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Förord 
 

Den här magisteruppsatsen skrevs under vårterminen 2008 av två ekonomistuderande 
elever på Högskolan i Borås. Efter några veckor av intensivt skrivande i solen i 
Göteborg sätter vi inte bara med glädje, lättnad och viss saknad, punkt för den här 
uppsatsen, men även för ett kapitel i våra liv. 

Med inlämnandet av uppsatsen är fyra år på Högskolan i Borås nu över och vi vill 
därför passa på att tacka vår handledare Ulf Sternhufvud. Vi tackar Ulf för 
engagemanget, sin expertis och att han varit den stöttepelare som vi ville ha under 
uppsatsen.  

Vi vill även tacka Johan Törnhage på Skandia, Mats Alba på Folksam och Pia Sjöberg 
på If som gjorde det empiriska materialet möjligt genom att de med sin öppenhet 
ställde upp med både tid och viktig information.  

Slutligen vill vi även tacka varandra, som efter fyra års slit nu står här tillsammans, 
trots en del kärva stunder. Saker och ting blir inte alltid som man tänkt sig men det är 
med ett leende på våra läppar vi tar steget in i arbetslivet med många goda minnen 
och en livslång vänskap i bagaget.    
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Abstract 
Marketing in general has changed dramatically over the last decades. It has changed from 
being transactional and market driven to relational and consumer driven. More and more 
companies are realizing the fact the keeping customers is much cheaper then attaining new 
ones. Consumers are also getting more sophisticated with the spread of the information 
society, never before has it been this easy to find information about companies and products 
from the consumers own needs. Companies can´t simply rely on providing a product or 
service but has to give the customer an added value for him to stay a customer and become 
loyal. The term loyalty in a business sense is multi-faceted and different companies have 
different definitions. For insurance companies it is even more important to have loyal 
customers than many other industries. In Sweden however insurance companies don´t seem to 
meet the customers’ expectations and that is why we want to research how insurance 
companies work to attain and keep loyal customers. Because the term loyalty is so hard to 
define we will also study the companies’ definitions and compare them with each other.  
 
We have researched three insurance companies – Skandia, Folksam and If. We chose the 
companies on the basis of how they have scored on previous surveys on customer satisfaction 
and loyalty. Our study is qualitative and based on interviews with representatives from each 
company. We conducted telephone interviews with each representative because they all work 
in Stockholm. 
 
We found that only If has a structured loyalty scheme. The other companies have loyalty 
enhancing activities, but not structured in schemes. Despite the fact that the companies work 
in the same industry the definitions of loyalty differs and so does the loyalty enhancing 
activities. For Skandia to differ from the other two however is not surprising considering that 
they only sell longtime pension insurance.  
 
All of the companies highlight the weight of loyal customers and strive to get loyal customers. 
The activities undertaken by the companies are good but can be better. Having a clear 
definition of the term loyalty is a crucial element in making everybody in the company work 
towards the same goal. We also found that it would be easier to structure loyalty enhancing 
activities in schemas so that the importance of loyal customers is clear in all sections of the 
company. 
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Sammanfattning 
 

Marknadsföringen i allmänhet har förändrats stort de senaste decennierna. Från att marknaden 
har varit transaktionsinriktad och marknadsstyrd har den blivit relationsinriktad och 
konsumentstyrd. Allt fler företag har insett att det är mycket lönsammare att behålla kunder än 
att skaffa nya. Även konsumenter har blivit mer sofistikerade i och med 
informationssamhället och aldrig tidigare har det varit så lätt som det är nu att hitta 
information om företag och produkter utefter kundens egna behov. Företag kan inte längre 
förlita sig på att erbjuda endast en produkt eller tjänst utan måste ge kunden ett mervärde för 
att den ska stanna i företaget och bli lojal. Själva begreppet lojalitet är mångfasetterat i 
företagssammanhang och olika företag har egna definitioner. För försäkringsbolag är det ännu 
viktigare att ha långvariga kundrelationer. I Sverige verkar försäkringsbolagen dock inte nå 
upp till kundernas förväntningar och därför vill vi undersöka hur försäkringsbolagen arbetar 
för att skapa lojala kunder. Eftersom begreppet lojalitet är svårdefinierat försöker vi också gå 
igenom de olika företagens definitioner och jämföra dem med varandra. 
 
Vi har undersökt tre försäkringsbolag – Skandia, Folksam och If. Vi valde företagen utifrån 
hur de presterat på tidigare gjorda undersökningar om kundnöjdhet och lojalitet. 
Undersökningen är kvalitativ och baseras på intervjuer med en representant från varje företag. 
Vi hade en telefonintervju med varje respondent eftersom samtliga kontaktpersoner arbetar i 
Stockholm.  
 
Vi fann att det är enbart If som har ett så kallat lojalitetsprogram. De andra företagen har även 
de lojalitetsskapande aktiviteter men inte strukturerade i ett program.  
 
Trots att de arbetar i samma bransch skiljer sig både definitionen och en del av det 
lojalitetsskapande arbetet åt. Att Skandia skiljer sig från de övriga två är inte så konstigt med 
tanke på att de enbart säljer liv/pensionsförsäkringar.  
 
Samtliga av de undersökta företagen belyser vikten av lojala kunder och att de strävar efter att 
få kunderna lojala. De aktiviteter som görs i dagsläget är bra men kan bli ännu bättre. Att 
varje företag har en klar definition av begreppet ser vi som en avgörande faktor för att få 
samtliga i företaget medvetna om vad en lojal kund är och att alla arbetar mot samma mål. 
Arbetet mot att få lojala kunder skulle även underlättas om varje företag strukturerar 
aktiviteterna i ett lojalitetsprogram och på så sätt betonar vikten av att alla led i företaget 
arbetar för att skapa lojala kunder.   
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1. Inledning  
I följande stycke presenteras de bakomliggande orsakerna till det valda forskningsområdet. 
Vi kommer att beskriva det problemområde som valts och precisera exakt vad studien skall gå 
ut på. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Som historien visar har det på senare år skett en förändring i företagens marknadsföring. 
Företagen har förändrat sin marknadsföring från den traditionella 
transaktionsmarknadsföringen till den starka relationsmarknadsföringen. Det här påstår Evans 
(1998) samt Evans, O`Malley och Patterson (1995) som även menar att den ökade trenden 
mot individualism har gjort att marknaden har splittrats. De menar vidare att den 
individualism som styr har gjort att marknadsföring nu sker till en mängd olika segment 
istället för den traditionella demografiska segmenteringen som kön, ålder och inkomst. 
Genom att företagen nu har möjlighet att identifiera kunden på ett personligt plan öppnas det 
dörrar för att skapa en relation med dem.   
 
Relationer värdesätts idag av de flesta företag. Med hjälp av kunddata som samlas in kan 
företagen se hur kunden har reagerat och agerat historiskt för att på ett bättre sätt finna nya 
vägar som ska stärka relationen i framtiden. (Petrison, Blattberg & Wang 1997) 
 
Att ha en mer individualiserad marknadsföring kräver att företagen får respons från kunderna 
och inbjuder dem att vara en del av relationen. De måste få kunderna att delta i relationen 
genom att ständigt förbättra sina tjänster vilket gör att kunderna inte attraheras av andra 
företag. (Patterson & O`Malley 2000) Vikten av att behålla sina kunder tar Petrison, Blattberg 
och Wang (1997) upp då de menar att det är bättre att ha lite färre kunder men meningsfulla 
relationer.  
 
Reichheld (2001) skriver att den största anledningen till att företagen vill skapa en relation till 
sina kunder är att få dem lojala till företaget eller varumärket. Han säger också att strävan 
efter att attrahera lojala kunder idag är stor i alla olika sorters branscher. Reichheld (2001) är 
även övertygad om att de företag som lyckas behålla sina gamla kunder och skapa en 
återkommande kundkrets är de företag som kommer att generera bäst resultat. Det är även 
allmänt känt att det kostar mycket mer att försöka skaffa nya kunder än vad det kostar att 
arbeta för att behålla de befintliga (Kotler et al. 2005).  
 
Lojalitet är dock ett ord som används lite för lättvindigt bland företagen, menar O´Malley 
(1998), som även skriver att ordets innebörd är väldigt komplext och svårt att definiera. En 
anledning, enligt henne, är att företagen först måste identifiera huruvida lojaliteten är 
attitydmässig eller beteendemässig mätbar. 
 
O´Malley (1998) menare vidare att svårigheten med att mäta kundlojalitet har lett till att 
företag idag mäter kundtillfredsställelsen hos kunderna, eftersom de antar att ifall en kund är 
tillfredställd köper denne produkter eller tjänster av företaget igen, och förblir lojal. Hon säger 
även att en del undersökningar visar att man inte kan anta att tillfredställda kunder förblir 
lojala och otillfredsställda kunder lämnar. Det här stöds även av Knox (1998) som menar att 



2 

 

det här gamla tankesättet måste bort från marknadsförarna om de ska kunna få kunderna 
lojala. En del kunder i den undersökning som O´Malley (1998) skrev om, visade sig vara 
nöjda eller till och med mycket nöjda med produkterna men valde ändå att inte fortsätta att 
konsumera av företaget. Även om kunden är tillfredställd på ett attitydmässigt plan betyder 
det inte att denne kommer att köpa produkten igen då flera variabler såsom pris, inkomst och 
tillgänglighet har betydelse.   
 
Butscher (2000) skriver att oavsett hur man väljer att definiera ordet lojalitet krävs det 
åtgärder för att få kunderna lojala. En av de här åtgärderna kan vara lojalitetsprogram. Han 
menar vidare att programmen fungerar som ett strategiskt verktyg som är till för att ge kunden 
något utöver det som de egentligen köper. Det mervärde som kunden får och upplever ska 
göra att denne känner sig komfortabel och tillfredställd och på så sätt stannar kvar och köper 
av företaget. (Butscher 2000)  
 
Uncles et al. (2003) ser även lojalitetsprogrammen som en förlängning av varumärket. Genom 
att ge kunden någon slags belöning för att denne har valt det specifika företaget ökar, förutom 
tillfredställelsen hos kunden, även chansen till positiv word-of-mouth. Därför menar Uncles et 
al. (2003) att väl fungerande program kan få befintliga kunder att bli lojala men även attrahera 
nya kunder.  
 
Flera författare såsom Butscher (2000), Reichheld (2001), Tapp (2005) och O´Malley (1998) 
är överens: Vill man uppnå en lönsamhet inom företaget ska man lägga resurser och energi på 
att bevara befintliga kunder. Med andra ord, en eftersträvan att göra dem lojala.  
 

1.2 Problemdiskussion  

 
Uncles et al. (2003) skriver att inom branscher där de produkter och tjänster som erbjuds är 
homogena och konkurrensen är hård är det väldigt vanligt med lojalitetsprogram. Ett exempel 
på de här branscherna är försäkringsbranschen. Den tjänst företagen erbjuder kunden kommer 
att erbjudas på samma sätt av en av företagets konkurrenter. Uncles et al. (2003) menar då att 
det kan vara viktigt att ha ett lojalitetsprogram, ett syfte att få kunderna att stanna kvar, genom 
att erbjuda dem något utöver det de köper.  
 
Både Uncles et al. (2003) och Butscher (2000) skriver att i branscher där tjänsteföretag verkar 
är aktiviteter som gör kunder lojala viktigt. De lojalitetsbyggande aktiviteterna eller 
åtgärderna för att göra kunder lojala, kan skapas genom lojalitetsprogram. Det är dock också 
vanligt att företag enbart har strategier för att få lojala kunder, och inget uttalat 
lojalitetsprogram menar Uncles et al. (2003). 
 
Även Grönroos (1998) menar att lojalitet inom tjänsteföretag är en essentiell faktor. Han 
menar att ifall företag kan bibehålla och utveckla relationer med befintliga samt nya kunder är 
det en framgångsfaktor som är värd mycket bland de flesta tjänsteföretag.  
 
I Sverige finns det en mängd olika försäkringar och försäkringsbolag. De stora 
sakförsäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If och Trygg-Hansa har mätts i en 
kundstudie som årligen, sedan 1989 utförts av Svenskt Kvalitetsindex (hädanefter SKI) som 
på senare år även har börjat mäta och analysera alla olika sorters försäkringsbolag. 
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Undersökningen mäter bland annat kundens uppfattning om företagets image, produkter, 
service, nöjdhet samt lojalitet (SKI 2007). 
 
Butscher (2000) menar att strävan efter nöjda och lojala kunder är särskilt stor inom 
finansiella tjänstebranscher, såsom försäkringsbranschen. SKI:s årliga undersökning visar att 
företagen inom försäkringsbranschen värdesätter kundstudien och tar därför mätningarna på 
allvar. (SKI, 2007) Med andra ord värdesätts kundlojalitet inom branschen och företagen som 
verkar här är måna om att ha nöjda och lojala kunder.  
 
Tapp (2005) skriver att i och med att informationssamhället växer besitter kunden nu en större 
makt, att själv kunna jämföra och agera för att finna det som är bäst lämpat för denne. Det är 
idag inte heller svårt att byta försäkring om man som kund inte är nöjd och det finns även 
företag som idag kostnadsfritt ger kunden snabb och effektivt rådgivning där de i stort sätt 
lovar att sänka kundens kostnader. Försäkringsförmedlarna behöver endast några få uppgifter 
som kan ges via nätet för att finna en försäkring som passar den specifika kundens behov.  
 
Det här kan i sin tur leda till att kunder flyttar på sina försäkringar. I och med en ny regel, så 
kallad flytträtt, kring livs/pensionsförsäkringar, som börjar gälla från 1 maj 2008, innebär att 
kunder lättare än tidigare ska kunna flytta sina långsiktiga försäkringar. Flytträtten gäller dock 
endast nytecknade liv/pensionsförsäkringar. (Randquist 2007) 
 
SKI:s undersökning visar att kunderna har stora förväntningar på sina försäkringsbolag men 
att ingen av företagen lyckas leva upp till kundens förväntningar. I samma undersökning visas 
även att försäkringsbolag är fortsatt dåliga på att hantera klagande kunder. Betyget på 
klagomålen ligger betydligt lägre än i många andra branscher. (SKI 2007) 
 
Grönroos (1998) säger att hantera klagande kunder på ett bra sätt är ett steg i ledet för att få 
dem att stanna i företaget och sedan göra dem lojala. Den relation som företaget har byggt upp 
är grunden för att lojalitet kan skapas, menar han. Han påstår också att om företaget tar hand 
om besvikna kunder på ett bra sätt visar de på att de vill ha en relation till kunden.  I SKI:s 
undersökning framgår det klart att en förutsättning för att få kunderna lojala i framtiden till 
försäkringsbolagen är att ha hög kundnöjdhet (SKI 2007).  
 
SKI, försäkringsbranschen samt författare såsom Reichheld (2001), Tapp (2005) och Butscher 
(2000) är överens om lojala kunders betydelse i det enskilda företaget. Samtidigt växer 
informationssamhället och kunden sitter nu i maktens förarsäte vilket gör synen på den 
enskilda kunden ännu viktigare. Att skapa lojala kunder är lättare sagt än gjort men är ett 
måste på en marknad med homogena tjänster. (Butscher 2000)  
 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Huvudfråga:   - Vad gör försäkringsbolagen för att skapa lojala kunder? 
 
