaten är 
dock blandade, det blir allt 
svårare att hitta bra annons-
platser samtidigt som färre 
läser och agerar på webban-
nonser och kampanjsajter 

I tredje fasen befinner sig de 
företag som skriver om sin 
och kanske en hel branschs 
distributionslagar. Bedömare 
tror att bokbranschen är en 
sådan bransch. Möjligheterna 
är många, hoten likaså. Det 
finns enorma effektivtets-
vinster att göra, samtidigt 
som Internet kan rycka undan 
förtsättningarna för andra 
etablerade och lönsamma 
kanaler. 

I denna fjärde fas uppenbarar sig 
Internets verkliga potential, 
förmågan att vända upp och ned 
på en hel bransch. Här befinner 
sig få företag idag, men för 
framtidens vinnare kan Internet 
fungera som en möjliggörare för 
affärer. Företaget måste tänka i 
nya banor och hitta de rätta 
nycklarna för att skapa unika 
erbjudanden och mervärden. 

Värdeskapande och lojalitetsbyggande 
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dan jordklotet. De kan kommunicera med företagsrepresentanter eller med andra kunder med 
hjälp av ett medium; Internet, som inte begränsas av vare sig tid eller rum.  

4.2.6 Hypoteser 
Utifrån det material som vi studerade innan intervjuerna genomfördes och med hjälp av vår 
förförståelse har vi formulerat följande hypoteser. Vi kommer att genom tolkningen av det 
insamlade materialet antingen falsifiera eller bekräfta dessa i våra slutsatser. 
 

 Skaderegleringen är ett kritiskt möte för kundrelationen. 
 Informationstekniken har underlättat för goda kundrelationer. 
 Företag måste följa med i utvecklingen för att överleva. 

4.3 Sammanfattning  
I detta kapitel har vi utrett begreppen kundrelation, kundlönsamhet och kundvård samt moti-
verat varför vi har valt att använda oss av dem i denna uppsats. Vi har även redovisat vilka 
teorier och hypoteser som vi har utgått ifrån vid tolkningen av den insamlade empirin samt 
varför vi har valt att tillämpa dessa. Övriga teorier som vi har använt oss av fokuserar på 
marknadsföring (relationsmarknadsföring, One-to-One-marketing och CRM), informations-
tekniken och dess verktyg samt en redovisning av AIDAS-modellen.  
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55..  DDeett  ssttuuddeerraaddee  fföörrssääkkrriinnggssbboollaaggeett  
 

”Ett försäkringsbolag för varje dialekt” 
 – Länsförsäkringar AB 

  
 

 detta kapitel kommer vi att försöka ge en allsidig beskrivning av vårt studieobjekt Blek-
inge Länsförsäkringsbolag. Här kommer vi bland annat att återge vår syn på företagets 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) samt vilken marknad de befinner sig i, vilka 
konkurrenter, produkter och kundgrupper de har. 

5.1 Studieobjektet – Blekinge Länsförsäkringsbolag 
Blekinge Länsförsäkringsbolag är ett något unikt företag i sin struktur då de är ett av två 
kundägda försäkringsbolag som har sin verksamhet i Sverige. Att de är kundägda innebär att 
vid överskott hos bolaget, går överskottet tillbaka till deras ägare det vill säga kunderna. I fi-
guren nedan återges några grundläggande fakta om företaget. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I 

Blekinge 
Länsförsäkringsbolag 
Bank & Försäkring 

 
Antal anställda: cirka 180 (anställda inklusive samtliga typer av  
 ombud) 
Bolagsform:  Ömsesidigt, det vill säga ägarna utgörs av bolagets  

försäkringstagare. 
Grundat:  1801 bildades det första ömsesidiga lokala  

Länsförsäkringsbolaget. 1969 anammades det gemensamma 
varumärket Länsförsäkringar av flertalet av länsförsäkringsbolagen 

Erbjuder:  Kan erbjuda de flesta typer av sakförsäkringar som normalt  
 förekommer på marknaden.  

Kontor:  Länsförsäkringar AB med dotterbolag, är Sveriges enda  
 kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Blekinge  
 Länsförsäkringsbolag deltar som ett av 24 självständiga,  

lokala försäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Kontor 
finns i Karlskrona och Karlshamn. Dessutom finns ett antal 
lokala ombud utspridda i Blekinge. 
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5.1.1 SWOT- analys 
SWOT står för styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och 
slutligen hot (Threats). Modellen är uppbyggd för att analysera nuläget både externt och in-
ternt hos organisationer av olika slag. När vi gjorde SWOT-analysen valde vi att fokusera på 
aspekter som påverkar kundrelationerna. Nedan syns resultatet av en SWOT-analys som vi 
har gjort på Blekinge Länsförsäkringsbolag. 

5.1.1.1 Intern miljö – styrkor och svagheter 
De första två bokstäverna i akronymet (initialförkortningen) har att göra med den interna mil-
jön. Vilka är företagets styrkor? Vad är företaget bäst på (i förhållande till existerande konkur-
renter)? Dessa styrkor är ofta relaterade till de specialkompetenser och/eller erfarenhet företa-
get besitter. Styrkor kan likväl vara en betydande marknadsandel som specifika produktegen-
skaper.  
 
I Blekinge Länsförsäkringsbolags fall är deras främsta styrkor; 
 

 Närheten till sina kunder i form av de lokala kontoren, fritidsombuden och den lokala 
förankringen.  

 Kan erbjuda i stort sett alla typer av sakförsäkringar samt bank och sparande. 
 Företaget förespråkar en jordnära attityd, ”LF-andan”, som verkar uppskattas av kun-

derna. 
 Fritidsombuden, är privatpersoner som säljer försäkringar och representerar Blekinge 

Länsförsäkringsbolag. De jobbar på provision under kvällar och helger vanligtvis i 
områden kring sin bostad. 

 
Dessa styrkor kommer de att fortsätta att utveckla och jobba med. Fritidsombuden ses som en 
speciellt viktig resurs som företaget försöker att satsa mycket på genom olika utbildningar och 
anställningskampanjer. 
 
Svagheter klassas även de som interna faktorer. Vad är företaget mindre bra på och varför 
uppfattas det så? Viktigt att påpeka är att det är den slutliga kundens uppfattning som avgör 
om en egenskap är en svaghet eller inte.  
 
Avseende svagheterna är de; 
 

 Företaget lider av växtvärk. Det är för lite plats i lokalerna och de har fått anställa för 
att klara av efterfrågetrycket.  

 Företaget har varit alltför osynligt avseende deras lokalkontor. Kunderna vet sällan in-
tuitivt vart kontoren ligger. 

 De har traditionellt sett varit för dåliga på att samla in och sammanställa information 
om sina kunder. 

 Sakförsäkringsmarknaden är mogen och stagnerande. 
 

Företaget har valt att hantera ovanstående svagheter på följande sätt; 
 
Växtvärken och osynligheten botas bland annat med nya kontor i Karlskrona. Dessa kommer 
att vara centralt belägna i gamla Föreningsbankens lokaler på marknivå för ökad synlig- och 
tillgänglighet. 
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Under september månad 2001 startade ett projekt för att utveckla kundhanteringsprocesserna. 
Målet var att underlätta för verksamheten att arbeta med korsförsäljning och relationsmark-
nadsföring. Resultatet av projektet blev säljstödsystemet Ett Kund, som de anställda precis 
börjat använda. 
 
För att fortfarande kunna expandera då sakförsäkringsmarknaden stagnerar, hoppas företaget 
mycket på att Ett Kund ska leda till korsförsäljning och därmed ökade kundandelar hos de be-
fintliga kunderna.  

5.1.1.2 Extern miljö – möjligheter och hot 
Möjligheterna och hoten brukar återfinnas i den externa miljön. Möjligheterna varierar bero-
ende på vilket företag vi tittar på och i vilken situation det befinner sig. 
 
Några av de möjligheter som Blekinge Länsförsäkringsbolag står inför är kopplade till den 
informationstekniska utvecklingen. Förutom hemsidan, som ett konkret exempel, finns även 
det nya Ett Kund-systemet. Med hjälp av detta kommer samtliga kundhanteringsprocesser att 
effektiviseras och förenklas. Kunderna kommer förhoppningsvis att märka skillnader på flera 
plan, då systemet kommer att fungera som ett verktyg som hanterar all information de an-
ställda kan tänkas behöva för att kunna tillfredsställa kunderna på ett bättre sätt. 
 