Delfrågor:  - Skiljer sig synsättet på lojalitet och de åtgärder som sätts in för att skapa 

lojalitet mellan de undersökta företagen? 
 

- Vad skulle de kunna förbättra i det lojalitetsskapande arbetet mot sina     
kunder?  



4 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de valda företagen arbetar för att skapa lojala 
kunder och se om företagens tankar kring arbetet med att skapa lojala kunder varierar mellan 
företagen.  

1.5 Avgränsning  
Vi har valt att undersöka hur företagen arbetar för att skapa lojala kunder ur ett 
företagsperspektiv. Att undersöka lojalitet kan även göras genom att intervjua kunder och få 
en inblick i hur de uppfattar företagets lojalitetsskapande aktiviteter. Uppsatsen har begränsats 
till tre försäkringsbolag som frekvent har ingått i SKI:s undersökning.  
 

1.6 Disposition  
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det första kapitlet inleder vi med att beskriva varför vi har valt skriva om vårt valda 
problemområde. Genom att utförligt återge tankegångar för läsaren startar vi en röd tråd som 
läsaren ska kunna följa genom arbetet. Vi strukturerar sedan forskningsfrågorna och avgränsar 
arbetet efter problemets behov och de begränsningar vi har.  
 
Kapitel 2 – Metod 
I det här kapitlet beskriver vi de metodologiska val vi har gjort i undersökningen. Vi beskriver 
de metoder vi har använt och förklarar varför vi har valt dem. Undersökningens kvalitet 
kommer också att belysas i form av validitet och reliabilitet.  
 
Kapitel 3 – Teori 
Här beskriver vi den teoretiska utgångspunkt vi har haft i studien. Vi har använt oss av teorier 
som vi anser är relevanta för problemområdet. Teorier som finns med har alla att göra med 
kundlojalitet och vi går in djupare på delar som vi anser är viktigast för undersökningen. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Här redovisar vi vår insamlade empiri. Den största delen av empirin kommer från de tre 
intervjuerna med representanter från olika försäkringsbolag. Vi har delat in empirin så att de 
tre företagen får varsin del men vi har även en jämförande visualisering över hur företagen 
arbetar med lojalitet.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I det här kapitlet utgår vi från teorin som vi sammankopplar med empirin för att få svar på de 
ställda forskningsfrågorna.  
 
Kapitel 6 – Slutsatser 
Här presenterar vi resultatet från analysen. Vi drar slutsatser om hur de valda 
försäkringsbolagen arbetar med lojalitet utifrån litteraturen.  
 
Kapitel 7 - Diskussion  
Här diskuterar vi arbetet och resultatet. Utifrån slutsatserna kommer vi att ge förslag till 
fortsatt forskning. 



5 

 

2. Metod 
Vi kommer i metodkapitlet att förklara hur vi metodologiskt har gått tillväga i arbetet. 
Kapitlet utgör en viktig del av arbetet då resultatet kan bero på hur vi har disponerat 
undersökningen. En förklaring av de olika delarna kommer att ges för att läsaren ska förstå 
varför vi har valt det specifika tillvägagångssättet.  
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 
Patel och Davidsson (1994) skriver att det finns två skolbildningar som delar 
vetenskapssamhället i olika grupper. Beroende på vilken sorts vetenskapligt förhållningssätt 
en uppsats har ändras också metodologin för hur uppsatsen genomförs och analyseras. De två 
olika förhållningssätten är positivism och hermeneutik. Positivism härstammar från en 
naturvetenskaplig grund och enligt det synsättet ska alla fakta vara empiriskt prövbar. (Patel 
& Davidsson 1994) 
 
Positivismens motsats kallas hermeneutiken och är ett vetenskapligt förhållningssätt vars 
främsta syfte är att tolka och förstå olika problemområden. En forskare med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt närmar sig problemområdet subjektivt baserat på sin egen förförståelse. I 
hermeneutiken ses forskarens förförståelse snarare som en fördel än en nackdel då det bidrar 
till att tolka och förstå problemet. En av de viktigaste delarna i hermeneutiken är att forskare, 
istället för att analysera problemet bit för bit som positivister, istället analyserar helheten i 
forskningsproblemet. Det gör forskaren genom att ställa helheten i relation till delarna och 
sedan växla mellan de båda för att kunna skapa så övergripande förståelse som möjligt. Mer 
konkret innebär detta att forskaren först skulle kunna läsa en utskriven intervju och få ett 
begrepp om den för att sedan analysera olika delar av intervjumaterialet och sätta det i 
samband med helheten för att få en större förståelse för materialet. Förståelseprocessen i 
hermeneutiken kallas för den hermeneutiska spiralen och innebär att forskaren har en 
förförståelse som han/hon tillämpar på en text och utifrån det skapar forskaren en tolkning 
och förståelse. Det leder i sin tur till ny förförståelse och nya tolkningar och fortsätter 
samtidigt som forskaren växlar från helhet till del. (Patel & Davidsson 1994) 
 
Det vetenskapliga förhållningssättet i studien kommer att vara av en hermeneutisk karaktär. 
Vi kommer att närma oss forskningsfrågan utifrån tidigare kunskap och studien kommer att 
styras av undersökningens metodik. För att skapa större förståelse för lojalitet inom företag 
läste vi litteratur innan vi kom fram till problemställningen då de kunskaper vi hade i 
inledningsskedet annars kunnat vara bristfälliga. Vi har under arbetets gång kontinuerligt 
ändrat delar ur teorin och anpassat intervjufrågor allt eftersom vi har skapat större förståelse 
för problemområdet. Oavsett hur väl vi förstår lojalitetsbegreppet inom företag kommer vi 
aldrig ha full förståelse och därför är det viktigt att veta att resultatet kommer att framträda ur 
vår synvinkel och förhållningssättet blir då tolkande vilket är en del av hermeneutiken.  
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2.2 Vetenskapligt syfte 
 
Att ha ett strukturerat och genomtänkt vetenskapligt syfte i en studie är av yttersta vikt då det 
kan fungera som ett stöd för forskaren. Eftersom forskaren kan gå tillbaka till syftet under 
studiens gång behöver forskaren inte tappa bort sig utan kan komma tillbaka till samma spår. 
En studies forskningssyfte kan delas in i tre olika kategorier – beskrivande, explorativt och 
förklarande. (Christensen et al. 2001) 
 
En studie med ett explorativt syfte genomförs när forskaren vill undersöka förhållanden eller 
fenomen som är mer eller mindre outforskade. Frågeställningar i undersökningar med ett 
explorativt är främst av Vad-karaktär. Explorativa studier används ofta som förstudier till 
förklarande och beskrivande undersökningar. (Christensen et al. 2001) 
 
Det vetenskapliga syftet kommer att ha en explorativ karaktär. Lojalitet i försäkringsbolag är 
av stor vikt, ändå finns inte tillräckligt mycket forskning som beskriver arbetet. Vi vill 
beskriva vad våra valda företag gör för att skapa och stärka kundlojalitet. Genom att 
undersöka fenomenet väl kan de valda försäkringsbolagen, och även andra, använda sig av 
resultatet för att effektivisera sitt arbete. 
 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Patel och Davidsson (1994) skriver att en forskares huvudsakliga arbete är att koppla teori och 
verklighet till varandra och att tillvägagångssättet är ett centralt problem inom forskningen. 
Andersen (1998) samt Patel och Davidsson (1994) skriver att det finns i huvudsak två vägar 
för att lösa det problemet, antingen väljer forskarna att arbeta deduktivt eller induktivt. 
 
Deduktion innebär ungefär att forskaren går bevisföringens väg. Forskare som arbetar 
deduktivt karaktäriseras av att de drar slutsatser om verkligheten utifrån allmänna principer 
och teori. (Andersen 1998; Patel & Davidsson 1994) Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av 
att forskaren härleder hypoteser ur befintlig teori för att sedan empiriskt validera hypotesen. 
(Patel & Davidsson 1994) 
 
Induktion kan sägas vara raka motsatsen till deduktion. Arbetsprocessen med den 
teoribildningen innebär att forskaren skapar en teori utifrån insamlad empiri. Induktion 
medför dock vissa nackdelar, först och främst att forskarens teori blir väldigt specifik 
eftersom teorin är härleden enbart till ett enskilt fall. En annan stor nackdel är att forskarens 
förförståelse och åsikter färgar arbetet mer än vid deduktion då teorin skapas av forskaren 
utan förankring i tidigare fastslagen teori och norm. (Patel & Davidsson 1994) 
 
Själva arbetsprocessen under teoriproduktionen varierar från fall till fall. Forskare kan arbeta 
linjärt, där de olika momenten måste färdigställas i tur och ordning, eller parallellt med de 
olika momenten. När forskare kontinuerligt arbetar med de olika delarna av forskningen 
istället för stegvis blir det lättare för forskaren att se det inre sammanhanget och lättare kunna 
anpassa de olika delarna så att helheten blir klarare. Eftersom de olika delarna sammanvävs 
vid ett sådant arbetssätt kan det ibland vara svårt att skilja på deduktiv och induktiv 
kunskapsproduktion. (Andersen 1998) 
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Den vetenskapliga ansatsen i undersökningen är deduktiv. Utgångspunkten var befintlig teori 
om kundlojalitet. Utifrån den, anpassade vi frågor till intervjuobjekten för att se på hur deras 
lojalitetsskapande aktiviteter hör samman med teorin. Vi har i studien inte arbetat linjärt med 
de olika delarna utan fortsatt att skriva på de olika delarna av arbetet allt eftersom ny 
information har uppkommit och vår förståelse har fördjupats. 
 

2.4 Undersökningsmetod 
 
Datainsamlingsmetoder i vetenskaplig forskning brukar delas in i två grupper – kvalitativ och 
kvantitativ. Det är viktigt att forskaren reflekterar över valet då forskningen och därmed även 
resultatet grundas på vilken undersökningsmetod forskaren väljer. (Jacobsen 2002) 
 

2.4.1 Kvalitativ 
Kvalitativa datainsamlingsmetoder används i forskning som vill skapa en djupare förståelse 
för ett problemområde. Syftet med forskningen är snarare ”förstående” än ”förklarande”. De 
kvalitativa metoderna är viktiga när forskningsfrågan bygger på att skapa en nyanserad bild av 
ett problem. Metoderna används ofta när forskaren inte har en klar bild över 
forskningsproblemet och vill skapa större kunskap, frågeställningen måste då vara flexibel så 
att den kan ändras allt efter undersökningens gång. (Andersen 1998) 
 
En av de främsta fördelarna med en kvalitativ datainsamlingsmetod är att det finns en 
öppenhet i forskningen. Med det menas att då forskaren inte helt har bestämt vad denne vill 
skriva om påverkar inte han eller hon respondenterna i undersökningen med till exempel 
svarsalternativ till frågorna. Det insamlade empiriska materialet leder till genuin förståelse för 
forskaren. Den främsta nackdelen med den kvalitativa undersökningsmetoden är att den kan 
vara väldigt resurskrävande. Kvalitativa intervjuer kan vara väldigt långa, eftersom det är 
viktigt att få med många variabler från respondenterna, och de kan vara svåra och 
tidskrävande att analysera. Dessutom kan forskarens närhet till forskningsproblemet vara ett 
hinder då han kan påverka resultatet utifrån sin förförståelse. (Jacobsen 2002) 
 
Undersökningsmetoden i studien är kvalitativ. Eftersom undersökningen utgår från företagens 
perspektiv och hur de arbetar med kundlojalitet måste forskaren skapa en djup förståelse för 
forskningsområdet. Dessutom har det varit nödvändigt för oss att vara öppna under 
undersökningens gång eftersom vi har skapat större förförståelse desto mer empiri och teori vi 
har samlat in. Eftersom kundlojalitet är ett så diffust begrepp har det varit viktigt för oss att 
hela tiden gå tillbaka till problembakgrunden och ändra efter att vår förståelse har fördjupats. 
För vår del har ett bisyfte till själva forskningen varit att vi ska utöka förståelsen för hur 
företag praktiskt arbetar med kundlojalitet. 
 

2.4.2 Datakällor 
Den data som samlas in till en undersökning kan delas in i två delar – primär och sekundär 
data. För att lära känna problemet bättre och skapa en förförståelse insamlas vanligtvis 
sekundärdata först. Sekundärdata är information som tidigare samlats in för ett annat syfte än 
forskarens problem. Den främsta fördelen med sekundärdata är att den är lättillgänglig och 
tids- och kostnadseffektiv. (Christensen et al. 2001) 
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Sekundärdata räcker dock sällan för en undersökning eftersom informationen oftast ytligt 
berör den specifika frågan och ibland kan vara föråldrad. För att skaffa information som 
forskaren behöver just för sin forskningsfråga behövs även insamlad primärdata. Primärdata 
kan samlas in på olika sätt och forskaren har full kontroll på hur insamlingen skall ske. 
Eftersom forskaren själv samlar in informationen vet han också hur reliabel och valid datan 
är. Tyvärr kan insamlingsarbetet bli väldigt resurskrävande därför måste forskaren planera 
långt i förväg hur datainsamlingen skall gå till. (Christensen et al. 2001) 
 
Intervjuer är ett bra medel för att samla in primärdata vid kvalitativa undersökningar. 
Strukturen på en intervju kan variera bland annat beroende på hur stor kunskap forskaren har 
om problemet och vilken sorts förståelse som ska uppnås. De tre strukturerna kallas – 
strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Den striktaste formen är den 
strukturerade, forskaren har i en sådan intervju på förväg gjort en lista med frågor till 
respondenten och i vissa fall även svarsalternativ. Den semistrukturerade intervjun är lite 
mindre strikt än den strukturerade, istället för en lista med frågor använder forskaren mer 
frågeteman som skall beröras under intervjun. Genom att genomföra en sådan intervju kan 
forskaren behålla kontrollen över intervjun men ändå låta respondenten tala öppet. I en 
ostrukturerad intervju finns inte ens lista med teman, utan intervjun har mer en karaktär som 
ett samtal mellan två personer. För kvalitativa undersökningar används främst ostrukturerade 
och semistrukturerade intervjuer för att få så djup information som möjligt. (Christensen et al. 
2001) 
 
Vi har främst baserat undersökningen på primärdata i form av intervjuer med anställda på 
våra valda försäkringsbolag. Intervjuobjekten har alla djup kunskap i hur respektive företag 
arbetar med kundlojalitet. Då vi ville ha svar på vissa frågor men ändå låta intervjuobjekten 
ha utrymme att fylla ut sina svar valde vi att använda oss av en blandning av en 
semistrukturerad och en strukturerad intervju. Alla intervjuobjekt fick likadana frågor och vi 
skickade frågorna till dem innan för att de skulle vara förberedda.  
 
Vi har även i viss mån använt oss av sekundärkällor i form av Svenskt Kvalitetsindex (SKI). 
Vi fick först upp ögonen för SKI under förundersökningarna och ansåg att informationen 
därifrån var relevant och trovärdig. Under intervjuerna kom det fram att alla tre av de valda 
företagen använder sig av SKI:s undersökningar i sitt arbete vilket ökade trovärdigheten och 
relevansen i våra ögon. SKI drivs av ett oberoende institut och mäter hur kunder bedömer och 
uppfattar varor och tjänster i Sverige (SKI 2007).  
 

2.5 Analysprocess 

 
Den kvalitativa analysprocessen skiljer sig mycket från den kvantitativa i och med att 
forskaren hellre fokuserar på helheten än delarna. Forskaren analyserar även de enskilda 
delarna i det empiriska materialet men, i syftet att sätta dem i relation med helheten för att 
skapa djupare förståelse. En annan viktig aspekt med den kvalitativa analysen är att den inte 
sker enbart efter att datan är insamlad utan under hela arbetsprocessen. Forskaren kan således 
ändra i undersökningens uppläggning allt eftersom ny fakta uppstår. (Christensen et al. 2001) 
 
Christensen et al. (2001) menar att forskare måste penetrera datamaterialet genom tre olika 
processer för att se det underliggande mönstret.  
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Figur 1. Den kvalitativa analysprocessen. Mitic & Lund 2008 (omarbetad efter: Christensen 
et al. 2001, Den kvalitativa analysprocessen, s. 300) 
 
De tre processerna sker samtidigt fastän reduktions- och struktureringsprocesserna är 
vanligast i början av analysprocessen och visualiseringsprocessen i slutet. Den första fasen är 
reduktionsprocessen där det insamlade materialet måste reduceras för att forskaren bättre ska 
kunna få ett grepp om materialet. När materialet är reducerat påbörjas 
struktureringsprocessen, där sätts materialet in i ett sammanhang som är lämpligt för 
problemområdet. Den teoretiska referensramen styr tills stor del hur det empiriska materialet 
skall struktureras. Det slutliga strukturerade materialet måste till slut visualiseras för att det 
skall bli användbart. Visualiseringsprocessen kan mynna ut i till exempel strukturerade 
sammanfattningar eller bildfigurer.  
 
Under reduktionsprocessen transkriberade vi ner de inspelade intervjuerna. Vi gjorde om 
materialet så att talspråk och upprepningar inte fanns med. Vi var dock noga med att inte ta 
bort viktig information som skulle kunna behövas i undersökningen och inte ändra svaren 
baserat på vår egen tolkning. Det reducerade materialet strukturerade vi sedan i rubriker som 
hängde ihop med teorin. Vi utgick således från områden i den teoretiska referensramen för att 
sätta in det reducerade empirimaterialet. Vi sammanfattade även de viktigaste delarna i 
empirin till en sammanfattande illustrering. 
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2.6 Undersökningens kvalitet 

 
En undersöknings kvalitet beror till stor del på hur forskarna har lagt upp och genomfört 
undersökningen. Forskarna måste sträva efter att göra uppsatsen så tillförlitlig som möjligt 
och att undersöka det som ursprungligen var tänkt att undersökas. (Patel & Davidson 1994) 
Utvärderingen av undersökningens kvalitet vid en kvalitativ undersökning skiljer sig mycket 
från den kvantitativa då endast ett fåtal enheter studeras och forskaren själv är ett 
mätinstrument. (Christensen et al. 2001) 
 

2.6.1 Validitet 
Validiteten i en undersökning är ett mått på hur väl forskarna undersöker det som de avsett att 
undersöka. Validiteten brukar delas in i två delar extern validitet och intern validitet. Den 
interna validiteten är undersökningens trovärdighet; hur väl undersökningens resultat stämmer 
överrens med verkligheten. Den kvalitativa undersökningens interna validitet kan höjas främst 
genom att forskaren är konsekvent och systematisk under insamlandet och analysen men även 
att öppet redovisa hur undersökningen har gått tillväga. Den externa validiteten är graden av 
generaliserbarhet. Statistisk generaliserbarhet går inte att uppnå vid en kvalitativ 
undersökning men om undersökningen har en god intern validitet och forskaren beskriver på 
vilket sätt generaliserbarheten är överförbar till andra undersökningsenheter kan den externa 
validiteten höjas. (Christensen et al. 2001) 
 
Validiteten i undersökningen har varit ett genomgående fokus under forskningen. Vi har 
försökt vara så konsekventa som möjligt och behandla alla intervjuer på likadant sätt. Alla 
intervjuobjekt fick samma frågor och vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera dem 
och få med hela intervjuerna utan subjektiva tolkningar. Vi skickade även ut det färdiga 
strukturerade empiriska materialet till intervjuobjekten för att de skulle kontrollera att vi inte 
hade missförstått något under intervjun.  Ingen av intervjuobjekten motsade sig det utskickade 
materialet. Vi har även försökt redovisa undersökningens genomförande i hög grad så att 
läsare upplever att resultaten kan vara trovärdiga. Således anser vi att vi har en hög grad av 
intern validitet i uppsatsen. Den externa validiteten – generaliserbarheten – är däremot 
generellt inte så hög eftersom vi bara har med tre försäkringsbolag. Eftersom vi har haft ett 
hermeneutiskt förhållningssätt spelar även våra tolkningar in, men då vi har en god intern 
validitet och inte drar förhastade slutsatser om hur resultatet kan överföras på andra enheter är 
även den externa validiteten stärkt. 

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en undersökning grundas i hur väl undersökningsresultatet upprepas om 
undersökningen återupprepas med liknande eller samma metoder. Reliabiliteten i en kvalitativ 
studie är problematisk eftersom forskaren själv påverkar resultaten i stor mån eftersom han 
själv kan vara ett mätinstrument. Dessutom är verkligheten i konstant förändring och den data 
som forskaren samlat in kan vara inaktuell vid en återupprepning av undersökningen. 
(Christensen et al. 2001)  
 
Vi är väl medvetna om att reliabiliteten kan vara bristfällig då vi har en kvalitativ 
hermeneutiskt studie. Vi har dock försökt vara så neutrala som möjligt i analysarbetet och 
diskuterat resultatet med varandra för att belysa forskningen från olika vinklar.  
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2.7 Undersökningens genomförande 
 
Vi har valt att avgränsa forskningen till att undersöka tre stora aktörer på den svenska 
försäkringsmarknaden. De företag vi har valt är Folksam, IF samt Skandia. De här företagen 
valdes baserat bland annat efter den undersökning som SKI genomförde och tillgängligheten 
för företag att ställa upp på intervjuer. If har relativt höga och ibland högst lojalitetssiffror och 
är ett vanligt använt försäkringsbolag bland svenska folket. Folksam valdes för att de i 
undersökningen håller ganska stabila siffror till skillnad från det tredje bolaget, Skandia, som 
under de senare åren har haft problem med lojala kunder. Trender visar dock att de aktioner 
de har gjort de senare åren har stärkt varumärket Skandia och de vet hur det är att arbeta i en 
uppförsbacke kring kundlojalitet.     
 
Vår första intervju var med Johan Törnhage från Skandia. Intervjun genomfördes den 24 april 
2008 via telefon och tog ca 50 min. Intervjufrågorna skickades till honom några dagar innan 
för att han skulle ha möjlighet att förbereda sig. Johan är chef för Skandias kundutveckling 
och marknadsanalysavdelning. Vi skickade den strukturerade nedskrivna intervjun till honom 
och han svarade att allt var korrekt återgivet.  
 
Vår andra intervju var med Mats Alba som är analytiker och affärsutvecklare hos Folksam. 
Intervjun genomfördes per telefon den 29 april 2008 och tog ca 20 minuter. Även han fick 
intervjufrågorna några dagar innan och även möjlighet att läsa igenom den strukturerade 
nedskrivna intervjun och godkände materialet. 
 
Den sista intervjun var med Pia Sjöberg den 6 maj 2008 som är ansvarig för 
konceptutveckling hos If. Även den intervjun var per telefon och tog ca 30 min. 
Tillvägagångssättet var likadant som för de första intervjuerna att vi skickade frågorna innan 
för att hon skulle vara förberedd och hon fick en möjlighet att kontrolla det strukturerade 
materialet. Hon hade inga kommentarer på själva intervjun men lade till viss information om 
Ifs lojalitetskapande aktiviteter. 
 

2.8 Källkritik 
 
Litteraturen till arbetet har inhämtats från Handelshögskolans bibliotek i Göteborg. Efter att 
ha undersökt forskningsartiklar som är viktiga i sammanhanget kom vi fram till att de böcker 
vi behövde fanns i Handelshögskolans bibliotek. Vi har kritiskt granskat de källor vi har 
använt och kommit fram till att de anses trovärdiga. Vissa av böckerna vi har använt oss av 
har vi tidigare haft som kurslitteratur vilket ytterligare stärker trovärdigheten.  
 
De vetenskapliga artiklar som har använts kommer från trovärdiga vetenskapliga journaler 
och många av artiklar har använts som referenser i senare artiklar. Vissa av artiklarna är 
tyvärr från slutet av 90-talet så de kan ses som inaktuella men de är samtidigt viktiga artiklar 
för forskare än idag använder sig av dem. 
 
Respondenter har valts ut internt inom företaget efter att vi hade skickat förfrågningar om en 
intervju. Vi skickade information om problemområdet och sedan skickades förfrågningarna 
runt i företagen för att hitta de personer med störst kunskap om området. Vi bedömer att de tre 
respondenterna hade tillräcklig kunskap för att svara på våra frågor vilket innebär att deras 
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trovärdighet hög. Tyvärr vet vi inte hur bra respondenternas svar stämmer överens med 
verkligheten men eftersom företagen själv valde ut representanter som skulle besvara frågorna 
anser vi att svaren är representativa. 
 
Vad gäller bakgrundsinformationen om företagen har vi i två fall använt oss av företagens 
egna hemsidor och den informationen anser vi vara trovärdig. I Skandias fall fanns inte 
tillräcklig information på hemsidan så vi var tvungna att använda oss av Wikipedia. Eftersom 
Wikipedia är ett lexikon som vem som helst kan ändra är trovärdigheten aldrig stark men då 
den berörda delen av arbetet där Wikipedia används endast är en introduktionsdel bedömer vi 
att det inte påverkar studien negativt. Information från SKI har också använts och källan anses 
trovärdig då det är ett erkänt oberoende institut vars information används av samtliga företag 
som ingår i studien.  
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3. Teori 
 I teorikapitlet presenteras de teorier som berör forskningsproblemet. Fokus i kapitlet ligger 
på lojalitet och lojalitetsprogram, och därför kommer de områdena att diskuteras relativt 
ingående.  

 

3.1 Vikten av lojalitet  
 
Reichheld (2001) skriver att allt fler företag i olika sorters branscher eftersträvar lojala 
kunder. Han menar att kunder har fått en allt större makt i och med utbredningen av 
informationssamhället, därför har det blivit viktigare med återkommande kunder. Han 
påpekar dock att det finns ett stort problem i och med att aktieägare och andra intressenter i 
företag ofta vill ha kortsiktiga vinster i företag. Författaren menar att företag med långsiktigt 
lojala kunder presterar mycket bättre än företag men höga kortsiktiga vinster. Han skriver 
också att fastän lojala kunder skapar större långsiktiga vinster för företagen ökar det också 
engagemanget från de anställda på företaget. Han menar att, för att ett företag ska få sant 
lojala kunder måste de sätta kundernas och partnernas intressen före sina egna.  
 

”Herein lies the essential paradox of business loyalty. If loyalty is really about 
self-sacrifice-that is, about putting principles and relationships ahead of 
immediate personal finance gain-what relevance can it possibly hold for 
business, which is in large part driven by the pursuit of self interest?” 
(Reichheld, 2001, s. 3) 
 

Reichheld (2001) påstår att företag kan välja att ta en av två vägar när de ställs inför 
paradoxen. Antingen tar företaget ”the low road” och väljer att konstant ta snabba vinster före 
bra relationer med kunderna. ”The low road” leder för det mesta till att kunderna hoppar av så 
fort en konkurrent erbjuder ett mervärde. De kan även ta ”the high road” då kommer 
kunderna att känna ett band till företaget som inte bryts när konkurrenter sänker priser. 
Svårigheten med ”the high road” är att intressenterna inte alltid ser positivt på att lägga extra 
resurser på att kunderna ska bli lojala. Därför menar han att en av de viktigaste delarna när 
företagsledare vill skapa lojala kunder är att få med aktieägare och andra intressenter och få 
dem att förstå att det är mer lönsamt på lång sikt med lojala kunder.   
 

3.2 Vad är lojalitet? 

 
Uncles et al. (2003) menar att det inte finns någon universell definition av lojalitet men att det 
finns främst tre populära tolkningar; 
 
1. Lojalitet som i första hand en attityd vilket ibland leder till en relation till ett varumärke. 
 
Proponenterna till det första synsättet menar att det måste finnas ett starkt band baserat på 
konsumentens attityd till varumärket för att skapa sann lojalitet. Kunden måste således ha en 
positiv samlad bedömning av företaget för att den ska bli lojal.  



14 

 

För att mäta sådan lojalitet görs marknadsundersökningar i form av hur mycket kunderna 
tycker om märket, om de rekommenderar det till andra och så vidare. Resultatet av en sådan 
marknadsundersökning visar hur starkt varumärket är och på så sätt hur lojala kunderna är och 
en estimering av framtida köp kan utföras. Företag som använder sig av ett sådant synsätt 
stärker sitt varumärke genom att stärka kundernas åsikter om företag och genom att skapa 
starkare känslomässiga band till varumärket. (Uncles et al. 2003) 
 
2. Lojalitet uttryckt genom tidigare köpbeteende  
 
Med det synsättet används ett mer marknadsinriktat fokus än den första tolkningen som 
baseras på individer. Företag och forskare som föredrar att mäta lojalitet i form av 
köpbeteende tror inte att kunder väljer varumärke baserat på attityd utan baserat på hur nöjda 
de har varit med tidigare köp. Kunden väljer alltså samma vara igen på grund av att den har 
varit nöjd och inte vill besvära sig med att välja en annan. Lojalitet skapas genom att ge 
kunden en så bra tjänst/produkt som möjligt för att den inte skall välja en konkurrent. 
Varumärkesbyggande är generellt inte särskilt utbrett bland företag som använder sig av det 
här synsättet, utan de flesta marknadsföringsåtgärder är defensiva och ofta skapade på grund 
av konkurrenters initiativ. (Uncles et al. 2003) 
 
3. Köpbeteende styrs av individens egna personlighetsdrag, omständigheter och/eller 
köpsituationen. 
 
Anhängare av det sista synsättet menar att kundens köpbeslut grundas nästan enbart utifrån 
olika omständigheter som till exempel personlighetsdrag, köpsituationen och andra faktorer 
som påverkar kunden inför köpet. De som anammar synsättet tror inte att kunder som har en 
starkare attityd till ett varumärke än ett annat väljer det första enbart på grund av varumärket 
utan att andra faktorer har minst lika mycket påverkan. Individuella omständigheter som kan 
påverka ett köpbeslut kan bland annat vara budgetstorlek och tid medan individuella 
personlighetsdrag kan vara önskan efter förändring, vana och riskbenägenhet. Faktorer som 
påverkar köpsituationen kan vara om varan är tillgänglig eller att någon form av rabatt 
erbjuds. (Uncles et al. 2003) 
 

3.3 Förhållandet mellan tillfredsställelse och loja litet 

 
Även O´Malley (1998) skriver om problematiken med att definiera ordet lojalitet. Enligt 
henne är den främsta anledningen till att ordet är svårdefinierat att företag och forskare är 
oense om lojalitet är attitydmässigt eller beteendemässigt mätbart. Hon menar också att denna 
oenighet har lett till att kundlojalitet främst mäts som kundtillfredsställelse. Enligt henne antar 
många företag att kunder kommer att fortsätta handla hos ett företag så länge de är 
tillfredsställda med produkten/tjänsten. O´Malley (1998) och Oliver (1999) menar dock att 
företag ofta har fel när de tänker på det sättet. Deras forskning har visat att kunder inte 
nödvändigtvis återkommer till företag som de är nöjda med. De menar att det är en stor 
skillnad på att vara tillfredställd på ett attitydmässigt plan och handla utifrån det här på ett 
beteendemässigt plan.  
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Oliver (1999) nämner ännu fler författare som riktar kritik mot företag som enbart mäter 
kundernas tillfredsställelse. Han menar att det är ett väldigt förlegat sätt att tänka och att 
tillfredsställelse inte är nog för en kund när den ställs för konkurrerande alternativ.  Enligt 
författaren är tillfredsställelse hos en kund känslan av en behaglig uppfyllelse, alltså att 
konsumtionen uppfyller behovet på ett behagligt sätt. För att tillfredsställelse skall påverka 
lojaliteten krävs det att upprepade känslor av tillfredsställelse ackumuleras så att lojaliteten 
och tillfredsställelsen sammanblandas. Han poängterar dock att det krävs mer än det för att 
sann lojalitet ska skapas. Oliver (1997, se Oliver 1999, s. 34) definierar lojalitet som följande: 
 

“…a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred 
product/service consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand 
or same brand-set purchasing, despite situational influences and marketing 
efforts having the potential to cause switching behavior.” 
 