Vidare möjligheter för Blekinge Länsförsäkringsbolag är att de har omvandlat sin bankverk-
samhet från nischbank till helbank. Detta är ytterligare ett steg i riktningen mot det finansiella 
varuhuset som kan erbjuda ”allt” samlat på ett ställe. Företaget har valt att dessutom behålla 
den fysiska närheten till sina kunder genom att ha kvar sina kontor, till skillnad från en hel del 
konkurrenter som allt mer förlitar sig på call-centers. 
 
Hoten brukar främst utgöras av de direkta konkurrenterna, det vill säga de företag som erbju-
der likartade produkter och/eller tjänster. Detta innebär inte att det alltid förhåller sig på det 
här viset. I andra företag kan situationen vara helt annorlunda då varje företagssituation är helt 
unik.  
 
De hot som företaget står inför kommer främst från konkurrenterna, som inte bara finns inom 
försäkringsbranschen numer. Även banker har gett sig in på försäkringsmarknaden och vice 
versa. 
 
Medelåldern på de fritidsombud som företaget är så beroende av börjar bli väldigt hög. Några 
anledningar till detta kan vara att folk inte har tid i samma utsträckning och att företagen be-
höver mer kompetens nu än för ett tiotal år sedan. 
 
Ytterligare ett hot kan vara folks ointresse och bristande engagemang, både vad gäller Läns-
försäkringars produkter, men även vad gäller kommunikationen med företaget genom alterna-
tiva/nya medier. 

5.1.2 Vilken marknad befinner företaget sig på?  
I Sverige står både staten och privata företag för utbudet av försäkringar. Staten svarar för 
medborgarnas grundskydd i form av bland annat; allmän sjukförsäkring, allmän folkpension 
och ATP. De privata försäkringsbolagen erbjuder kompletterande personförsäkringslösningar 
och svarar för hela utbudet av sakförsäkringar. 
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Det statliga trygghetssystemet kom i gungning i början av 90-talet. Den allmänna sjukförsäk-
ringen urholkades genom införandet av karensdag och sänkt ersättningsnivå, reformering och 
eventuell privatisering av arbetsskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring diskuteras. (Da-
widson et al, 1996).  
 
Pensionssystemet håller på att förändras. Nivåsänkningar och förändrade intjänanderegler 
förväntas ge en bättre ekonomisk balans. Förändringar i välfärdssystemet medför att medbor-
garnas personliga ansvar för den ekonomiska tryggheten ökar (Ibid). 
 
Den svenska försäkringsmarknaden kan betraktas som en oligopolmarknad under uppluck-
ring. Den domineras dock fortfarande av ett antal försäkringskoncerner eller bolagsgrupper 
inom sak- och livförsäkring, nämligen Skandia, Trygg-Hansa, Folksam och Länsförsäkrings-
bolagen. Det faktiska antalet försäkringsbolag i Sverige är faktiskt över 500 stycken, men 
detta beror till stor del på att det finns ett stort antal mindre, lokala bolag, som i första hand 
bedriver lantbruksförsäkring. Under 80-talet introducerades bankägda försäkringsbolag som 
blivit framgångsrika. Även utländska försäkringsbolag har visat ett ökat intresse för den 
svenska marknaden. (Ibid). 

5.1.3 Konkurrensmedel   

5.1.3.1 Produkter 
Blekinge Länsförsäkringsbolag kan erbjuda ett heltäckande sortiment av såväl sakförsäkringar 
som finansiella tjänster, samlat i ett ”finansiellt varuhus”. Detta till skillnad från en del bolag 
som under de senaste åren har genomgått en renodling avseende sitt försäkringsutbud.  

5.1.3.2 Premier 
Det enklaste och snabbaste konkurrensmedlet är priset på premien. Tyvärr är det inte så effek-
tivt då det lätt blir priskrig mellan försäkringsbolag som arrangerar kampanjer för att vara bil-
ligare. Framförallt inom sakförsäkringen är detta ett problem då kunderna är väldigt priskäns-
liga och inte särskilt lojala. Det finns inte heller några större barriärer som håller kvar kunder-
na. Pris som konkurrensmedel skapar inte heller några långsiktiga kundrelationer. För att råda 
bot på detta från Länsförsäkringars sida har de introducerat ett ”bonussystem”, Länsbonus, för 
sina kunder. Det innebär att ju fler försäkringar kunderna samlar hos Länsförsäkringar desto 
bättre rabatter får de.  

5.1.3.3 Service, närhet och relationer 
Här hittar vi Blekinge Länsförsäkringsbolags kanske viktigaste konkurrensmedel. Deras fy-
siska närhet både när det gäller deras lokalkontor och de så kallade fritidsombuden är en av 
deras främsta styrkor. Det är genom att satsa på dessa faktorer som de lyckats bygga upp en 
stabil och relativt trogen kundkrets 

5.1.4 Produktanalys 
Försäkringar är inte jämförbara med någon annan typ av produkt. De är abstrakta till sin na-
tur, det vill säga du kan inte ta på den eller prova den på något sätt. En försäkring blir först 
konkret när en skada inträffar. Detta kan vara en förklaring till att kunder generellt sett är 
tveksamma inför tecknandet av en försäkring. Ytterligare anledningar kan vara att grundkun-
skaperna är svaga och att den information som försäkringsbolagen tillhandahåller inte alltid är 
så lätt att ta till sig. Det är också vanligt att kunden anser sig behöva en försäkring, men inte 
har funderat igenom sitt försäkringsbehov (Dawidson et al, 1996). 
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5.1.3.4.1 Sakförsäkringar  

Sakförsäkringar har funnits länge i Blekinge Länsförsäkringsbolags produktsortiment. Mark-
naden kan betraktas som mogen till stagnerande. Det finns en befintlig marknad som är rela-
tivt stabil både vad gäller tillväxten och antalet konkurrenter samt deras utbud. 
 
Under 2001 hade sakförsäkrings-
marknaden en fortsatt svag tillväxt på 
cirka 5 %, mätt efter inbetalda premier. 
Blekinge Länsförsäkringsbolag utökade 
sitt premiebestånd med drygt 16 %. 
Anledningarna till ökningen tros bero 
på en framgångsrik nyförsäljning och 
god beståndsvård. ”Bolaget har därmed 
ökat marknadsandelarna inom samtliga 
sakförsäkringsgrenar och ytterligare 
befäst sin marknadsledande ställning i 
Blekinge.” (Blekinge Länsförsäkrings-
bolag årsredovisning 2001, sid. 7) 
 
5.1.3.4.2 Finansiella tjänster (Bank, fond, och liv) 

Marknaden för finansiella tjänster 
hade en varierande tillväxt under 
2001. Livförsäkringsmarknaden växte 
med 5 %, medan tillväxten på tjänste-
pensionsmarknaden var 45 %.  
 
Avseende Liv-biten och dess position 
enligt PLC (Product Life Cycle) be-
fann sig den sig på en mognande 
marknad. Bankdelen befinner sig å 
andra sidan på en tillväxtmarknad då 
bankverksamheten är relativt ny för 
försäkringsbolaget.  
 

Under 2001 utvecklades bankverksamheten från att ha varit en nischbank till en huvudbank, 
som nu kan erbjuda ett komplett alternativ för privatpersoner och lantbrukare.  
 

5.1.5 Kundgrupper 
Blekinge Länsförsäkringsbolags potentiella kunder utgörs av samtliga invånare i Blekinge. De 
kan delas in i olika kategorier beroende på vad informationen ska användas till. Vi vill här 
beskriva vilka kundtyper de vänder sig till och gör därför ingen djupare indelning än de som 
följer nedan. 
 
Privatpersoner –  Invånarna i Blekinge som inte är studerande vid högskola eller universitet.  
 De flesta jämför priser innan de beslutar sig för vilket företag de tänker 

anlita. De har blivit mer aktiva bland annat avseende Internetanvändandet 
för att uträtta sina bankärenden eller göra förfrågningar och jämförelser 
med andra företag. De klarar sig all som oftast väldigt bra med de standar-

Katarina Paulin & Malin Christiansson ie99 
 

41 



Kandidatuppsats FEC007   
Institutionen för ekonomi och management 

diserade paketlösningar som Länsförsäkringar erbjuder. Skulle paketen 
inte täcka deras behov finns ett antal tilläggsförsäkringar. Generellt sett re-
agerar de fortfarande bra på den ickedigitala massmarknadsföringen. 