Lojala kunder och lönsamhet går enligt Sörqvist (2000) hand i hand. Han menar att 
traditionellt har företag ofta betraktat en nöjd kund, som en lönsam kund. Det här har i 
praktiken visat sig vara svårt att visa då enskilda kunder har undersökts. Nöjda kunder kan i 
många fall köpa mer produkter, oftare och till ett högre pris men han menar vidare att 
undantagen är många och att en nöjd kund inte alls behöver vara en lönsam kund. Likadant 
påstår han att en lönsam kund inte alls behöver vara nöjd. På samma sätt ser han på 
tillfredsställda kunder och menar att kundtillfredsställelse är en subjektiv upplevelse hos 
kunden och inte alltid speglar dess verkliga beteende.  
 
Sörqvist (2000) medger dock att studier har visat att både nöjda och tillfredsställda kunder 
ofta är lönsamma kunder. Han menar även att sambandet mellan tillfredsställda kunder och 
lojala kunder är starkt. Något som han nämner påverkar lönsamheten i företag är hur kunderna 
upplever kvalitén på produkten som de köper. Sörqvist (2000) förklarar sambandet mellan 
samtliga komponenter på följande sätt:  
 

”Generellt kan man beskriva effekterna på företagets lönsamhet som att 
kvaliteten, dvs. den grad till vilken kundernas behov och förväntningar uppfylls, 
ger en upplevelse hos kunden (tillfredsställelse). Tillfredsställelsen påverkar i 
sin tur kundernas lojalitet. Samtliga faktorer har dessutom mer eller mindre 
stark inverkan på företagets lönsamhet” (Sörqvist 2000, s.45) 
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Nedanför följer en grafisk sammanställning över hur de olika komponenterna samverkar.  

 

Figur 2 Effekter på företaget av kvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet. Mitic & Lund 
2008 (omarbetad efter: Sörqvist 2000, Effekter på företaget av kvalitet, kundtillfredsställelse 
och lojalitet  s. 45)  

 
Figuren visar i sig att det finns en mängd viktiga effekter som bidrar till lönsamhet och om 
företag på ett systematiskt sätt arbetar för att möta kundens behov och uppfylla dennes 
förväntningar kan företagen uppnå det. (Sörqvist 2000)   
 
Oliver (1999) har jämfört olika teorier om hur tillfredsställelse relateras till lojalitet och kom 
fram till att den mest troliga varianten är att tillfredsställelse omvandlas till lojalitet likt en 
larv förvandlas till en fjäril. Han menar att tillfredsställelse är en larv som med näring 
utvecklas till en fjäril som i det här fallet är lojalitet Han är dock noga med att poängtera att 
enbart tillfredsställelse inte leder till lojalitet utan att andra faktorer måste vårda 
konsumentens relation till varumärket. Konkurrenter kommer konstant att försöka omvandla 
konsumentens tankar därför är det viktigt att så många faktorer som möjligt leder till att 
konsumenten förblir lojal. Även Bodet (2008) menar att attitydmässig lojalitet inte behöver 
leda till beteendemässigt köpbeteende. Han menar också att transaktionsspecifik 
tillfredsställelse väldigt sällan påverkar den beteendemässiga lojaliteten men att det krävs en 
allmän tillfredställelse till varumärket för att skapa beteendemässigt lojalitet. Den allmänna 
tillfredsställelsen ska likt Oliver (1999) blandas med ett flertal andra faktorer för att 
konsumenten skall bli lojal.  
 
Hubert et al. (2007) skriver att det har funnits en oenighet bland forskare och företag om 
kundens tillfredsställelse leder till upplevt värde eller vice versa. De kom i sin forskning fram 
till att det upplevda värdet för kunden i hög grad leder till tillfredsställelse. Därför menar de 
att det är viktigt för företagsledningar att fokusera resurser på att förmedla ett högt värde för 
sina tjänster. De skriver dock att konsumenter värderar olika delar i erbjudandet olika och att 
det oftast är den senaste kontakten med företaget som konsumenten har närmast till minnet. 
Därför menar de att det är viktigt för företagen att ha en övergripande värdestrategi, alltså att 
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hela företaget arbetar gemensamt på likartat sätt för att förmedla värde till kunden. Kotler et 
al. (2005) skriver att företagen noga måste överväga vilka förväntningar företaget förmedlar. 
De menar att om företagen förmedlar för låga förväntningar blir kunderna förvisso 
tillfredsställda men att vissa konsumenter kanske inte väljer att handla av företaget. Förmedlar 
företagen däremot för höga förväntningar kan konsumenterna känna att produkten/tjänsten 
inte levde upp till förväntningarna. Författarna menar att de mest lönsamma företagen vars 
mål är att tillfredställa kunden förmedlar höga förväntningar, men samtidigt arbetar hårt för 
att uppfylla dessa. De menar också att nöjda kunder inte enbart leder till lojala kunder. Desto 
vanare kunderna blir till att bli tillfredsställd desto mer kräver dem. Samtidigt lär sig också 
konkurrenter hur företagen arbetar och tar efter. Därför är det viktigt att konstant förnya sig i 
arbetet att tillfredsställa kunden samtidigt som företaget låter kunden veta hur bra företagets 
tjänster/produkter är. 
 
Lowenstein (1997) skriver att tillfredsställelse inte är ett bra mått på om konsumenterna 
kommer att återköpa. Han menar att många företag har märkt att fastän undersökningar visar 
att kunderna är tillfredsställda leder det inte nödvändigtvis till att de blir återköpare. Han går 
så långt att han påstår att det har skett ett paradigmskifte hos företagen där målen har skiftat 
från tillfredsställda kunder till lojala kunder och maximerat kundvärde.  
 

3.4 Lojalitetsskapande aktiviteter 
 
Ett mål som dagens företag har är att med hjälp av relationsmarknadsföring locka till sig 
kunder som ska bli lojala mot företaget. För att få kunderna att ta ställning och välja ett 
företag eller ett märke krävs det aktiviteter som lockar dem till det. Lojalitetsprogram ses som 
en av de här åtgärderna. Det övergripande målet med lojalitetsprogram är att öka lönsamheten 
i företaget. För att företag ska nå ökade intäkter och större marknadsandelar är 
lojalitetsprogram ett steg på vägen. Har företaget ett lojalitetsprogram blir det dessutom 
betydligt lättare att mäta. (Butscher 2000) 
 
Wood (se Tapp, 2005, s 274) definierar lojalitetsprogram på följande sätt:  
 

“Systems which persuade customers to prefer one supplier to another trough 
spending-related rewards and related marketing activities.” 

 
Med andra ord är det ett sätt för företag att övertala kunden om att stanna och fortsätta att 
köpa av dem genom att locka denne med diverse utomliggande värden (Tapp 2005).  
 
Blomqvist et. al (2003) skriver att lojalitetsprogram ska användas som strategiska verktyg för 
att bibehålla lojala kunder. De menar även att då programmen fungerar som ett strategiskt 
verktyg ska de visa för kunden att det är lönsamt att vara kvar i relationen som kan medföra 
mervärden. Ett mervärde som gör att kunderna inte lockas att byta till någon konkurrent. 
(Blomqvist et al. 2003)  
 
Uncles et al. (2003) ser lojalitetsprogrammen som en förlängning av varumärket. Programmen 
uppmanar konsumenterna att köpa produkter eller tjänster som de kanske inte hade tänkt köpa 
från början. Man kan därför, enligt Uncles et al. (2003), se det som en cross-selling metod. 
Han menar vidare att den dock inte får effekten av en cross-selling metod eftersom 
programmen är lätta för konkurrenter att kopiera och används då även av dem.  
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Det här är typiskt för företag som verkar inom konkurrenskraftiga branscher som hotell, 
flygbolag och finansiell service. Endast ett lojalitetsprogram som på ett extraordinärt sätt 
skiljer sig ur mängden kommer att kunna ändra konsumenternas beteende och därmed öka 
intäkterna för företaget, menar han. (Uncles et al. 2003) 
 
Butscher (2000) menar att kundens positiva beteende ska belönas genom olika system. För att 
kunna belöna kunden måste dock företaget identifiera kunderna och därmed segmentera dem. 
De kunder som handlar mest hos ett företag borde ses som höga prioriteringsobjekt enligt 
Tapp (2005). Med det menar han att de kunder som är mest lönsamma för ett företag är de 
som ska anses som mest värdefulla och det är dem som företaget inte får förlora. 
 
Tapp (2005) tar även upp att företag kan segmentera kunder efter hur lojala de är. Det här 
stöds av Knox (1998) som anser att det är lika viktigt att differentiera kundlojalitet som det är 
att differentiera en produkt eller ett märke. 
 
Butscher (2000) tar även upp vikten av kundklubbar. Han är dock medveten om att det inte är 
alla företag som säljer produkter eller tjänster där en kundklubb passar in. Däremot kan  i stort 
sätt alla företag använda sig av ett lojalitetsprogram. Ett vanligt program enligt Butscher 
(2000) är de så kallade Bonus and Frequency Programmes som kan ses som en del av en 
kundklubb men även fungera som ett självständigt strategiskt verktyg. Olika poäng, 
utmärkelser och bonus omvandlas exempelvis till rabatter vid nästkommande köp. Butscher 
(2000) ser dock inget större kundvärde i det eftersom kunden enbart kan utnyttja det genom 
att köpa ytterligare en gång. Ett vanligt förekommande exempel på den här typen av 
lojalitetsprogram kan vara en restaurang där kunden får ett klippkort med var tionde lunch 
gratis. 
  
Tapp (2005) tar upp problematiken kring en så kallad over-load av lojalitetsprogram. Han 
menar att nu för tiden har nästan alla företag de här programmen och det skapar en förvirring 
och en slags känslolöshet. Förr i tiden då endast ett fåtal företag använde sig av det sågs det 
som ett mervärde och som en förmån på ett annat sätt en vad det gör i dag menar han. Han 
påstår även att den här känslan av att programmen inte medför något mervärde till kunden  
har lett till en drastisk ökning i att kunderna inte längre bryr sig om att delta.  
 
Tapp (2005) tar även upp att lojalitetsprogram används ofta i de branscher där de kärn- 
produkter och tjänster som företagen erbjuder är homogena, och har därför svårt att 
differentiera sig. I branscher som till exempel telekommunikationsbranschen och 
försäkringsbolagsbranschen är det här vanligt förekommande. Tapp (2005) hävdar däremot 
bestämt att enbart för att företag använder programmen som verktyg innebär det inte att det 
genererar lojala kunder, utan att de ska vara en del av en längre process som syftar till att 
bevara kunder.  
 
Problematiken kring lojalitetsprogram tas inte enbart emot med öppna armar. Uncles et al. 
(2003) tar upp en annan syn som innebär att lojalitetsprogram är en marknadsföringstrend 
som kostar företag miljoner att upprätthålla med korrekta CRM-verktyg och databaser som 
stödjer dem. De menar vidare att kritiker argumenterar att lojaliteten, både attitydmässig och 
beteendemässig, för de flesta konsumenterna är passiv och liknas snarare vid en vana än vid 
en seriös förpliktelse. Kritikerna som Uncles et al. (2003) nämner i sin undersökning för även 
argumentationen vidare genom att påstå att de dyra programmen som sätts upp enbart medför 
väldigt små eller inget konkret bevis på att de skulle förändra konsumenternas beteende.  
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Uncles et al. (2003) för diskussionen vidare och ser lojalitetsprogram från den individuella 
kundens sida. De menar att programmen ska ses som ett verktyg som ökar den specifika 
varumärkeslojaliteten, minskar priskänsligheten hos kunden samt skapar ett motstånd mot 
konkurrenters produkter och tjänster. Det här leder till att kunden inte behöver känna någon 
önskan att finna alternativa varumärken. De menar vidare att lyckade program även leder till 
en öka positiv word-of-mouth effekt och på så sätt attraherar varumärket en större grupp av 
människor. Det leder i sin tur till en ökad försäljning av produkter och tjänster.  
 
Bolton et al. (se Uncles et al. 2003) har upptäckt att kunder som ingår i lojalitetsprogram inom 
finansiella servicebranscher, såsom banker och försäkringsbolag, är mindre känsliga mot 
bristande service och högre priser än konkurrenterna i andra branscher.  
 
Både Butscher (2000) samt Sörqvist (2000) påstår att det finns en mängd olika sätt att mäta 
lojaliteten. Tapp (2005) skriver i sin tur om att enbart arbeta efter att skaffa lojala kunder är 
slöseri med tid om företaget inte finner något bra sätt att mäta den på. Han menar vidare att 
det är genom mätningen det verkligen går att se om kunden är det som företaget definierar 
som lojal.  
 

3.5 Mätning 
 
Sörqvist (2000) har delat upp mätningen av lojalitet i några begrepp som är vanligt 
förekommande då ett företag vill veta hur lojala dess kunder är:  
 
Förnyade affärer och återköpsbeteende - Det här anses som kanske det vanligaste måttet på 
lojalitet, där företagen mäter antalet kunder som väljer att förnya affärerna och göra återköp 
av de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. Sörqvist (2000) beskriver ett 
alternativt sätt att mäta det här genom att fråga kunden om denne har tänkt köpa produkten 
igen eller om den inte har tänkt det. Han menar vidare att mäta kundens intentioner och attityd 
kan vara allt för opålitligt.  

 
Kundomsättning - I branscher där hård konkurrens råder är det vanligt att omsättningen på 
kunder är relativt hög. Gamla kunder tenderar att bytas ut mot nya. Måttet på lojalitet utefter 
det här är hur många kunder som årligen byts ut mot nya. (Sörqvist, 2000) 
 
Kundandel - Kundandel, som även kallas för Share of Wallet, syftar på den andel av kundens 
totala inköp som företaget har (Feurst 1999). Sörqvist (2000) menar att mäta kundandel 
verkligen visar på den relation kunden har till företaget. Feurst (1999) tar det hela ett steg 
längre och menar att den information som behövs för att avgöra hur stor kundandel av en 
kund företaget har, är hur stor del av kundens tid, uppmärksamhet och pengar som går till det 
specifika företaget. Peppers och Rogers (1993) menar att för att skapa bra relationer med sina 
kunder är tankarna kring kundandel inte bara ett mått på lojalitet utan även grunden för en väl 
fungerande relation. De delar även in arbetet för att nå kundandel i tre steg som företag kan 
använda sig av:  
 

1. Identifiera dina kunder, eller få dem att identifiera sig. 
2. Koppla deras identiteter till deras transaktioner med dig. 
3. Fråga dina kunder om deras affärer med konkurrenter.  
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Kundrelationers varaktighet - Ett annat mått på lojalitet är den genomsnittliga tid som en 
kund är kvar hos företaget. En amerikansk studie visar tydligt sambandet mellan relationens 
varaktighet och lönsamheten. Desto längre en kund har varit kund i ett företag desto billigare i 
drift är den och handlar ofta mer och frekvent, och blir därför mer lönsam för företaget. 
(Sörqvist 2000) 

 
Förlorade affärer - Om företaget mäter de antal kunder som varje år väljer att lämna 
företaget erhålls ytterligare ett mått på kundernas lojalitet. Det här är ett vanligt 
förekommande mått på lojalitet hävdar Sörqvist (2000) som tillsammans med Kotler et al. 
(2005) och Reichheld (2001) också betonar vikten av att det är mer lönsamt att bevara sina 
befintliga kunder är att skaffa nya.  
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4. Empiri 
I empirikapitlet kommer vi att börja med att ge en bakgrundsbeskrivning till de tre företag 
som har deltagit i undersökning. Storleken på företaget, hur de arbetar och vilka tjänster som 
de erbjuder kan vara bra att veta om innan, då de här faktorerna kan påverka utfallet av 
synen på det lojalitetsskapande arbetet. Sedan följer en sammanfattning av varje intervju. Om 
inget annat anges är all information hämtad från intervjuerna.  
 

4.1 Skandia 

4.1.1 Företagsbeskrivning 
Skandia är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag. Bolaget grundades redan 1855 och har 
sedan dess genomgått stora förändringar. År 1999 sålde Skandia sin 
skadeförsäkringsverksamhet till If och sedan dess arbetar företaget främst med pensions- och 
livförsäkringar samt med sin bankverksamhet. Under 2000-talets början var Skandia 
involverat i flera skriverier i pressen på grund av att högt uppsatta personer hade förskingrat 
pengar och utnyttjat företagets tillgångar på andra sätt. Affärerna ledde även till rättsprocesser 
för de inblandade där det i vissa fall ledde till fällande domar. Skandia köptes under 2006 upp 
av det sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual. (Wikipedia 2008) 
 
Affärerna ledde även till att bland annat kundnöjdheten dalade rejält från ca 63 % till under 
 45 %. Företaget har sedan dess arbetat för att vända negativa trenden och har i viss mån 
lyckats men allmänhetens minne av affärerna från början av 2000-talet sitter kvar. (SKI 2007) 
 

4.1.2 Lojalitet i Skandia 
Lojala kunder är något som Skandia verkligen värdesätter. De anser dock att det finns en 
utmaning i att skapa lojalitet i pensionssparande eftersom kunderna ofta har väldigt få 
kontakter med företaget. Pensionsförsäkringsbranschen är väldigt olik andra branscher 
eftersom kunden inte behöver försäkringen förrän långt efter att försäkringen har tecknats. 
Eftersom pensionsförsäkringar är ett långvarigt sparande är det viktigt med bra relationer med 
kunderna och att kunderna ska vara lojala. Företaget har sämst kundlojalitet bland sina 
konkurrenter och det är något som det konstant arbetar att bli bättre på.1  
 
En definition på lojalitet som Skandia använder sig av är sannolikheten att kunden lämnar 
företaget. De menar att om kunderna är lättövertalade att byta bolag är lojaliteten därmed låg.2  
 
En av de främsta mätmetoderna som används för att mäta kundlojaliteten är de från Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI). SKI:s mätningar används därför att lojaliteten hos konkurrenterna mäts 
på likadant sätt vilket gör att företaget lätt kan se hur de skiljer sig från konkurrenterna.3  
 
 

                                                           
1 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
2 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
3 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
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Företaget genomför även interna ”nöjd-kund undersökningar” båda på privat- och 
företagskunder. Undersökningens metodik baseras på SKI:s undersökningar och undersöker 
tre huvudområden – kundernas helhetsomdömen om företaget, hur väl företaget motsvarar 
kundens förväntningar och krav samt hur nära en ideal leverantör Skandia är. Värden för de 
tre områdena läggs ihop och skapar ett ”nöjd-kund index” (NKI). NKI är det viktigaste 
mätvärdet som företaget arbetar efter, och det är utifrån det som företaget lägger upp mål, 
följer upp och skapar aktiviteter. NKI-undersökningarna genomförs ett flertal gånger per år. 
Ett av de främsta problemen som NKI-undersökningar påvisar är att företagets image 
fortfarande påverkar lojaliteten.4  
 
En fördel som pensionsförsäkringar tidigare har haft är att kunderna har varit låsta till sitt 
valda bolag men det ändrades den 1 maj 2008 då en flytträtt för försäkringar införs.  
Flytträtten innebär att kunder kan flytta sina pensionsförsäkringar mellan bolag lättare än 
tidigare vilket gör att det blir viktigare för företaget att skapa lojala kunder. Företaget kommer 
därför att arbeta mycket mer i framtiden med att skapa och bibehålla relationer med kunderna 
för att minska risken att de byter pensionssparande. Idag är den enda relationen Skandia har 
med många kunder ett brev som de skickar ut en gång per år där det finns information om hur 
pensionssparandet ligger till.5  
 
Företaget har för närvarande inte något uttalat lojalitetsprogram men eftersom flytträtten 
införs krävs större satsningar på liknande lojalitetsprogram. De har tidigare inte behövt ha 
lojalitetsprogram eftersom kunderna har bundit upp sig i företaget. För närvarande är det som 
mest kan liknas vid lojalitetsprogram att de spontant ringer upp de bästa kunderna för att 
skapa mervärde.6  
 
Eftersom Skandia är en av Sveriges största pensionsförsäkringsbolag med cirka 2 000 000 
kunder är det omöjligt att träffa och hålla en dialog med alla kunderna. De försöker dock nå ut 
till många av kunderna genom telefon. Även Internet används för att få kunderna att känna en 
relation till företaget. De viktigaste kunderna har personliga rådgivare som på ett 
förtroendeingivande sätt skall hjälpa kunderna med pensionsplaceringarna. De kunder som 
har den kontakten har visat sig vara väldigt nöjda och lojala till företaget. Segmenteringen är 
också väldigt viktigt i marknadskommunikationen då de måste anpassa kommunikationen 
efter mottagarna. 7  
 
Rent generellt anses de kunder som har mest pengar investerat i företaget vara de bästa 
kunderna. De kunder som har investerat mindre i företaget men som har stor potential är 
också viktiga därför att de kan lägga större resurser på dem för att få dem att öka sitt sparande 
i Skandia. Inflytelserika kunder är också en viktig kundgrupp eftersom de anses ha stor 
inverkan med sin spridning om varumärket.8  
 
Företagets bästa kunder belönas främst genom att större resurser läggs på att tillmötesgå 
kundens önskemål och att ge bra rådgivning. De viktigaste kunderna får bland annat 
kundtidningar, möjligheter att gå på kundträffar och rabatter.9  

                                                           
4 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
5 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
6 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
7 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
8 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
9 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 



23 

 

Flytträtten som återinfördes 1 maj 2008 ses som ett stort hot mot företaget. Eftersom Skandia 
är bland de större företagen i branschen kommer konkurrenterna att försöka vinna kunder 
ifrån dem. Eftersom Skandia har en stor kunddatabas ser de inte någon större lönsamhet i att 
ta kunder från de mindre pensionsbolagen. För företaget är det mer lönsamt att behålla de 
befintliga kunderna än att skaffa nya därför läggs mest resurser på de befintliga kunderna. 
Genom att skapa starka relationer med kunderna hoppas företaget att det kommer att innebära 
att hotet av flytträtten inte kommer att påverka företaget i någon större mån.10  
 
De kommer att lägga större vikt på att ringa kunderna på grund av flytträtten men människor 
är generellt rätt ointresserade av pensionsförsäkringar, vilket gör det svårare att få folk 
intresserade. Eftersom pensionsförsäkringsbranschen är väldigt distributörsdriven bransch är 
det viktigt att de anställda som möter kunderna är väldigt tillmötesgående och effektiva 
säljare. Skandia menar att det är inga, eller väldigt få kunder som redan har bestämt sig för 
vilken sorts pensionsförsäkring de skall köpa. Företaget kommer även i fortsättningen försöka 
att ha en bra kontakt med försäkringsmäklare eftersom de spelar stor roll i hur kunder söker 
pensionsförsäkring.11  
 
Både kundandel och marknadsandel är viktiga mål som företaget arbetar efter. Kundandel 
används främst för att segmenteringen av de bästa kunderna. Kundandel har dock blivit allt 
viktigare del i företagets totala mål. För Skandia är en bra kund en som är lönsam, med andra 
ord, den som har mycket av sina pengar i företaget. Skandia mäter tillfredställelsen bland 
kunderna genom egna undersökningar som NKI men även externt med SKI. Eftersom 
distributörerna är företagets ansikte utåt och ofta kundernas enda kontakt med företaget är 
deras nöjdhet också viktigt, det mäter de genom nöjddistributör-index (NDI). Skandia har 
ingen definition av tillfredsställelse mer än att det kan likställas med ordet nöjd.12  
 
Företagets främsta problem med kunderna är att de har en dålig image och att de leder till låg 
lojalitet. De vill dock ändra på sin image och göra kunderna mer nöjda framöver och de 
arbetar efter målsättningen att ha sparmarknadens mest nöjda kunder inom tre år. För tre år 
sedan hade företaget de mest missnöjda distributörerna men de har ändrat den negativa 
trenden och har nu branschens mest nöjda distributörer.13  
 
Beroende på vilken sorts kontakt en kund har till företaget varierar risken för att den ska bli 
påverkad av negativ information. Har kunden i stort sett ingen relation med företaget utöver 
själva pensionssparandet bygger hela bilden av varumärket på det som massmedia förmedlar 
om företaget. En grundsten för att skapa ett starkt varumärke är att de anställda ger en bra bild 
av företaget mot kunderna och visar att de är nöjda med deras jobb. Eftersom företaget 
profilerar sig som moderna och innovativa hoppas de att kunderna som dras till de värdena 
skapar en relation, och därmed blir lojala, utifrån profileringsvärdena.14  
 
Att möta kundens klagomål är en viktig del i den lojalitetsskapande processen för Skandia. 
För att möta kundernas klagomål har företaget, en lagstadgad, kundombudsman som hanterar 
klagomålen.15  

                                                           
10 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
11 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
12 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
13 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
14 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
15 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
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4.2 Folksam 
 

4.2.1 Företagsbeskrivning 
Folksam är ett kundägt försäkringsbolag, vilket innebär att eventuella vinster går till 
kunderna. Företaget grundades redan 1908 och hette då Ömsesidiga 
Brandförsäkringsföreningen Samarbete. 1914 skapades en livförsäkringsdel som kallades 
Folket och 1946 ändrade företaget namn till Folksam som en blandning av de båda. Företaget 
har idag 3400 anställda och försäkrar varannan person och hushåll i Sverige. Folksams mål är 
att ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder. Verksamheten är indelad i två 
bolag – Folksam Sak och Folksam Liv. (Folksam 2008) Företagets affärsidé är: 
 
”Att i samverkan med våra kunder skapa och tillhandahålla trygghetslösningar med hög 
kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. Vi ska i första hand tillgodose 
de behov som delas av många.” (Folksam 2008) 
 
Folksam har under de senaste åren haft en stabil kundnöjdhet på privatmarknaden och legat 
ungefär i mitten jämfört med sina konkurrenter. Sedan 2005 har företaget haft en lätt negativ 
trend på privatmarknaden i kundnöjdhet. (SKI 2007) 
 

4.2.2 Lojalitet i Folksam 
För Folksam är lojala kunder ett självklart mål som de anställda skall eftersträva. Lojala 
kunder definieras av dem som nöjda kunder som återköper. De ser även ett klart samband att 
tillfredställda kunder leder till lojala kunder.16  
 
De har olika tekniker för att mäta lojalitet. Livslängd och återköpsfrekvens ser Folksam som 
viktiga mått för att mäta lojaliteten hos sina kunder. Företaget gör även undersökningar hos 
kunderna för att mäta nöjdheten. Undersökningarna genomförs i flera kanaler, bland annat hos 
kunder som vänder sig till kundservice. SKI-undersökningarna används främst för att se hur 
de kunderna ser på dem i förhållande till sina konkurrenter.17  
 
Den kanske främsta aktiviteten som Folksam gör för att behålla kunderna är att konstant ge ett 
bra kundbemötande. Genom att erbjuda kunderna många produkter ger de kunden ett 
mervärde genom att vara kund hos Folksam. Kunder som väljer att ha flera olika försäkringar 
i företaget erbjuds rabatter. Folksam har inte något uttalat lojalitetsprogram annat än de 
kombinationsrabatter de erbjuder kunder som har olika försäkringar i företaget.18  
 
Företaget använder sig av både marknads- och kundsegmentering beroende på behovet. 
Potentiella korsförsäljningar baseras inte på hur mycket pengar kunderna har utan på behovet 
kunderna har av försäkringar.19  
 

                                                           
16 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
17 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
18 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
19 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
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En bra kund för Folksam är en tillfredsställd kund som köper en stor del av sina behov av 
företaget och stannar över en längre tid. En bra kund är även en som är nöjd med företaget 
och dess produkter och talar gott om det till andra.20  
 
Det finns ett konstant hot i försäkringsbranschen i och med att det finns ett flertal stora 
etablerade aktörer samt nya uppstickare som är väldigt ivriga med att ta kunder från de 
etablerade företagen. Det uppkommer dessutom nya tjänster som företagen erbjuder kunderna 
där det är viktigt att vara uppdaterad och hela tiden följa utvecklingen.21  
 
För att motverka de potentiella hoten arbetar Folksam mycket med sitt varumärke. Genom att 
investera i varumärket höjs förtroendet bland potentiella och nuvarande kunder. De försöker 
även komma nära kundbehovet vilket gör att de kan förutspå vilka tjänster kunderna kommer 
att eftersträva. Eftersom företaget har en stor kundbas satsar de hellre på att bearbeta de 
befintliga kunderna och göra dem mindre priskänsliga än att locka med låga priser som de nya 
uppstickarna gör. Folksam ser kundandelen som en mycket viktigare faktor än 
marknadsandelen för företaget.22 
 