 
Studenter –  Samtliga studenter vid Blekinge Tekniska Högskola. För denna kundgrupp 

har Blekinge Länsförsäkringsbolag i samverkan med Högskolan tagit fram 
ett studentskydd. Det är få som engagerar sig särskilt mycket inför valet av 
försäkringsskydd och bolag. Hittills har de reagerat bättre på mass-
marknadsföringskampanjer än Internetkampanjer. 

 
Företag –   Olika typer av företag samt lantbruk i Blekinge. Dessa behöver oftast mer  
  skräddarsydda lösningar än vad privatpersonerna gör. Detta då varje före-

tag är unikt på många olika plan som exempelvis storlek, bransch, riskbe-
nägenhet och så vidare. 

 
För att kunna rikta sina erbjudanden har Blekinge Länsförsäkringsbolag använt sig av olika 
segmenteringsmodeller. Ett exempel på detta är de så kallade ”Lännesegmenten”, som består 
av nio olika Lännen. (Länne är en person som varit kund hos Länsförsäkringar under en 
längre period.) Ett exempel är ”Länne fredag” som finns i storstädernas förorter, i lägenheter 
ägda av allmännyttan. Här finns såväl singlar och par utan barn som barnfamiljer och ensam-
stående med barn. Mycket tid tillbringas hemma, men även kroglivet lockar. Utifrån dessa 
segmentsprofiler har sedan marknadsföringsaktiviteterna anpassat och erbjudanden riktats.    
 
Metoden att segmentera marknaden har använts mer eller mindre flitigt och allt som oftast 
förlitar sig säljarna på information som de kan komma åt via offentliga register. Förhoppning-
arna är att detta kommer att förändras i takt med att företaget börjar tillämpa säljstödsystemet 
Ett Kund, som även inkluderar segmenteringsmodeller. 
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66..  VVåårr  ttoollkknniinngg  
 

”Att gå vilse är ett sätt att lära sig hitta rätt”  
- Okänd 

 
 

etta kapitel handlar om vår tolkning av den data vi har samlat in genom intervjuer, litte-
raturstudier samt sökningar på Internet. Dessa kommer att kopplas till teorier och be-

grepp som vi har redovisat för i tidigare kapitel. 

6.1 Vi tolkar empirin 
Relationer skapas inte ur tomma intet utan kräver en kontakt mellan två parter. I detta fall 
handlar det om försäkringsbolaget och kunden. Det krävs att bolaget skapar möjlighet till kon-
takt med den potentiella kunden. Därefter måste det finnas möjlighet till dialog och köp. Först 
efter detta kan vi tala om att en relation utvecklas. Internet kan med fördel användas under 
samtliga av ovan beskrivna faser (Jakobsson, 1995). 
 
Här nedan har vi valt att dela in tolkningsresultatet i följande grupper: kundrelationer, skapa, 
vårda samt vidareutveckla. Under samtliga rubriker kommer vi att redovisa hur informations-
tekniken har påverkat de aktuella arbetssätten. 
 

6.1.2 Kundrelationer 
Innan vi började vårt arbete hade vi lite tankar om hur försäkringsbolagens kundrelationer 
kunde se ut. Vi kom fram till att kunden egentligen inte har så mycket kontakt med sitt försäk-
ringsbolag förrän en skada inträffar. Det är först då som kunden får någon direkt kontakt och 
det är kanske första gången som kunden får träffa någon representant från företaget. Detta fick 
oss att dra slutsatsen att skaderegleringen är ett av de viktigaste kundmötena.  
 
Efter att ha tänkt ytterligare kom vi fram till att vilket kundmöte som är viktigast beror till stor 
del på vilken produkt kunden har köpt. Har kunden köpt fonder är skaderegleringen naturligt-
vis inte det viktigaste mötet. De intervjuade sätter det varje personligt möte med kunden 
främst oavsett orsaken till det. Detta har bolaget tagit fasta på genom att utveckla det person-
liga mötet samt behålla sina kontor. 

6.1.2.1 Definition – kundrelation?  
En av våra grundläggande frågor till de intervjuade var vilken deras definition av en kundre-
lation är. Vi var medvetna om att svaren antagligen skulle skilja sig åt, eftersom vi själva hade 
haft problem att hitta en enhetlig definition, dels i litteraturen och dels med hjälp av vår egen 
förförståelse. En av anledningar till definitionssvårigheten kan ha varit att det inte finns någon 
kundrelation som är den andre helt lik. Den kan bestå under en lång eller kort tidsperiod, vara 
intensiv eller sporadisk, djup eller ytlig. Allt beroende på vem som ingår i relationen, vilka 
behov denne har och vilken produkt det handlar om. Gummesson (1995) beskrev relationer-

D 
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nas komplexa uppbyggnad genom att dela in dem han studerat i 30 konkreta relationer, där 
varje relation hade en unik kombination av egenskaper som karaktäriserade den. 
 
Mycket riktigt kunde ingen av de intervjuade ge en klar och tydlig definition och svaren vari-
erade från person till person. Vissa gemensamma nämnare fanns så som att en kundrelation 
ska innehålla frekventa kontakter samt att formen av relationen varierar beroende på produkt- 
och kundkategori.  
 
Formen av relationen beror även på hur mycket kunskap och engagemang försäkringstagaren 
visar gentemot sitt inköp. Privatkunder tenderar att vara något ointresserade av införskaffan-
det av till exempel sakförsäkringar och ser det snarare som ett nödvändigt ont än något de en-
gagerar sig djupare i. Vikten läggs vid exempelvis storleken på självrisken och premien. Som 
webbansvarig uttryckte det: ”Försäkringar är ju ingen produkt som kunderna tycker är jätte-
kul. Vi tycker att försäkringar är viktigt och intressant men som kund är det inget man priori-
terar särskilt högt. Det är ingen tjänst man längtar efter att få gå och köpa. För att få ut 
någonting av produkten måste det ju ha hänt något som inte är speciellt kul.” Gäller det dock 
pensions- och livförsäkringar engagerar kunderna sig i regel mer i vilka omständigheter, rät-
tigheter och skyldigheter som gäller i och med försäkringen. 
 
Ett exempel på skillnader i relationer kan vara då företagskunder löser en verksamhetsförsäk-
ring och då en privatkund löser en bilförsäkring. Relationen till företagskunden blir tydligare 
eftersom det krävs mer kontakt mellan företaget och försäkringsgivare i form av riskbedöm-
ningar, besiktningar etc. De har fler fysiska möten och en närmare relation till en representant 
för bolaget. Privatkundens relation till bolaget sköts oftast via telefon och det är först vid ett 
eventuellt skadetillfälle eller annullering av försäkring som relationen konkretiseras.  
 
Ett försök till en definition som vi fick under intervjuerna var som marknadschefen för liv och 
bank återgav då han uttryckte: ”Det är ju inte bara att ge kunden det den vill ha dag ett utan 
att man följer med den här kunden så att de känner att de har en relation med oss och vi med 
dem.” Denna definition stämmer väl överens med den Sewell et al (1991, sid. 223) syftade till 
när de skrev: ”Man vill inte betjäna en person bara en enda gång; man vill att han skall 
komma tillbaka. Vi vill inte sälja bara en bil till en kund utan tio eller tjugo under kommande 
år.”  
 
Sewell och hans medförfattare beskriver även hur företaget ska lova mindre och hålla mer än 
de lovar för att ständigt kunna överträffa kundernas förväntningar och på så sätt skapa nöjda 
kunder. Ett exempel ur boken ”Kund för livet” (Sewell et al, 1991) är när kunden kommer in 
för ett kostnadsförslag på en reparation av sin bil, ges ett kostnadsförslag med 10 % pålägg på 
den egentliga kostnaden. Detta leder till att när kunden kommer för att hämta bilen, blir den 
slutliga kostnaden alltid lägre. Detta är en riskabel taktik, men i hans fall har det visat sig fun-
gera. 

6.1.2.2 Varför långsiktig kundrelation? 
Under teoriavsnittet har vi återgett några anledningar till varför företagen bör skapa relationer 
med sina kunder. Dessa är: 
 

 Företaget tror att långsiktiga relationer är lönsammare än enstaka transaktioner. Lång-
siktiga relationer kan innebära återköp eller tillgång till kunskap som företaget kan 
tjäna pengar på (Sewell et al, 1991). 
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 En stark relation med kunden minskar risken för avhopp till konkurrenterna. Det kos-
tar fem gånger så mycket att få en ny kund jämfört att behålla en befintlig (Lindbom, 
1995). 