De mäter nöjdheten hos kunderna först och främst med sina egna kundundersökningar men 
även genom SKI. De ser generellt att kunder som tar del av den service som erbjuds är 
mycket nöjdare än kunder som inte gör det. En väldigt stor andel av kunder som har haft ett 
möte med Folksam är antingen nöjda eller mycket nöjda med företaget. Därför försöker de att 
öka andelen kunder som har ett personligt möte med anställda. Folksam arbetar för att möta 
kundernas klagomål. De har bland annat en oberoende kundombudsman dit missnöjda kunder 
har en möjlighet att överklaga beslut.23 
 
Folksam har inte påvisat någon direkt koppling mellan varumärket och lojaliteten men de tror 
att varumärket medverkar positivt till lojaliteten. De anser att de inte har något behov av att få 
kunder från till exempel försäkringsförmedlare som Insplanet eftersom de är Sveriges mest 
välkända varumärke inom försäkringsbranschen.24   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
20 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
21 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
22 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
23 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
24 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
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4.3 If 
 

4.3.1 Företagsbeskrivning 
If är ett relativt ungt företag i försäkringsbranschen. Företaget bildades 1999 när Skandias och 
norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. Under 2002 gick även 
skadeförsäkringsverksamheten från det finska försäkringsbolaget Sampo samman med If. 
2004 köpte Sampo upp Skandias och Storebrands försäkringar i If och bolaget blev helägt av 
Sampo. Idag har If 3,6 miljoner kunden i Norden och Baltikum och koncernen har ca. 6 400 
anställda. Företagets verksamhet är indelad i fyra affärsområden – Privat, Företag, Industri 
och Baltic & Russia. Privat är Ifs största affärsområde och utgör nästan hälften av Ifs 
bruttopremieinkomst. (If 2008) 
 
If har sedan 2002 legat i botten i kundnöjdhet för privatkunder med sakförsäkringar. Botten 
nåddes 2004 när kundnöjdheten var på ca. 60 %. Sedan dess har företaget arbetat sig uppåt 
men hade 2007 lägst kundnöjdhet bland sina direkta konkurrenter. (SKI 2007) 
 

4.3.2 Lojalitet i If  
Lojala kunder är ett mål som If efterstävar och värdesätter högt. If har ingen uttalad definition 
på lojalitet men det finns två synsätt de arbetar efter där den ena är hur många produkter 
kunden har och den andra hur länge kunden har varit hos företaget. Utefter de här två värdena 
avgör det om en kund är lojal eller inte.25  
 
Företaget har ett lojalitetsprogram som heter If Plus. Syftet med programmet är att öka 
kundnöjdheten och att få dem att stanna kvar i företaget längre. Lojalitetsprogrammet delas in 
i två delar. Den ena är en rabattrappa där kunden får rabatterat pris desto mer försäkringar den 
har i företaget. Den andra delen är säkerhetsfördelar som företaget erbjuder sina kunder. De 
har en butik på hemsidan där de erbjuder rabatterade alarmprodukter och liknande. De har 
samarbetsavtal med bland annat Securitas och Anticimex för att erbjuda kunderna 
mertjänster.26  
 
If använder sig även av ett verktyg, en så kallad Kundpanel för att öka kundnöjdheten Den 
består av ett antal kunder som har ansökt och valts ut att vara med i panelen. De träffas ett 
antal gånger per år och leds av en jurist. Syftet med panelen är att ta ställning till 
skadeärenden där kunderna och företag inte är överens. I gruppen ser man på det som har 
inträffat, hur If har agerat och enas om ett utlåtande. På det sättet får If direkt en koppling till 
sina kunder och får en inblick i hur de anser att företaget borde ha agerat. If är det enda 
försäkringsbolag i Norden som använder sig av en Kundpanel.27  
 
För att öka nöjdheten hos samtliga kunder erbjuder If ett självriskkonto, vilket innebär att 
kunden får 200 kr insatt på ett internt konto varje skadefritt år som kunden sedan kan använda 
för att betala en eventuell självrisk.28  

                                                           
25 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
26 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
27 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
28 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
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If mäter kundlojaliteten genom att mäta hur många If Plus kunder de har och hur många 
försäkringar de kunderna har. De använder sig även av SKI:s siffror och anser att de är väldigt 
relevanta. Företaget gör även en mängd egna undersökningar för att mäta hur nöjda kunderna 
är, ett så kallat Nöjd Kund Index, NKI. Företaget har även börjat skicka ut ett nyhetsbrev ett 
flertal gånger om året med tips och råd om säkerhet för att skapa ett större mervärdet till 
kunderna.29 
 
Företaget segmenterar sina kunder på ett flertal sätt beroende på det behov företaget vill fylla. 
En bra kund för If är en kund som har flera försäkringar, stannar länge i företaget och har en 
låg risk. Företaget har ingen uttalad definition av vad en bra kund är men de kunder som har 
fyra eller fler försäkringar i företaget har nått den högsta delen i rabattrappan vilket är ett mål 
för alla kunder.30  
 
Företaget ser prismedvetenhet i Sverige som ett av de främsta hoten. De nya 
försäkringsbolagen som dykt upp på senare år konkurrerar ofta med lågprisstrategier. Ett 
annat hot är att försäkringsbolagen stiftar allianser med banker och får då en fot in i många 
redan byggda relationer. För att motverka hoten försöker företaget ha prisvärda och bra 
produkter och erbjuda kunderna ett mervärde så att de verkligen känner att det totala värdet av 
att vara kund på If är större än att spara lite pengar hos ett annat företag. Företaget använder 
sig av både marknadsandel och kundandel som mål, men anser att kundandel är viktigast.31  
 
Enligt företagets egna undersökningar är kunderna överlag nöjda. För företaget är nöjda 
kunder en möjlighet att skapa lojala kunder. De ser alltså inget direkt förhållande mellan de 
båda förutom att nöjda kunder kan vara mer benägna att stanna kvar i företaget och köpa mer 
försäkringar. Nöjda kunder har lättare att bli lojala men en nöjd kund behöver inte vara en 
lojal kund, och tvärtom.32  
 
If försöker hantera klagomålen från missnöjda kunder individuellt vilket gör att kunderna kan 
få en så bra service som möjligt. Undersökningar visar att företagets nöjdaste kunder är de 
som haft en skada hos företaget och varit tvungen att ha kontakt med kundservice.33  
 
Företaget vill kommunicera värden som kunderna ska känna igen och ta till sig. Därför tror 
företaget att marknadskommunikation har en positiv effekt på lojaliteten hos kunderna.34  
 

 

 

                                                           
29 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
30 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
31 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
32 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
33 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
34 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
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4.4 Sammanfattande illustrering 
 
Nedan har vi illustrerat den insamlade empirin i en tabell för att lättare se hur lojalitetsarbetet 
skiljer sig åt mellan företagen. 
 
 Skandia Folksam If 

Är lojala kunder viktigt 
för företaget? 

Ja.  Ja. Ja. 

Definition på lojalitet? Sannolikheten att 
kunden lämnar 
företaget. 

Nöjda kunder som 
återköper. 

1. Hur många 
produkter kunden har 
2. Hur länge kunden 
har varit hos företaget. 

Hur mäts 
kundlojaliteten? 

Främst egna NKI-
undersökningar men 
även SKI. 

Livslängd och 
återköpsfrekvens, men 
även egna 
undersökningar om hur 
nöjda kunderna är. SKI 
används främst för att 
göra jämförelse 
gentemot konkurrenter. 

I hur många If plus 
kunder som finns och 
hur många försäkringar 
dessa kunder har. De 
använder sig också av 
SKI och egna NKI-
undersökningar. 

Lojalitetsprogram? Nej. Nej. Ja – If plus. 

Vilka är de bästa 
kunderna? 

De som har mest 
pengar investerat 
men även kunder 
med stor potential. 

De som är 
tillfredsställda, köper en 
stor del av sitt behov av 
Folksam och som 
stannar en längre tid i 
företaget. 

De som har flera 
försäkringar, stannar 
länge i företaget och 
har låg risk. 

Vilka förmåner får de 
bästa kunderna? 

Personliga rådgivare. Rabatter. Rabattrappa, 
mertjänster via 
samarbetspartners. 

Aktiviteter för att öka 
kundlojaliteten. 

Telefonsamtal samt 
personliga rådgivare 
till de bästa 
kunderna. 
Kundtidning 

Personliga kontakter 
med kunderna, 
kombinationsrabatter 
och anpassning av 
försäkringarna så att de 
passar kundernas behov.  

Rabattrappa, 
mertjänster, 
självriskkonto. 
Kundtidning 
 

Kundandel eller 
marknadsandel? 

Båda, men kundandel 
blir viktigare. 

Kundandel är viktigare Båda, främst 
kundandel. 

Klagomålshantering Kundombudsman Kundombudsman Kundombudsman 
Kundpanel 
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5. Analys 
I följande del kommer vi att ställa det empiriska materialet mot den valda teorin om lojalitet. 
Genom att se hur försäkringsbolagens lojalitetsarbete stämmer överrens med teorin kan vi 
dra slutsatser om företagens arbete. 
 

5.1 Definition av begreppet 
 
Att definiera begreppet lojalitet har visat sig vara svårare än vad man kan tro, menar 
O´Malley (1998). Uncles et al. (2003) menar i sin tur att det inte finns någon universell 
definition av ordet utan att man främst talar om tre populära tolkningar: 
 

• Lojalitet som i första hand en attityd vilket ibland leder till en relation till ett 
varumärke. 

• Lojalitet uttryckt genom tidigare köpbeteende 
• Köpbeteende styrs av individens egna personlighetsdrag, omständigheter och/eller 

köpsituationen 
 
Blomqvist et. al (2000) väljer att definiera begreppet på följande sätt; lojalitet kan definieras 
som en stark övertygelse att fortsätta köpa eller nyttja en viss vara eller tjänst trots påverkan 
utifrån att byta leverantör. Det är svårt att finna någon definitiv definition i teorin och så är 
också fallet i det empiriska materialet. Trots att företagen verkar inom samma bransch skiljer 
sig definitionerna på några ställen åt. Inget av företagen har en uttalad definition men 
förklarar ordet på följande sätt:  
 
Skandia - För att finna en definition använder de sig av hur stor sannolikheten det är att 
kunden lämnar företaget. De menar att om kunderna är lättövertalade att byta bolag är 
lojaliteten därmed låg.35  
 
Folksam - Lojala kunder definieras av dem som nöjda kunder som återköper36. 
 
If - If har två synsätt de arbetar efter när det gäller lojalitet. Det ena är hur många produkter 
kunden har och den andra hur länge kunden har varit hos företaget. Har kunden haft 
tillräckligt många produkter över en tillräckligt lång period kan man definieras som lojal.37  
 
Folksam och If har ordagrant inte samma definition men den gemensamma nämnaren är likt 
en av Uncles et. al (2003) tolkningar som fokuserar på att lojalitet uttrycks genom tidigare 
köpbeteende. Folksam lägger vikten i betoningen på nöjda kunder som återköper och If  
likaså som syftar till historiskt köpbeteende. Blomqvists et al. (2000) definition kan man dra 
paralleller med Skandias syn på lojalitet. De fokuserar definitionen, likt Skandia, på hur stark 
övertygelse en kund har trots påverkan från utomstående faktorer. Skandias definition 
stämmer även in på Uncles et al. (2003) tredje definition där köpbeteende styrs av individens 
egna personlighetsdrag, omständigheter och/eller köpsituationen. Exempelvis om en 
konkurrent erbjuder bättre pris eller rabatter.  

                                                           
35 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
36 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
37 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
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5.2 Vikten av lojalitet 
 
Samtliga företag betonar vikten av lojala kunder och håller där med, bland annat, Reichheld 
(2001) som menar att det är viktigt för ett företag med lojala kunder. Han säger också att 
strävan efter att attrahera lojala kunder är i dag stor i alla olika sorters branscher. Tapp (2005) 
tar även upp något som företagen är väl medvetna om, att i en bransch som 
försäkringsbranschen, där de produkter som erbjuds är homogena, är vikten av att ha 
återkommande kunder ännu större. Det beror, enligt Tapp (2005), på att det företagen 
erbjuder, erbjuds även av konkurrenterna, och företagen måste därför agera för att erbjuda 
sina befintliga kunder olika mervärden i produkten som de köper.  
 
I och med det allt mer växande informationssamhället tar Tapp (2005) även upp att kunden nu 
sitter i förarsätet. Han menar att kunderna är prismedvetna och har en snabb tillgång till 
information och prisuppgifter kring konkurrerande företag. Folksam tar upp ett problem med 
att kunderna har blivit allt mer medvetna. Det här utnyttjas nämligen av nya uppstickande 
konkurrenterna som försöker ”stjäla” kunder från de stora bolagen. De menar att 
prismedvetenheten är stor bland kunderna. 38 If menar i sin tur att prismedvetenheten leder till 
att de nya konkurrenterna kan överta kunder genom lågprisstrategier. If ser som sagt det här 
som ett hot och belyser då vikten av att erbjuda kunderna något mer än bara en produkt; ett så 
kallat mervärde.39 Blomqvist et al. (2003) belyser också vikten av att erbjuda kunden 
mervärden för att få kunden att bli mer lojal. Även Reichheld (2001) belyser det faktum att 
kunderna har fått större makt i och med utbredningen av informationssamhället, därför har det 
blivit viktigare med återkommande kunder. 
 
Den ökande medvetenheten bland kunderna har Skandia tidigare inte sett som något problem 
då en fördel med att sälja pensionsförsäkringar var att företagen låste upp kunden till det valda 
bolaget. Skandia menar att det tidigare var betydligt svårare för kunder att byta 
pensionsförsäkring men från och med den 1 maj 2008 då den så kallade flytträtten 
återinfördes ger det kunden helt nya möjligheter att snabbt och lätt byta bolag.40 Skandias 
synsätt stämmer överens med Tapp (2005) som skriver, att då kunden besitter makten att 
välja, blir det lojalitetsskapande arbetet ännu viktigare än tidigare.    
 
Något som är genomgående för de tre företagen är att de ser ett samband mellan de lojala 
kunderna och lönsamheten i respektive företag. Skandia och Folksam är väl medvetna om det 
som Kotler (2005) beskriver, att det är betydligt billigare att behålla befintliga kunder än att 
skaffa nya. De ser att det är mer lönsamt att rikta sig mot att behålla de kunder som redan är 
kund hos företaget och därför läggs det flest resurser på de individerna. Även If lägger 
resurser på att bevara befintliga kunder eftersom det är lättare att få dem som redan har köpt 
av företaget att fortsätta att köpa, jämfört med dem som aldrig har köpt.41    
 
Kotlers (2005) analys om att det är billigare att bevara befintliga kunder än att skaffa nya 
kunder visar sig även Folksam och If vara fullt medvetna om och agerar också därefter med 
olika lojalitetsskapande aktiviteter.  
 

                                                           
38 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
39 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
40 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
41 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
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5.3 Lojalitetsskapande aktiviteter  
 
Även om teorin har visat att ordet lojalitet är svårdefinierat menar Butscher (2000) oavsett hur 
företagen väljer att definiera ordet lojalitet krävs det åtgärder för att få kunderna lojala. Alla 
tre företag är väl medvetna om det här men arbetar inte på samma sätt för att skapa lojala 
kunder.  
  
Varken Skandia eller Folksam har något uttalat lojalitetsprogram som de arbetar efter för att 
skapa lojala kunder. Båda företagen har däremot uttalat sig om att de gör en del 
lojalitetsskapande aktiviteter för att få sina kunder än mer lojala. Uncles et. al (2003) menar 
att det inte är ett måste för ett företag att ha lojalitetsprogram, men de ska verka för att ha 
lojalitetsskapande aktiviteter.  
 