 
Under intervjuerna visade det sig att Blekinge Länsförsäkringsbolag resonerar på liknade sätt, 
då även de anser att nya kunder är dyrare att skaffa, än att behålla och vårda de befintliga. An-
ledningen till att nya kunder kostar mer är att de leder till större kostnader för företaget i form 
av ombudsprovisioner, eventuella besiktningskostnader, kostnader för ökad administration 
etc. Samtliga kostnader uppstår vid relationens inledningsfas och det finansiella resultatet av 
relationen är därför till en början negativt, eventuellt svagt positivt för att förbättras ju längre 
relationen består.  
 
Om kunden lämnar företaget inom en kort period har lönsamheten varit minimal, om någon 
alls. Som chefen för Affärsstöd uttryckte det: ”Har man en sådan kund i ett år och de sedan 
byter bolag, har den kunden bara kostat oss pengar. Den har inte varit lönsam.”  De kunder 
som i regel är mest benägna att flytta sina försäkringar till följd av prisförändringar, är oftast 
privatpersoner med sakförsäkringar.  
 
Genom att stärka relationen med kunden är förhoppningen att de inte ska se sig om efter ett 
billigare alternativ. Blekinge Länsförsäkringsbolag anser att den största tillväxtpotentialen 
finns hos de befintliga kunderna. De eftersträvar med andra ord lojala kunder för att uppnå 
lönsamhet på lång sikt. ”En god kundrelation leder till att priset får mindre betydelse och på 
så sätt motverkas kundens förflyttningar mellan oss och konkurrenterna.” Webbansvarig 

6.1.3 Informationstekniken som verktyg för goda kundrelationer 
”De stora vinsterna är en effektiviserad verk-
samhet och lägre kostnader. Vi växer för fort 
och måste titta på hur man kan effektivisera 
verksamheten.” Chefen för privata sakförsäk-
ringar/kundtjänst. 

 
Utveckling sker oftast i syfte att förbättra eller förändra någonting. Syftet med den informat-
ionstekniska utvecklingen har bland annat varit att förenkla och effektivisera processer. Vad 
har utvecklingen av informationstekniken resulterat i? 
 

 Nya verktyg. Några exempel på detta är Internet, intranät, interaktiva medier, datorer, 
telekommunikation. Kommunikation över Internet består av flera olika kommunikat-
ionstyper med olika mängd interaktivitet, det kan innebära dels personinteraktivitet 
och dels maskininteraktivitet (Jakobsson, 1995). 

 Nya möjligheter relaterade till hur företag kan skapa, vårda och vidareutveckla sina re-
lationer. Några exempel på detta är; förenklad kommunikation och globalisering, ökat 
informationsflöde, förenklad insamling, bearbetning och lagring av information, kost-
nadsbesparingar, flexibilitet och aktualitet. 

 
Exempel på de verktyg som Blekinge Länsförsäkringsbolag använder sig av är: 
 

 Intranät - Ett internt nätverk med syfte att öka och förenkla informationsspridningen. 
 Ett Kund – ett säljstödsystem där all information finns samlad om företagets kunder. 
 www.lansforsakringar.se/blekinge - En hemsida på Internet där kunden kan söka in-

formation, göra förfrågningar, teckna bilförsäkringar etc. 
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Intranätet startades upp för cirka två år sedan. Det är ett internt nätverk som används för att 
kommunicera dels inom det egna bolaget och dels med andra länsbolag. Uppkopplingen mot 
intranätet sker via autostartfunktionen på datorerna. Detta innebär att användaren möts av 
intranätet så fort de sätter i gång sin dator. På detta sätt möts de av relevant information direkt 
samt kontinuerligt under arbetsdagen. Här publiceras bland annat information som rör flertalet 
anställda på kontoret så som årsredovisningar, bokslut, lediga platser och vikariat.  
 
Ovanstående utveckling samt möjligheten att även kommunicera via e-post har lett till en 
ökad kommunikation inom företaget. På frågan om detta fungerade bra, blev svaret från che-
fen på Affärsstöd: ”Ja, det gör det. För bra i vissa fall.”  Här syftar hon till att informations-
flödet till viss del kan bli för omfattande, eftersom det är enklare att ställa förfrågningar via e-
post än att försöka få tag i personen i fråga med hjälp av ett annat medium, alternativt att lösa 
uppgiften på egen hand. 
 
Förändringarna har även färgat av sig på den externa kommunikationen. E-post används bland 
annat för att kommunicera med företagets kunder. Vid respons till kunden sker detta, enligt 
marknadschefen för sakförsäkringar, i största möjliga utsträckning via e-post eftersom det 
sparar tid för handläggaren samt att informationen med största sannolikhet kommer fram till 
kunden inom utlovad tid.  
 
Ett Kund-systemet har precis börjat användas och utvecklarna bakom systemet hoppas att det 
ska kunna användas fullt ut mot slutet av sommaren 2002. Det är ett säljstödsystem där in-
formation lagras om kunderna och deras engagemang hos företaget, så väl försäkringar som 
bankengagemang. Systemet har implementerats i hela Länsförsäkringsgruppen på grund av att 
de tidigare hade så många olika datasystem, att företaget inte längre hade någon överblick.  
 
Hemsidan startades upp 1998 och har sedan dess kontinuerligt utvecklats med nya funktioner 
som till exempel skadeanmälan, möjligheter att ställa frågor och teckna bilförsäkring. Hemsi-
dan var, medger de intervjuade, en följd av ”IT-hysterin” då alla företag, stora som små, 
skulle ha sin egen hemsida och finnas på nätet för sakens skull.  
 
Tanken bakom hemsidan är att den snarare ska erbjuda kunderna ett kompletterande medium 
för att kommunicera med företaget, än att den ska fungera som ett marknadsföringsverktyg. 
Den har inte fått den genomslagskraft på kundrelationerna som företaget hoppats på. Däremot 
påpekas vid ett flertal tillfällen att det kommer att förändras, det är bara en fråga om att kun-
derna ska uppmärksamma alternativet och känna sig motiverade att använda det. 
 
I nuläget upplever några av de intervjuade att hemsidan är något förlegad samt inte särskilt 
användarvänlig. Marknadschefen för sakförsäkringar uttryckte det som: ”Jag tycker inte att 
vår hemsida är speciellt rolig. Jag hittar där eftersom jag vet var jag ska leta men för en som 
inte vet är sidan onödigt komplicerad.” 
 
Gemensamt för de ovan beskrivna verktygen är att de på ett eller annat sätt är relaterade till 
informationshantering. Företagets konkurrensförmåga är beroende av hur de skaffar, lagrar 
och utnyttjar den information som de har tillgång till. Genom att använda den på rätt sätt, 
skapas konkurrensfördelar eftersom möjligheterna att differentiera erbjudanden och stärka 
kundrelationerna förbättras med den ökade informationstillgången (Jakobsson, 1998). 
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Överlag har de intervjuade varit positivt inställda till informationstekniken och ser möjlighet-
erna med tekniken. De tror att det kan råda en viss motsträvighet gentemot nya teknik hos an-
vändarna. Detta hindrar dock inte att de inser att tekniken medför stora fördelar och underlät-
tar deras arbetsuppgifter.  

6.1.3.1 Skapa kundrelationer 
För att en relation ska skapas krävs att företaget skapar kontakt med den potentiella kunden 
och att det finnas möjligheter till en dialog och köp. Först därefter kan vi tala om att en relat-
ion kan börja utvecklas (Jakobsson, 1995). Det vanligaste sättet för att skapa kontakt sker 
med hjälp av marknadsföringsaktiviteterna. Det är därför viktigt att marknadsföringen blir rätt 
riktad och anpassad efter den person som ska motta meddelandet, vilket är huvudsyftet i One-
to-One-marketing (Feurst, 1999). 
 
Ytterligare en förutsättning för att en relation ska kunna bildas är företagets förmåga att skapa 
förtroende hos kunden (Hallström, 1992). Ett sätt som Blekinge Länsförsäkringsbolag använ-
der sig av för att göra just detta är att använda sig av sitt varumärke. Marknadschefen för sak-
försäkringar uttryckte följande: ”Vi har ett starkt varumärke som sprider trygghet hos våra 
kunder. Vi försöker att vårda det genom att vara så som vi vill att våra kunder ska uppfatta 
oss; generösa, enkla och smidiga.”  
 
Den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för företag avseende marknadsföring 
och försäljning. Utan den nya tekniken hade det bland annat inte varit möjligt att hantera så 
stora mängder information som företagen gör idag. Ett konkret exempel på detta är CRM 
(Customer Relationship Management), som handlar om att samordna olika teknologier och 
företagsprocesser för att på så sätt bättre kunna tillfredsställa kundens behov. Information om 
kunderna samlas in och lagras sedan i en databas. Därifrån kan den sedan analyseras och an-
vändas för att företaget ska kunna bearbeta sin kundbas på ett effektivare sätt och sälja mer.   
 
På frågan om hur företaget hanterade information innan informationstekniken kom in i bilden 
påpekade skadechefen att de var tvungna att arbeta mycket med handskrivet material, inform-
ationen var svårare att finna och i dagsläget hade bolaget varit tvungna att minst fördubbla 
personalstyrkan för att kunna hantera samma informationsmängd.  
 
Marknadschefen för sakförsäkringar drog paralleller till den tid då informationstekniken inte 
slagit igenom med full kraft då han berättade om hur han själv hade arbetat som säljare för ca 
15 år sedan: ”Man hade ju all information om sin kundstock i huvudet. Jag försökte att skriva 
kundkort med information om respektive kund och deras försäkringsengagemang. Men det 
fungerade inte för mig i längden. Dessutom var informationen endast värdefull för mig och 
inte för mina medarbetare då de inte hade direkt tillgång till informationen.” 
 
Eftersom en relation sällan är en annan lik och det inte finns något universellt recept på hur en 
långvarig relation skapas är det viktigt att företaget ser över sina konkurrensmöjligheter. Re-
lationsskapande verktyg som används i en bransch kan i regel inte appliceras på en annan utan 
vissa förändringar/justeringar (Blomqvist et al, 1999). De system som Blekinge Länsförsäk-
ringsbolag använder sig av är troligtvis inte direkt överförbara till exempelvis ICA och vice 
versa. Företagets koncept för att skapa kundrelationer går ut på att använda en mix av olika 
marknadsföringsaktiviteter så som direktmarknadsföring, telemarketing, personliga möten 
och gott rykte. 
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Kanalerna för försäljning har förändrats på så sätt att bolaget idag använder sig mer av tele-
marketing samt personligt riktade marknadsföringsaktiviteter än tidigare. (De riktade mark-
nadsföringsaktiviteterna utformas som ett personligt meddelande med en aktiv uppmaning till 
kunden att ta kontakt med bolaget för vidare information och upplysning.) Innan förlitade de 
sig till sina ombud samt effekterna av massmarknadsföringen.  
 
Genom att samla en större mängd information om kundens behov, beteende och intressen kan 
marknadsföringen bli mer riktad eftersom möjligheten till individualiserade erbjudanden ökar 
och fokus kan läggas på ”rätt” målgrupp för aktiviteten. Som marknadschefen för sakförsäk-
ringar uttryckte det: ”I och med att vi kanske träffar mer rätt, är det några som ändå egentli-
gen inte skulle vilja ha det här erbjudandet som slipper att få det.”  Genom att utnyttja denna 
möjlighet kan företaget spara resurser i form av tid, pengar och arbetskraft.  
 
Tidigare har företaget använt sig av en segmenteringsmodell bestående av nio Länne-familjer, 
för att kunna rikta sina marknadsinsatser mot ”rätt” målgrupp. ”Länne” är en person som har 
varit kund länge hos bolaget. Denna segmenteringsvariant har inte fått något större genom-
brott i organisationen. I dag delar de snarare upp sina kunder i privat, företag och lantbruks-
grupper. För att ytterligare avgränsa använder de sig av de offentliga register, som de får lov 
att samköra enligt lagar och förordningar. 
 
Blekinge Länsförsäkringsbolag har valt att använda sig av direktmarknadsföring gentemot 
privatkunder det vill säga att marknadsföringen anpassas för att riktas mot en grupp individer 
med liknande behov och efterfrågemönster. Vid marknadsföring som ska rikta sig gentemot 
företagskunder, använder de sig snarare av One-to-One-marketing det vill säga marknadsfö-
ring som är anpassad för individen (Feurst, 1999). 

6.1.3.2 Vårda kundrelationer 
En av de viktigaste ingredienserna i företagets kundvård är personalen. Deras kunskap, ser-
vicevilja och engagemang är grunden till företagets fortlevnad. Personalen är företagets an-
sikte utåt dels mot kunder och övriga intressenter. Det personliga mötet är något som Blek-
inge Länsförsäkringsbolag värderar väldigt högt eftersom de anser att det är under detta möte 
som kundrelationen skapas och förstärks. Om företaget inte har tillgång till bra personal kan 
detta påverka de personliga mötena mellan kunden och företagets representant. 
 
Det är viktigt att personalen jobba aktivt med att öka trovärdigheten för företagets aktiviteter. 
Detta underlättas av att var gång som kunden interagerar med företaget, hålls samma höga 
kvalitet och att kunden blir lika väl behandlad vid varje kontakttillfälle. Varje gång som inter-
aktion sker mellan parterna, lär företaget sig något nytt om kunden.  För att kunna göra detta 
måste personalen vara lyhörd (Jakobsson, 1998).  Att lyssna till kundens behov, förhoppning-
ar, förväntningar, klagomål etc. leder till ökad förståelse för kunden från företagets sida. Det 
är en ständigt pågående inlärningsprocess där företaget lär sig mer om kunden och dennes be-
teende (Hallström, 1992). 
 
För att säkra personalens höga kvalitet sker kontinuerliga utbildningar där stor vikt bland an-
nat läggs vid kundbemötandet och utökad kunskap om produkter, lagar etc. Vikten av perso-
nalen betonar chefen för privata sakförsäkringar/kundtjänst som att företaget står och faller 
med dem och deras kompetens. Företaget är inte mer värt än deras personals kunskap och 
kompetens eftersom det är ett tjänsteföretag. Trivsel och en god arbetsmiljö återspeglas i han-
teringen av kunderna. Det är därför viktigt att personalen befinner sig i en situation som de 
trivs i – en bra arbetsmiljö. 
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Företaget har ingen nedskriven kundpolicy utan de intervjuade talar istället om vad de kallar 
för ”LF-andan”. Vad LF-anda är verkar vara svårdefinierat men vår tolkning är att det går ut 
på att vara jordnära, att hålla kunden och dennes behov i fokus samt att göra relationerna så 
enkla som möjligt och inte krångla till det onödigt mycket. Exempel på detta är att handläg-
garna har möjligheten att använda sig av en bärbar dator vid kundbesök. Det har dock visat 
sig att endast ett fåtal har valt att utnyttja möjligheten eftersom de tror att det kan upplevas 
som ”tekniksnobberi” från kundens sida. Marknadschefen för sakförsäkringar uppfattar det 
snarare som att det kan störa kundrelationen mer än det förbättrar. 
 
Eftersom företaget är geografiskt begränsat till Blekinge lägger de stor vikt vid att ha lokala 
kontor i området. Flertalet av de nationella konkurrenterna har dragit in på kontors-
verksamheten i Blekinge. Många kunder efterfrågar fysisk närhet och byter därför till Blek-
inge Länsförsäkringsbolag när deras försäkringsbolag drar in den fysiska representa-tionen. 
De vill ha möjligheten att kunna gå in på ett kontor och bli bemött av en människa som kan 
hjälpa dem direkt, istället för att bli satt i telefonkö för att sedan mötas av en telefonist som tar 
emot till exempel skadeanmälan. Dessa tendenser har uppmärksammats av bland annat chefen 
för privata sakförsäkringar/kundtjänst som gör följande påpekande: ”Vi märker att kunderna 
är intresserade av att ha möjligheten att kunna besöka ett kontor när de får problem. Ett ex-
empel på detta är de kunder som byter försäkringsbolag då deras representanter försvinner 
från länet.” 
 
Blekinge är till ytan inte särskilt stort, vilket är en stor fördel när till exempel en besiktning av 
en villa ska ske på ett snabbt och effektivt sätt. Detta i samband med den lokala geografiska 
kunskapen så som att skaderegleraren vet var Flyeryd ligger, vilket förmodligen inte en tele-
fonist i Stockholm eller Sundsvall vet, leder till snabbare och effektivare skadereglering. ”De 
större riksbolagen har väl i regel plockat bort kontoren på orterna och istället får du ringa ett 
020-nummer där telefonisten som svarar är placerad någonstans i Sverige…” påpekar chefen 
för Affärsstöd. Denna fysiska närhet tros vara en av anledningarna till att företaget hamnar 
främst på de nationella NKI-listorna (Nöjd Kund Index) som Handelshögskolan i Stockholm 
utför årligen.  