If har däremot ett uttalat lojalitetsprogram som de kallar för If plus42. Blomqvist et. al (2003) 
menar att de programmen ska användas som ett strategiskt verktyg för att behålla kunderna. 
De menar vidare att programmen ska visa kunderna att det är lönsamt för dem att ingå i en 
relation med företaget. Det här kommer i sin tur leda till att kunderna känner ett mervärde och 
kommer att de kommer att känna en större nöjdhet samt att de stannar kvar längre i företaget. 
Det här är även det syftet som gjorde att If skapade If plus43.  
 
If plus delas in i två delar där den ena är en rabattrappa som bygger på att de kunder som har 
fler än en försäkring i företaget får en rabatt. Desto fler försäkringar en kund har, desto högre 
rabatter får de.44 Även Folksam erbjuder kunderna rabatter beroende på hur många 
försäkringar de har hos företaget45. Butscher (2003) menar att den här typen av belöning är 
väldigt vanlig inom lojalitetsskapande aktiviteter och är en uppskattande del där kunden 
faktiskt tjänar på att ingå i en relation med det valda företaget.  
 
Den andra delen i If plus är något som de kallar för säkerhetsfördelar. Det innebär att kunden 
får rabatterade larmprodukter och dylikt på If:s webbutik. De har även samarbetsavtal med 
företaget såsom Securitas och Anticimex för att erbjuda sina kunder ett mervärde utöver 
själva försäkringarna.46 Att erbjuda kunden ett mervärde är viktigt och Butscher (2000) påstår 
att det mervärde som kunden får och upplever ska göra att denne känner sig komfortabel och 
tillfredställd och därmed stannar kvar och köper av företaget.  
 
Skandia påstår att de tidigare inte har behövt något lojalitetsprogram eftersom kunderna har 
varit låsta till företagets produkt. Flytträtten innebär dock att de medger att de kanske måste 
tänka om i frågan.47 En av de viktigaste aktiviteterna som ett företag bör göra är att försöka 
stärka den relation man har till varje kund (Patterson & O`Malley 2000). Reichheld (2001) 
menar att en bra relation är en grundstomme för ett företag att kunna få lojala kunder. Skandia 
har en väldigt stor kundbas vilket leder till att många av sina kunder inte får någon känsla av 
en relation med företaget. Det enda relationen som Skandia har till många av sina kunder är 
ett brev som skickas ut en gång per år. Det brevet innehåller i sin tur information om 

                                                           
42 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
43 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
44 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
45 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
46 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
47 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 



32 

 

pensionssparandet och är i sig inget som tyder på en relation.48 Även om Folksam eller 
Skandia inte har ett uttalat lojalitetsprogram har de en del aktiviteter för att göra sina kunder 
nöjdare, och förhoppningsvis mer lojala. De gäller även If som utöver det uttalade 
lojalitetsprogrammet har en del aktiviteter för att öka kundnöjdheten.  
 
Det som Skandia gör för att erbjuda ett mervärde och öka kundnöjdheten är bland annat att de 
ringer en del kunder eller kontaktar dem genom Internet för att påvisa att företaget är 
intresserade av kunden och att ha en relation med denne. De viktigaste kunderna har 
personliga rådgivare som hjälper dem att placera sina pensionspengar.49 Att rikta fokus på de 
viktigaste kunderna är väldigt vanligt då ett företag ska skapa lojala kunder, menar Tapp 
(2005). Han menar även att ett företag kan segmentera kunderna efter hur lojala de är. 
Skandia väljer dock att lägga sina relationsskapande aktiviteter på de kunder som är mest 
lönsamma för företaget50. Det här stöds av Tapp (2005) som menar att det är de mest 
lönsamma kunderna företaget inte får förlora. Skandia har, i jämförelse med Folksam och If, 
en lite annorlunda syn på vilka kunder som är viktigaste eftersom de enbart erbjuder 
pensionsplaceringar och då blir de kunder med mest placeringar i företaget de allra viktigaste. 
Sakförsäkringsbolag, där man kan ha olika försäkringar har kunden inte en total besparing i 
företaget på samma sätt som denne har i en pensionsbesparing.  
 
Den främsta aktiviteten Folksam gör för att behålla sina kunder är att alltid ha ett bra 
kundbemötande51. Sörqvist (2000) visar i den modell kring lönsamheten i företaget att 
kvalitén på de produkter som företaget erbjuder utgör en essentiell del för att kunderna ska bli 
lojala företaget. Folksam försöker även hela tiden att finna nya försäkringar för att tillgodose 
kundernas behov52.  
 
Butscher (2000) menar att ett positivt beteende hos kunden ska belönas genom olika 
mervärden. Skandia har anammat det här synsättet och förutom den nämna rådgivningen som 
erbjuds till de viktigaste kunderna, får de även kundtidningar, möjligheten att gå på olika 
kundträffar samt rabatter av olika slag53. Även If erbjuder kunderna ytterligare ett mervärde i 
den kundtidning som de skickar till sina kunder54. Folksam har för tillfället ingen 
kundtidning55.  
 
Skandia berättar även att ett steg för dem i arbetet för att skapa lojala kunder är att arbeta med 
sitt varumärke. En grundsten för att skapa ett starkt varumärke är att de anställda som kommer 
i kontakt med kunderna visar upp företagets namn från sin bästa sida. Ett av företagets 
främsta problem i dagsläget är att Skandia som varumärke har en dålig image, vilket leder i 
sin tur till sämre lojalitet bland kunderna. Därför måste Skandia hela tiden arbeta för att 
förbättra och stärka imagen kring Skandia.56 Uncles et. el (2003) ser lojalitetsprogrammen 
som en förlängning av varumärket. Även han betonar vikten av ett starkt varumärke i den 
lojalitetsskapande processen. Han menar även att har ett företag ett starkt varumärke ökar den 
positiva ”word-of-mouth”-kommunikationen. 
                                                           
48 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
49 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
50 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
51 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
52 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
53 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
54 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
55 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
56 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
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Att konstant arbeta med sitt varumärke är även något som Folksam har uppmärksammat. 
Genom att investera i varumärket tror Folksam att förtroendet höjs både bland potentiella och 
nuvarande kunder. De är även övertygade om att Folksam som varumärke har en positiv 
medverkan till att kunderna blir lojala.57  
 
If har ytterligare två lojalitetsskapande aktiviteter som de konstant arbetar med. För att öka 
kundnöjdheten har de det nämnda självriskkontot som innebär att kunden får 200 kr insatt på 
sitt konto för varje skadefritt år. Pengarna kan sedan användas till att betala en eventuell 
självrisk.58 Det här kan jämföras med det program som Butscher (2000) benämnde som ett 
Bonus Frequency Program, som han i sin tur inte såg medföra något större mervärde till 
kunden då de endast kan utnyttjas genom ytterligare aktivitet med företaget. Uncles et. al 
(2003) ser däremot de här programmen som ett mervärde som kan vara en bidragande faktor 
till att kunderna väljer att stanna hos företaget.  
 
If har även den så kallade Kundpanelen som är till för att verkligen få reda på vad några 
utvalda kunder tycker om olika processer och områden inom If.59 Även den här aktiviteten 
kan man dra en parallell till Sörqvists (2000) lönsamhets modell. En hög kvalitet, ger högre 
kundtillfredsställelse som i sin tur leder till lojalitet och lönsamhet i företaget. Ett steg i 
modellen för att få högre kundtillfredsställelse är en ökad relationsbenägenhet. Kundpanelen 
kan man se som ett sådant försök att komma inpå kunderna och få reda på vad de verkligen 
tycker och känner.    
 
Ytterligare en lojalitetsskapande aktivitet som samtliga företag arbetar med är att ta hand om 
klagomål från sina kunder. Grönroos (1998) säger att hantera klagande kunder på ett bra sätt 
är ett steg i ledet för att för få dem att stanna i företaget och sedan göra dem lojala. Genom 
den kundombudsman som företagen har hoppas företagen kunna möta kunden och tillgodose 
de specifika behoven. Det här ska förhoppningsvis leda till att klagomålen minskar och att 
tillfredsställelsen ökar. Sörqvist (2000) nämner det som en viktig faktor i jakten efter lojala 
kunder och ett lönsamt företag.  
 

5.4 Mätning 
 
Att kunna mäta lojaliteten ser samtliga företag som en viktig faktor i den lojalitetsskapande 
processen. SKI:s undersökningar visar årligen vad företagets kunder tycker om företaget inom 
olika punkter. Lojalitet och tillfredsställelsen bland kunder är exempel på två faktorer som 
mäts. SKI:s undersökning visar även hur konkurrenterna ligger till på samma punkter. 
O´Malley (1998), men även Tapp (2005) påpekar vikten av att mäta kundernas lojalitet för att 
inför nästkommande år få underlag till att förstå vad kunderna tycker och känner.  
 
Ett internt mått som företagen använder sig av är ”Nöjd-kund index”, NKI. Undersökningen 
som genomförs ett par gånger per år syftar till att mäta hur nöjda kunderna är med det som 
företaget erbjuder och levererar. Varken Skandia, Folksam eller If gör någon direkt skillnad 
mellan begreppen nöjd och tillfredställd, och mätningen blir då även en måttstock på 
tillfredställelsen bland kunderna.  

                                                           
57 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
58 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
59 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
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Det här ser O´Malley (1998) som en svårighet då hon menar att mäta kundlojalitet har lett till 
att företagen idag mäter kundtillfredsställelsen hos kunderna, eftersom man har antagit att ifall 
en kund är tillfredsställd köper denne produkter eller tjänster av företaget igen, och förblir 
lojal. Hon menar att mäta kundtillfredsställelsen kan vara bra men inte om företagen tror att 
de mäter lojaliteten. Det här stöds av Oliver (1997) som poängterar att det krävs mer än 
tillfredställda kunder för att sann lojalitet ska skapas. 
 
Samtliga företag anser att mått på tillfredsställelse är ett bra mått även för lojalitet. 
Tillfredsställda kunder har lättare att bli lojala jämfört med otillfredsställda kunder. 
Lowenstein (1997) menar däremot att tillfredsställelse inte är ett bra mått på att kunden 
kommer att återköpa. Hubert et. al (2007) visar dock i sin forskning på att tillfredsställelse 
leder till upplevt värde av kunden. Med det påpekar han vikten av att resurser läggs på att 
leverera ett högt värde av sina tjänster till sina kunder.  
 
Folksam har genom sina egna kundundersökningar upptäckt att företag som har haft kontakt 
med företagets service är överlag betydligt nöjdare än de kunder som inte har haft någon 
kontakt. Folksam menar på att det visar att den service de erbjuder håller en hög nivå. De 
försöker därför öka andelen av de kunder som har ett personligt möte med företaget.60  
 
If mäter en del av sin kundlojalitet genom att mäta hur många If plus kunder de har. Att mäta 
det är ett lätt och effektivt sätt för dem att ta reda på hur många som är lojala.61 Butscher 
(2000) menar att om ett företag har ett definierat lojalitetsprogram är det lättare att mäta 
lojaliteten.  
 
Eftersom Skandias definition av begreppet innefattar hur många kunder som sannolikt lämnar 
företaget mäter de även hur många kunder de förlorar per år, men även hur många nya de får 
in.62 Det här är enligt Sörqvist (2000) ett effektivt sätt att mäta kundlojaliteten.  
 
Sörqvist (2000) samt Feurst (1999) menar att ett bra sätt att mäta den relation och lojalitet en 
kund har till ett företag är att mäta hur stor andel av kundens totala inköp som görs hos 
företaget. Med andra ord att mäta kundandelen. Skandia säger att det snarare är mer fokus på 
markandsandel i företaget än på kundandel, men att de är medvetna om att det kommer att bli 
större fokus på kundandel.63 Både If och Skandia använder sig av både marknadsandel och 
kundandel men anser att kundandel är ett viktigare mått. 

 

 

 

                                                           
60 Mats Alba, telefonintervju den 29 april 2008 
61 Pia Sjöberg, telefonintervju den 6 maj 2008 
62 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
63 Johan Törnhage, telefonintervju den 24 april 2008 
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6. Slutsatser 
I följande stycke ska vi försöka besvara de olika forskningsfrågorna. Slutsatserna grundar sig 
i både empirin, där allt material grundas på intervjuerna med Skandia, Folksam och If, samt 
teorin. Slutsatserna kommer att skrivas i löpande text för att sedan i punktform besvara de 
olika forskningsfrågorna. Vi har valt att skriva forskningsfrågorna en gång till för att 
förtydliga och sedan följer de olika slutsatserna. 
 
Forskningsfrågorna  
 
Vad gör försäkringsbolagen för att skapa lojala kunder? 
 
- Skiljer sig synsättet på lojalitet och de åtgärder som sätts in för att skapa lojalitet mellan 

de undersökta företagen? 
 
- Vad skulle de kunna förbättra i det lojalitetsskapande arbetet mot sina kunder?  
 
 

6.1 Definition av begreppet 
Flera författare hävdar att ordet lojalitet är mer svårdefinierat än vad företagen tror. Det har 
även visat sig i den här studien där även de valda företagen har haft svårt att definiera ordet. 
Företagens definition skiljer sig åt och det finns inget som är rätt eller fel men en definition 
som täcker både köphistorik och yttre påverkan anser vi ger en bra bild av ordets innebörd.  
 
Skandias definition grundar sig på den yttre påverkan, vilket i sig är bra, men vi anser att 
formuleringen ”sannolikheten att kunden lämnar företaget” är negativt laddad. Med det menar 
vi att Skandia är medvetna om att lojalitet påverkas av yttre omständigheter men att det låter 
som att företaget räknar med att kunderna ska lämna företaget. Varför inte skriva 
”sannolikheten att kunderna stannar i företaget”?  
 
Folksams definition grundar sig i köphistorik men har även med nöjdhet/tillfredställelse som 
en faktor. Det anser vi vara överlag en tydlig definition, och den som är att föredra av de tre 
företagens. Nöjdheten/tillfredställelse anser vi vara en förutsättning för att skapa sant lojala 
kunder. Hade dessutom den yttre påverkan varit med som ytterligare en faktor hade 
definitionen, enligt oss, varit snarare komplett.  
 
Ifs definitioner täcker endast in köphistorik och tar varken upp om kunden är nöjd eller yttre 
påverkan. De två faktorerna anser vi, som vi tidigare har skrivit, vara en förutsättning för sann 
lojalitet.  
 
Vi har valt ut en definition från Blomqvist et. al (2000) som vi anser beskriver ordets innebör 
på ett korrekt och företagsmässigt sätt; Lojalitet kan definieras som en stark övertygelse att 
fortsätta köpa eller nyttja en viss vara eller tjänst trots påverkan utifrån att byta leverantör. 
(Blomqvist et. al 2000, s 111)  
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6.2 Vikten av lojalitet 
 
En positiv faktor som samtliga företag har gemensamt är att de är väl medvetna om vikten av 
lojalitet. I takt med att det kommer upp allt fler konkurrenter som försöker ta kunder ifrån de 
stora bolagen ökar vikten på att ha kunder som står emot den yttre påverkan. Att de nämnda 
företagen är medvetna om det här ser vi som en grogrund i det framtida arbetet i att skapa 
lojala kunder.  
 