6.1.3.3 Vidareutveckla kundrelationer 
Vi hade en hypotes om att företagen måste följa med i utvecklingen för att överleva. Under 
arbetet har det visats sig att företaget har som policy att inte ligga först och inte heller sist utan 
hänga med i utvecklingen. Riskerna med att ligga först är för stora och det är onödigt att ligga 
sist när utvecklingen kan vara positiv för företaget. Investeringar görs framförallt för internt 
bruk men med kravet att de ska vara till nytta för kunden. Företagen måste försöka förutse 
sina kunders önskemål och kan inte låta dem ta hela ansvaret för att föra utvecklingen framåt. 
Då skulle det vara enormt beroende av att ha de fyndigaste kunderna, som alltid kommer på 
nya lösningar. Företaget måste därför försöka att förutse kundernas behov och tillfredsställa 
de för att kunna konkurrera på marknaden (Söderlund, 1997). 
 
Den snabba informationstekniska utvecklingen har ökat möjligheterna för företagen att följa 
sina kunders förändringar i beteende, attityd och värderingar samt att vårda stora som små 
kundmassor på en personlig nivå. Den har även skapat möjligheter att skapa databaser som 
snabbt och enkelt kan bearbeta stora mängder kundinformation till en låg kostnad. Företagen 
kan använda sig av Internet som ett komplement vid kundvård genom att enkelt skapa möjlig-
heter att utöka och förbättra sin kundvård och sitt kundstöd (Jakobsson, 1998). 
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Vi hade därför en hypotes, då vi antog att informationstekniken har underlättat för goda kund-
relationer. Vi antog att informationstekniken har förenklat insamling och bearbetning av in-
formation samt kommunikation med sina kunder. Dessa tankar bekräftades även i ett flertal av 
de intervjuer som genomfördes. Ett exempel på detta är: syftet bakom och förväntningarna på 
Ett Kund. 
 
Med det nya systemet kommer företaget att kunna se kundens hela engagemang. För att 
kunna göra samma uppgifter tidigare fick handläggarna gå in i ett flertal olika system för att 
nå samma mängd information. Tanken är inte att informationstekniken ska ersätta den person-
liga kontakten, utan snarare främja den och ge bättre förutsättningar för att ge god service till 
kunden som ett led i att skapa bättre kundrelationer. Marknadschefen för sakförsäkringar har 
varit delaktig i utvecklingen av systemet uttrycker sina förväntningar: ”Jag har jättestora för-
väntningar på systemet. På sikt kommer det att förändra vårt sätt att arbeta med relations-
skapandet. Lär vi oss att använda Ett Kund på ett effektivt sätt så tror jag att vi kommer att få 
betydligt starkare relationer med våra kunder.” 
 
Förhoppningarna är att systemet ska underlätta samtliga kundhanteringsprocesser samt öka 
korsförsäljningen mellan försäkrings- och bankdelen. Informationen har blivit enklare att 
lagra och mer lättillgänglig för användarna genom det nya systemet. Den information som 
finns tillgänglig genom det nya systemet är också lätt att uppdatera och är på så sätt alltid den 
senaste aktuella versionen. Risken med att lagra kundrelaterad information blir att användaren 
själv begränsar informationsinsamlingen och kan ha svårt att sätta gränser för vad som är re-
levant.  
 
Markandschefen för sakförsäkringar har påpekat att det eventuellt kan råda viss tveksamhet 
inför systemets införande men han är positiv till utvecklingen och hoppas att han smittar av 
sig på sina medarbetare. Han tror även att budgeten ska kunna ökas med cirka 25 %, eftersom 
att bolaget kommer att ha större försäljningsmöjligheter med det nya systemet. Som han själv 
uttrycker det: ”Nu när de här verktygen finns, skulle jag vilja bli säljare igen.” 
 
Ett Kund kommer också att underlätta för företaget att segmentera kunderna efter lönsamhet. 
Denna segmentering underlättar för företaget att lokalisera vilka kunder som är lönsamma och 
vilka som inte är det, samt att sätta in en åtgärd för att minska andelen olönsamma kunder. 
Blomqvist et al (1999) har gjort följande indelning av kunderna: 
 

 ”Skydda-gruppen” :    lönsamma kunder som utgör företagets ryggrad 
 ”Förändra-gruppen” : de mest olönsamma kunderna som företaget inte kan behålla  

under samma villkor som tidigare. Företaget måste på strate-
gisk nivå förändra relationen. 

 ”Utveckla-gruppen” :  troligtvis kunder med låg volym där företaget måste skapa   
strategier för att utveckla dessa så att de blir mer lönsamma. 
 

Till dessa grupper vill vi även lägga till en ”Avveckla-grupp” som inkluderar kunder som fö-
retaget inte vill/kan fortsätta göra affärer med på grund av olika orsaker. Kunder som ingår i 
denna grupp kan ha för hög risk eller som inte kommer att kunna omvandlas till lönsamma 
kunder genom strategiska förändringar hos företaget. 
 
Sewell & Brown (1991) talar om hur företaget bör använda sig av system, inte bara leenden. 
Blekinge Länsförsäkringsbolag har anammat denna princip i ett direktregleringssystem, även 
kallat ”självskadereglering utan handlingar”. Idén är att kunden inte ska behöva fylla i några 
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handlingar. Handläggaren tar kundens uppgifter via telefon, drar av självrisken och betalar i 
regel ut försäkringspengarna direkt. Direktskadereglering uppskattas ske i cirka 80-90 % av 
sakförsäkringsfallen. Alla former av skadereglering kan dock inte ske enligt ovan, utan måste 
skötas enligt traditionella metoder. Exempel på sådan skadreglering är en villabrand, där ska-
dan måste besiktigas innan reglering kan ske.  
 
Till viss del sker även skadereglering via Internet men än så länge är den tjänsten sparsamt 
använd. De intervjuade förväntar sig dock en ökning när kunderna upptäcker tjänsten samt 
”vågar” använda den.  
 
Företaget har en vision om att kunden i framtiden ska kunna uträtta fler av sina ärenden på 
egen hand via Internet eller med hjälp av Internet som verktyg. Detta är idag redan möjligt för 
företagets bankkunder eftersom de redan kan utnyttja nätet för att bland annat betala räkning-
ar, göra överföringar och få kontoöversikter. Nio av tio nya bankkunder väljer Internetlös-
ningen. För fem år sedan skulle samma siffra istället ha varit tre av tio. Vad gäller försäkring-
ar är dock liknande möjligheterna än så länge begränsade. Det är bankdelen av företaget som 
drar det så kallade ”Internet-tåget” medan de övriga delarna av verksamheten hänger på allt 
eftersom att kunderna upptäcker nyttan med funktionerna. Idag ser kunden tydligt fördelarna 
med Internetlösningar som berör bankärenden.  
  

6.2 Sammanfattning  
I detta kapitel har vi gjort en tolkning av vårt insamlade material från gjorda intervjuer samt 
gjort anknytningar till de teorier och begrepp som vi har redovisat i kapitel 4. Texten har 
kompletterats med citat från de intervjuer som har utförts. 
 
Kapitlet har behandlat två områden; Kundrelationer och Informationstekniken som verktyg 
för goda kundrelationer. Under det senare området av de två har vi behandlat hur företag 
skapar, vårdar och vidareutvecklar sina kundrelationer.  
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att reflektioner och slutsatser kommer att återfinnas i nästa 
kapitel, även om en del av resonemangen finns återgivna i detta kapitel. 
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77..  RReessuullttaatt  oocchh  eevveennttuueellll  ffoorrttssäättttnniinngg  
 

”I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”  
– Sir Winston Churchill 

 
 

 
 detta kapitel kommer vi att visa vilka slutsatser och resultat som vi har kommit fram till 
som svarar på vår frågeställning. Vi kommer att reflektera över dessa och vårt skrivande. 

Vi kommer även att lämna förslag på fortsatta och alternativa studier inom området. 

7.1 Slutsatser 

7.1.1 Informationstekniken underlättar … 
Informationstekniken har öppnat dörrar för helt nya möjligheter avseende att samla, lagra och 
bearbeta stora mängder information. Det som tidigare fick skrivas ned för hand på papper och 
analyseras av olika experter finns nu tillgängligt digitalt även för den stora massan. Tekniken 
har haft varierande betydelse beroende av vilken sorts företag det handlar om och vilka sats-
ningar de har gjort. En investering i en hemsida kan leda till i det närmaste obefintliga föränd-
ringar för ett företag, medan förändringen kan vara total för ett annat.  
 
I takt med att mängden insamlad information ökar, växer behovet av en överblick. Med hjälp 
av informationstekniken är detta idag möjligt. Utan de nya verktygen hade informationsöver-
flödet endast varit en belastning för företagsledning och andra intressenter. Informationstek-
niken hjälper till att skapa ordning ur kaos.  

7.1.1.1 insamling … 
I dagsläget finns många olika sätt att samla information på. Några av de alternativ som företa-
gen använder sig av är: fråga, lyssna, läsa och observera. Detta kan företaget göra exempelvis 
vid personliga möten, telefonkontakter, e-post, brev och en hemsida på Internet. Genom att 
vara aktiv i sin dialog med kunden med hjälp av dessa medier kan företaget bli ”experter” på 
sina kunder. Kunskapen kan sedan användas för att bli ännu bättre på att skapa nya kundrelat-
ioner. 
 
Majoriteten av informationsinsamlingen sker under de första faserna i skapandet av en kund-
relation. Detta för att ge kunden en identitet hos företaget som relationen kan byggas vidare 
på. Informationsinsamlingen sker även under övriga faser i kundrelationen. Anledningen till 
detta är att en kundrelation ständigt förändras och det är viktigt att ha tillgång till aktuell in-
formation. Kundrelationen ska vara lärande för att vara framgångsrik och det grundas i ett 
ständigt informationsinsamlande. 

I 

Katarina Paulin & Malin Christiansson ie99 
 

52 



Kandidatuppsats FEC007   
Institutionen för ekonomi och management 

7.1.1.2 lagring … 
Tidigare har informationslagringen bestått av oändligt många pärmar, register och ivägflugna 
papperslappar. Lagringen kunde enkelt uppfattas som kaotisk då till exempel register kunde 
vara rangordnade efter namn, adress, ålder eller kön. För att kunna använda registret krävdes 
dels kunskap om dess uppbyggnad och dels om den kundtyp som eftersöktes. Saknades denna 
kunskap kunde det vara väldigt svårt och tidskrävande att söka information.  
 
Informationstekniken erbjuder nu möjligheten att på ett enkelt sätt lagra stora mängder in-
formation på en liten yta och till låga kostnader, vilket är mer ekonomiskt försvarbart och 
praktiskt än tidigare lagringsvarianter.  
 
Lagringen av information är en förutsättning för att informationen ska kunna bearbetas och 
vara till någon nytta för företaget. Det kan ses som ett steg i att vårda sin kundrelation, genom 
att uppmärksamma kundernas behov, önskemål etc. 

7.1.1.3  och bearbetning av information … 
Användaren ges möjligheten att enkelt överblicka all information samt att snabbt och enkelt 
kunna uppdatera och lägga till ytterligare information till den befintliga. Genom uppdatering-
arna får användaren förhoppningsvis alltid aktuell information som utgör ett mer korrekt be-
slutsunderlag.  
 
Bearbetningen av den lagrade informationen är ett steg i att vårda och vidareutveckla sina 
kundrelationer genom att uppfatta faktorer som tidigare varit dolda och försöka till exempel 
tillfredställa de behoven som kunden visat sig ha. Genom att uppmärksamma förändringar lär 
sig företaget hela tiden nya saker om sina kunder, vilket i sin tur bör främja kundrelationen i 
ett vidareutvecklande syfte.  
 
Med hjälp av exempelvis säljstödsystem kan företagen anpassa sitt förhållningssätt gentemot 
sina kunder genom att enkelt samla relevant information om kundens behov, beteende, vad de 
uppskattar och vad de inte uppskattar etc. och därefter bemöta kunden på ett av individen ef-
terfrågat sätt. 

7.1.1.4 för företag 
Tidigare krävdes personer med stor kunskap om den individuella kunden för att denne skulle 
kunna få ett skräddarsytt bemötande. Idag sköts stora delar av detta arbete via datorer. An-
vändaren knappar in ett kriterium i en sökmotor, som sedan söker igenom databasen för mat-
chande information. Denna segmentinformation kan sedan användas vid direktmarknadsfö-
ring på ett personligt sätt mot en målgrupp, så att den enskilde kunden upplever det som om 
den var direkt riktad mot just honom/henne. 
 
Det företag som vi valde att studera befinner sig inom den finansiella sektorn, en sektor som 
har haft och kommer att fortsätta ha stor nytta av den tekniska utvecklingen. Anledningarna 
till detta är att den här typen av företag samlar mycket information om sina kunder i samband 
med sin verksamhet. Det har visat sig att ju mer information som företagen besitter om sina 
kunder, desto bättre har de kunnat hantera trycket från konkurrenter samt kundernas ständiga 
jakt på ett bättre klipp. Det bör påpekas att informationen som samlas och lagras bör vara re-
levant och inte överflödig samt att kunden måste få möjlighet att vilken information som finns 
lagrad om dem enligt Personuppgiftslagen (PUL). 
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Eftersom att informationstekniken förenklar möjligheten att samla, lagra och bearbeta inform-
ation, ökar också möjligheten för företagen att kunna skapa, vårda och vidareutveckla sina 
relationer till kunden. Genom att lagra information blir företaget bättre och bättre på att känna 
igen signaler av olika slag och kan förhoppningsvis på så sätt sätta in motaktioner innan en 
situation uppstår. Företaget kan även rikta sin marknadsföring bättre och nå ut med erbju-
dande och alternativ till rätt kunder. Ett exempel på detta kan vara att 50-60 åringar inte får 
reklamkampanjer som erbjuder ”försäkring av ditt barn”. 
 
Informationstekniken erbjuder som sagt nya fördelar i form av att stora mängder information 
enkelt kan överskådas och bearbetas vilket i sin tur kan leda till bättre kundvård. Genom att 
samla informationen på ett och samma ställe blir den mer lättillgänglig och leder förhopp-
ningsvis till att kunden slipper uppleva upprepningar, vilket troligen uppskattas av kunden.  

7.1.2 Back to basics 
Tidigare i uppsatsen har vi diskuterat hur en kundrelation såg ut förr då kunden hade sin butik 
där föreståndare kände till kundens behov, önskemål och beteende. Folket bodde i mindre 
byar där det förmodligen bara fanns en butik vilket medförde en hög interaktivitet mellan 
handlaren och kunderna. Alla kände alla och visste allt om varandra. Relationerna påverkades 
på så sätt att de blev mer personliga.  
 
Allt eftersom åren gick ökade utbudet och efterfrågan. Företagen hade inga större problem 
med att sälja sina produkter, vilket medförde att fokus låg mer på produktion än på att bygga 
relationer. Massmarknadsföringen tog sin form och kundrelationerna blev mer opersonliga. 
Kunderna blev stämplade och kategoriserade i olika segment som var ett enklare för företag 
att hantera. De satsade på målgrupper istället för individer. Segmenteringen baserades på fak-
torer som var påtagliga till exempel ålder, kön, civilstånd etc. och mindre vikt lades vid att ta 
reda på bakgrunden till kundens val.  
 
I dagsläget är vi tillbaka där vi startade fast med ny teknik som hjälpmedel. Kretsloppet har 
börjat om igen. Vi är tillbaka vid ett personligt och individuellt bemötande, enda skillnaden är 
att datorer och andra medier kan sköta relationen istället för människor. Det viktiga är att 
kunden uppfattar det som om den blir individuellt bemött, att företaget ”känner igen” ho-
nom/henne och anpassar sina erbjudanden efter dennes behov och beteende. Företagen skapar 
med hjälp av informationstekniken en illusion av personligt engagemang och kunskap gente-
mot massan. Denna illusion av en personlig relation blir dock allt viktigare i en värld där ökat 
utbud, valmöjligheter och tidsbrist samt brist på genuint intresse blir allt vanligare. Genom att 
skapa en ”personlig” miljö för kunden, hoppas företagen att kunden väljer att stanna trots dem 
trots att priset eventuellt inte är det lägsta på marknaden. 

7.1.3 Informationsteknik löser inte allt 
Informationstekniken har lett till många, både på för- och nackdelar. Exempel på fördelar är 
ökad tillgänglighet, nya valmöjligheter, förenkling, kostnadsreduceringar. Några exempel på 
nackdelar är ökat intrång i privatlivet, ett stort beroende av datorer, minskad personlig kontakt 
(fysisk ensamhet). Om ett företag använder sig enbart av informationstekniska lösningar för-
svinner möjligheten till ett leende, ett varmt handslag och ett förlösande skratt, små saker som 
kan vara av oerhörd betydelse för vissa kundrelationer. 
 
Informationsteknik är ingen standardlösning på alla kundrelationer. Företag kan fortfarande 
ha relationer helt utan hjälp av informationsteknik. Den senaste tekniska utvecklingen är inte 
alltid det rätta alternativet beroende på en mängd faktorer. Informationstekniska investeringar 
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kan slå olika väl ut beroende på vilken bransch företaget befinner sig i, vilka produkter/ tjäns-
ter de erbjuder samt vilka ekonomiska förutsättningar de har. Det viktiga är att företagen för-
söker tänka kundorienterat och utgå från kundens efterfrågan. Vill kunden kunna träffa en re-
presentant från företaget bör de ha den möjligheten, förutsatt att det är möjligt från företagets 
håll. 
 
Försäkringsbolag säljer trygghet och för vissa innebär detta att de har möjlighet att besöka 
företaget, se att det existerar, att levande människor jobbar där etc. En av de viktigaste fak-
torerna i en kundrelation är människorna som utgör parterna i relationen. Informations-
tekniken är endast ett redskap som underlättar processerna att skapa, vårda och vidareutveckla 
relationshanteringen. Den mänskliga kontakten får inte underskattas, den kan vara minst lika 
viktig som till exempel priset på produkten.  
 
Olika kunder fungerar och agerar olika, därför kräver de olika bemötande från företaget och 
det är viktigt att företaget tillgodoser dessa krav. Detta medför att de verktyg som informat-
ionsteknikens utveckling har bidragit till endast bör ses som komplement snarare än en hel-
hetslösning på hur kundrelationer optimalt bör hanteras. 

7.2 Reflektioner  
Vi har under arbetets gång funderat avsevärt mycket på hur en definition på en kundrelation 
skulle kunna utforma sig. Gummesson (1995) kom fram till 30 (!) olika definitioner, så vår 
förhoppningen om att finna en entydig beskrivning grusades ganska snart. Vi har dock kom-
mit fram till att synen på kundrelationer kan vara olika från företagets och från kundens syn-
vinkel. Vi har utgått från oss själva som kunder och kommit fram till att vi inte anser oss ha 
en relation med ett företag enbart för att vi betalar våra räkningar till dem. Vi behöver en 
mänsklig kontakt av någon form, samt en dialog där leverantören lär sig om våra behov och 
önskemål, för att det ska upplevas som en relation. Ett exempel på en tydlig kundrelation av 
det här slaget är den mellan frisören och kunden. 
 
Beroende på vad det är för produkt engagerar sig kunden och företaget olika mycket i relat-
ionen. För företaget beror det även vilken kundkategori den aktuella kunden befinner sig i. 
Exempelvis anpassas relationen efter vilken kundkategori som hanteras. Företagskunder ten-
derar att ha en djupare relation som oftast sköts via personliga möten med besiktningar av 
egendom, riskbedömningar etc. Relationer med privatkunder sköts oftast via telefon då detta 
är ett smidigt sätt för båda parterna som möjliggörs av att privatkunder i regel har ett mer 
standardiserat försäkringsbehov än företagskunder.  
 
Även kunderna engagerar olika mycket beroende på om de är privat- eller företagskunder. 
Företagskunder tenderar att engagera sig djupare i införskaffandet av till exempel en verk-
samhetsförsäkring och dess utformning än en privatkund som köper en sakförsäkring. För-
modligen är detta relaterat till värdet av det som ska försäkras. Med värdet menar vi inte en-
bart det ekonomiska utan även det personliga affektionsvärdet. Ju högre värdet är, desto mer 
engagerar sig kunden i försäkringen och dess utformning. 
 
Att skapa en kundrelation med ett försäkringsbolag uppfattar vi som en komplex uppgift. 
Tjänsten som kunden betalar för levereras inte förrän ett försäkringsfall har uppstått. Eftersom 
kunden har valt att ekonomiskt skydda sig mot detta, är det förmodligen inget trevligt som har 
hänt. Kunden upplever sig eventuellt som sårbar och i en beroendeställning i förhållande till 
försäkringsbolaget och detta ställer relationen på sin spets. Hur handläggaren agerar i denna 
situation kan avgöra den fortsatta relationen. 
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7.3 Fortsatta studier 
Vi har, under uppsatsskrivandets gång, stött på flertalet andra intressanta undersöknings-
områden samt vinklar på den studie som vi har gjort. De skulle kunna ligga till grund för vi-
dare studier och forskning. Vi lämnar nedan ett antal förslag på problemställningar som vi an-
ser kan vara intressanta: 
 

 I denna studie pratar vi om ett kundsystem som heter Ett Kund. Systemet har i dagslä-
get precis startats upp och vi anser att det skulle vara intressant med en uppföljning av 
dess effekter på kundrelationer samt de anställdas arbetssätt.  

 Studien kan göras ur ett annat perspektiv, så som kundens eller de anställdas perspek-
tiv, för att sedan utföra en gapundersökning mellan studierna. 

 Vilka konkurrensfördelar försöker företag satsa på och hur uppnås de? Vilka fördelar 
är viktigast att inneha?  

 Är användandet av informationsteknik en generationsfråga, dels avseende användarna 
inom företaget och dels avseende kunderna? 

 

7.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi redovisat för vilka slutsatser som vi har kommit fram till vad gäller hur 
informationstekniken har underlättat insamling, lagring och bearbetning av information, som 
är förutsättningar för kundrelationernas existens. Vi har även diskuterat de reflektioner om 
kundrelationer som vi har gjort under arbetets gång. Slutligen har vi gett förslag till vidare 
studier och forskning. 
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Bilaga 1 

Frågeguide  
 

1. Vilken betydelse har den informationstekniska utvecklingen haft för era kundrelation-
er?  

 
2. Kundanpassar ni era produkter/tjänster genom att utnyttja informationsteknik?  

 
3. Hur kommer ni i kontakt med nya kunder? Vilket är det vanligaste sättet?  

 
4. Kan era kunder kommunicera/sköta sina ärenden via Internet? Hur fungerar detta och 

vilka tjänster erbjuds? 
 

5. Använder era kunder Internet för att kommunicera/sköta sina ärenden? I vilken ut-
sträckning sker det och vad anser ni om detta? 

 
6. Vilka anledningar kan finnas till att ni kontaktar ni era befintliga kunder? På vilket sätt 

kontaktar ni dem? 
 

7. Hur kommunicerar ni inom ert företag? (Intranät?) Vilken typ av information handlar 
det om? 

 
8. Använder ni Internet i marknadsföringssyfte? Om Ja – varför och hur? Om Nej - var-

för inte?  
 

9. Hur samlar och lagrar ni information om era kunder? Hur/till vad används denna in-
formation? 

 
10. Efterfrågar era kunder specialanpassade lösningar eller standardpaket?  

 
11. Är det skillnad mellan företagskunder och privatpersoner avseende efterfrågade lös-

ningar? 
 

12. På vilket sätt utbildas/förmedlas företagets kundpolicy till personalen? 
 

13. Vilka anser ni vara era främsta konkurrensfördelar?  
 

14. Varför väljer era kunder att göra affärer med er? Vilka orsaker finns till att de eventu-
ellt lämnar de er? 

 
15. Vad eftersträvar ni främst, stor marknadsandel eller stor kundandel? Varför? 

 
Definition marknadsandel: andel i den totala marknaden, mäts oftast i procent 
Definition kundandel: andel av den enskilde kundens totala försäkringsbehov, mäts 
oftast i procent 

 
16. Vad anser ni att begreppet kundrelation står för? Vad gör ni för att vidareutveckla och 

underhålla den på kort och lång sikt? 
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17. Förändras er relation till kunden på grund av en skadereglering? Om den förändras, är 

denna förändring bestående eller går ni tillbaks till den relation ni hade innan regle-
ringen? 

 

18. Vilka kundmöten bedömer ni som viktigast för kundrelationens fortlevnad? (Exempel 
på kundmöten; rådgivning, Internet, skadereglering, säljmöte, telefonkontakt etc.) 

 
19. Har ni någon form av lojalitetsprogram? Berätta mer. 

 
20. Hur svårt är det för en kund i dag att byta försäkringsgivare? 

 
21. Hur ser ni på försäkringsbranschens framtid? 

 
22. Är det något som du tycker att vi glömt att fråga om? 
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