Reichheld (2001) nämnde två vägar som företagen kan välja. För att skapa sann lojalitet är det 
viktigt att företagen arbetar efter ”the high road” processen, där de på ett genuint sätt arbetar 
efter kundens intresse. Han menar även att sann lojalitet skapas då företagen sätter kundens 
intresse framför sina egna. Vi anser dock att företagen inte riktigt har implementerat 
aktiviteter där kundens intresse sätts framför företagets.  
 

6.3 Lojalitetsskapande aktiviteter  
 
Efter att ha undersökt teorier kring lojalitet och lojalitetsprogram anser vi att företag som är 
måna om lojala kunder borde ha ett strukturerade lojalitetsaktiviteter i form av ett 
lojalitetsprogram. If har ett uttalat program som vi anser är att föredra. Det blir lättare för både 
personal och kunder att veta vilka förutsättningar som gäller. Kunderna premieras i form av 
den försäkringstrappa som finns i If Plus samt att de erbjuds säkerhetsrabatter hos 
samarbetandes företag som ytterligare ett mervärde. Dessutom har de ett självriskkonto där 
kunderna får tillbaka en viss del av erlagd självrisk. Fastän författare är oeniga om det leder 
till lojalitet är det ändå en aktivitet som gör att kunden kan välja att skaffa mer försäkringar 
och stanna längre i företaget.  
 
Folksam har som sagt inget uttalat lojalitetsprogram men har aktiviteter som skulle fungera i 
ett sådant program. Vi anser att det är bra att företaget har de här aktiviteterna men skulle 
företaget bygga upp ett program där de nuvarande aktiviteterna utgör stommen skulle de på 
ett strukturerat sätt visa att de verkligen arbetar för att skapa lojala kunder. Det här anser vi 
inte gäller lika mycket för Skandia som borde satsa resurser på att skapa mervärde och en bra 
relation till sina kunder, med tanke på att de enbart erbjuder en typ av produkt.    
 
Företagen arbetar för att skapa mervärden till kunderna. Det anser vi vara en viktig 
komponent i de lojalitetsskapande aktiviteterna och en grundläggande faktor för att kunder 
sedan ska bli lojala. 
 
Skandia har relativt få kundkontakter och borde arbeta gediget för att öka den här kvoten. De 
skiljer sig åt jämfört med de andra företagen eftersom kunderna i Skandia inte kan ha flera 
försäkringar. Försäkringen i Skandia kan därför jämföras med sparandet i en bank, snarare än 
traditionella försäkringsbolag. Nu när flytträtten trädde i kraft den 1 maj 2008 gör det att 
konkurrensen hårdnar i hela branschen och vårdandet av befintliga kundrelationer blir i en allt 
högre grad mer påtagligt för Skandia. Den personliga rådgivningen anser vi vara en viktig del 
i skapandet av lojala kunder, men att företaget borde utöka antalet kunder som får 
rådgivningen.  
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Alla företag var överrens om att varumärket till viss mån påverkade kundlojaliteten. Samtliga 
företag investerar i varumärket för att öka trovärdigheten. För Skandias del är det viktigare 
med tanke på skandalerna som företaget var inblandade i för några år sen. Siffror från SKI 
visar en dramatisk nedgång i kundnöjdhet sedan skandalerna. Fastän företaget på senare år har 
hämtat upp sig märks fortfarande spår i kundernas minnen. Skandia är dock medvetna om 
kundernas uppfattning av företaget och arbetar mycket med att visa upp en ny image av ett 
pålitligt företag. 
 
Hantering av klagomål är en del i processen för att skapa högre kvalitet och därmed nöjdare 
kunder. Företagen är medvetna om vikten av den här processen och har därför en 
kundombudsman som hanterar klagomålen. Det anser vi vara en nödvändig faktor eftersom 
försäkringsbranschen hanterar livsviktiga tjänster som kunderna inte alltid är insatta i. If har 
däremot tagit det här ett steg längre, i form av sin Kundpanel. Det ger ytterligare ett mervärde 
till kunderna och visar att företaget lägger en stor vikt vid att ta till sig kundernas åsikter.    
 
När det gäller lojalitetsskapande aktiviteter överlag, har If klart flest, eller rättare sagt mest 
strukturerade sådana. Det är något som Folksam borde ta efter, speciellt eftersom företaget 
ägs av sina kunder, vilket leder till att förlorar de en kund förlorar de även en investerare. 
Eftersom Skandia inte är ett traditionellt försäkringsbolag kan det vara svårt att jämföra med 
de övriga företagen men att de fortsätter att lägga resurser på relationsmarknadsföring där de 
skapar en ömsesidig relation med sina kunder, är en viktig faktor för att skapa lojala kunder.  
 

6.4 Mätning  
 
Samtliga företag använder sig av SKI:s undersökningar, och eftersom de görs av ett 
oberoende institut anser vi att mätningar blir relativt objektiva och högst intressanta för 
företagen. Samtliga företag arbetar med egna Nöjd Kundundersökningar vilket vi också anser 
vara ett viktig steg på vägen för att förbättra sin verksamhet.  
 
En nackdel som vi har identifierat är att företagen tror att sambandet mellan 
kundtillfredsställelse och lojalitet har en direkt koppling. I många fall kan det vara på det 
sättet, men som många forskare har påvisat, behöver inte tillfredsställda kunder bli lojala 
kunder. Företagen bör lägga större resurser på att ta reda på vad som krävs för att få 
tillfredsställda kunder att bli lojala kunder.   
 
Strävar ett företag efter att få lojala kunder, anser vi att det är viktigt att sätta fokus på ett 
individuellt mått som kundandel istället för marknadsandel. Det här fokuserar både If och 
Folksam på, medan Skandia försöker att omvandla fokus från marknadsandel till kundandel. 
Vi anser dock att eftersom Skandia har hand om personliga besparingar är det inte konstigt att 
fokus fortfarande ligger på marknadsandel. Anser företaget däremot att lojala kunder är ett 
område de bör sätta in resurser mot borde de definitivt fokusera på kundandel. Gällande 
Folksam och If anser vi dock att en mätning av kundandel visar tydligt hur kunderna agerar, 
och företagen får svart på vitt svar på om har lyckats få kunden till sig.   
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6.5 Övergripande slutsatser 
  

• Vi anser att en bra, konkret och tydlig definition av begreppet är en avgörande faktor 
som leder till att alla i företaget känner till definitionen och kan arbeta mot samma 
mål. Lojalitet är som sagt ingen kortsiktig process där en viss funktion måste fungera, 
utan alla funktioner inom företaget ska samverka för att kunden ska känna sann 
lojalitet. Om ett företag ska definiera lojalitet anser vi att yttre påverkan samt tidigare 
köphistorik ska utgöra stommen av begreppsdefinitionen.  

 
• Samtliga företag har insett att ha återkommande lojala kunder är av största vikt för ett 

företag som agerar på en marknad som erbjuder homogena produkter.  
 

• Om ett företag vill skapa lojala kunder bör lojalitetsaktiviteter struktureras i form av 
lojalitetsprogram. Det gör att de anställda i företagen får en konkret modell att arbeta 
efter, samt att kunderna är medvetna om företagets lojalitetsskapande arbete. I 
dagsläget ser vi If Plus som en förebild bland de valda företagen.  

 
• De valda företagen erbjuder i första hand olika mervärden för att stärka lojaliteten 

bland sina kunder. Företagen bör fortsätta att lägga resurser för att finna nya områden 
där mervärden erbjuds till kunderna. If-s samarbetsavtal med företag såsom Securitas 
och Anticimex anser vi ett steg längre än de övriga företagen och bidrar uttryckligen 
till ett ökat mervärde.  

 
• Samtliga företag har övergripande bra rutiner för att mäta lojalitet. De har liknade 

undersökningsmetoder, i form av Nöjd Kundundersökningar. Svaren som de får ger 
bra indikationer på hur nöjda kunderna är och visar var företagen kan sätta in 
ytterligare resurser.  
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7. Diskussion 
I den avslutande delen av studien, har vi valt att formulera en del diskussions tankar kring 
områden som rör försäkringsbranschen och själva studien. Förslag till fortsatt forskning 
kommer också att ges.  
 
Först och främst har vi valt att ta upp en faktor som påverkar jämförandet mellan de olika 
företagen. Med facit i hand borde vi ha intervjuat något annat företag än Skandia. Eftersom 
Skandia har försäkringar som uttrycker sig mer som ett sparande, blir skillnaden mellan 
företagen stor då både Folksam och If har en mängd olika försäkringar. Vi försökte dock att få 
med ett företag som är en stor aktör på svenska marknaden men de ville inte eller snarare hade 
ingen tid att ställa upp på en intervju. Jämförelserna mellan företagen kanske skulle bli mer 
rättvisa om vi enbart hade riktat in oss på företag som har hand om pensionsförsäkringar eller 
företag med olika sakförsäkringar. Vi valde dock att blanda ihop dem eftersom samtliga 
företag ingår i finansiell tjänste bransch där fokus på lojalitet är stort. Därmed bör vi även 
tillägga att vi fick bra kontakt med Johan Törnhage på Skandia som gav oss den mest 
utförliga intervjun av samtliga företag och därför valde vi att fortsätta på den tänkta banan.  
 
Ett problem som baseras på egna erfarenheter när det gäller försäkringsbranschen, är att 
företagen ofta handlar reaktivt. Med det här menar vi att företagen ofta väntar tills kunderna 
börjar klaga eller att de yttrar sig om att byta försäkring. Det grundar vi på försäkringar som 
vi har haft i företag som smått har ökat under den tiden man har haft försäkringen. Som kund 
förväntar i alla fall vi oss att företaget hela tiden ser över det bästa för varje kund. Med andra 
ord att vi rekommenderar företagen att handla proaktivt. Då en av oss hade en försäkring hos 
företag X ökade kostnaden år för år. Personen ringde då försäkringsbolaget för att fråga varför 
det var på det sättet och sa att denne ville avbryta samarbetet mellan de två parterna. Företaget 
erbjöd därför att sänka kostnaden med närmare 25 % för att tillfredställa kunden, som i sin tur 
frågade varför de på ett sådant lätt sätt kunde sänka kostnaden. Svaret som mottogs var inte 
särskilt förklarande och personen blev snarare mer arg för att vid ett lite klagomål erbjöd 
företaget sig att sänka kostnaden. Vi anser att företagen inom försäkringsbranschen borde 
belöna de som är lojala, eller rättare sagt de som har haft en försäkring i företaget ett tag, och 
inte de som spelar ut företagens priser mot varandra. Om företaget håller en jämn kostnad 
som är marknadsmässigt konkurrenskraftig gör det ingenting om priserna är lite högre, om 
man som kund vet att företaget hela tiden arbetar för att se över kundens bästa.  
 
Att agera proaktivt istället för reaktivt tror vi är en avgörande faktor för att skapa lojala 
kunder, särskilt i det informationssamhälle vi idag lever. Kunden sitter i förarsätet och är idag 
en betydligt mer medveten konsument än förr i tiden. En försäkringsförmedlare såsom 
Insplanet gör att varje kund snabbt och effektivt kan  finna den mest prisvärda försäkringen. 
Om vi sätter samman att informationssamhället har gett konsumenten makten, med existensen 
av försäkringsförmedlare såsom Insplanet finner vi inget utrymme för företagen att agera 
reaktivt. När kunderna är medvetna om att de kan ställa försäkringsbolagen mot varandra, 
som en förhandlingsteknik kommer det bli än svårare för företagen att få återkommande lojala 
kunder. Kanske det är dags för företagen att inse att kunden redan har makten och då finns det 
ingen anledning till att vänta på att kunden ska agera utan företagen borde se till att de agerar 
proaktivt för att se över de befintliga kundernas situationer. Vi anser att det kan skapa 
mervärde och vara en förutsättning för att skapa lojala kunder. Det är i alla fall en sådan 
relation som vi skulle vilja ha till vårt försäkringsbolag.  
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En intressant aspekt som SKI:s beräkningar tog upp angående nöjdheten bland kunderna i 
försäkringsbranschen är att Skandia i 2007 års undersökning är fortsatt ett av de mycket få 
företag som även har lägre lojalitet än nöjdhet bland sina kunder. Det betyder kanske att de är 
väldigt fläckade av det förflutna men levererar bra produkter som kunderna är nöjda med. 
Kunderna är som sagt nöjda med den produkt de får levererade till sig men känner inte en hög 
lojalitet. Det kan bero på att många kunder förknippar begreppet lojalitet med ord som pålitlig 
och trogen. Skandalerna som skakade Skandia har gjort det svårt för dem att få upp 
trovärdigheten i företag. En nedsmutsad image är svår att tvätta ren och därför har de 
troligtvis svårt att få lojala kunder. Att de har högre nöjdhet än lojalitet visar som sagt på att 
det som de levererar håller en hög standard.  
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som hade varit intressant att undersöka är hur flytträtten inom pensionsförsäkringar 
påverkar företagen. Undersökningen skulle kunna bestå av en jämförelse mellan tre företag i 
branschen och hur de arbetar för att behålla respektive locka kunder till sig. En kvantitativ 
undersökning skulle även kunna göras utifrån samma problemområde men med fokus på hur 
kunderna uppfattar möjligheten att flytta sina pensionsbesparingar på ett smidigare sätt  
 
Ett annat förslag är att man kan undersöka lojalitetsbegreppet ur ett kundperspektiv. Först kan 
en kvalitativ undersökning av exempelvis tre företag ligga till grund för vad företaget tror att 
kunderna tycker om sitt lojalitetsskapande arbete. Sedan kan man genom en kvantitativ 
undersökning bland konsumenterna få reda på vad de verkligen tycker.  
 
Ett förslag till fortsatt forskning kan även vara att SKI:s siffror undersöks för att se om de 
verkligen stämmer. Många företag förlitar sig på de här undersökningarna och det kan därför 
vara intressent att se hur verklighetstrogna de är.  
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att trycka på ett område som SKI har tagit fram 
och fokusera frågeställning, teori och empiri enbart utifrån det.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
1. Är lojala kunder något ert företag eftersträvar? 
 
2. Hur definierar ni lojalitet i företaget? 
 
3.  Hur mäter ni lojalitet? 
 
4. Vad för slags aktiviteter gör ni för att behålla kunder? 
 
5. Vad för slags aktiviteter gör ni för att anförskaffa nya kunder? (införskaffa) 
 
6. Hur segmenterar ni era kunder? 
 
7. På vilket sätt belönar ni era bästa kunder? 
 
8. Vad ser ni för potentiella hot för att de nuvarande kunderna ska försvinna? 
 
    Hur motverkar ni detta? 
 
9. Vad vill ni uppnå med ert lojalitetsprogram? 
 
10. Vad är ert främsta mål – kundandel el. marknadsandel? 
 
11. Vad definierar en bra kund? 
 
12. Hur tillfredställda är era kunder? 
 
       Hur mäter ni detta? 
 
       Hur definierar ni tillfredställda? 
 
13. Hur ser ni på förhållandet lojalitet-tillfredsställelse 
 
14. Hur möter ni missnöjda kunder? 
 
15. Hur tror du ert företags varumärke påverkar lojaliteten hos kunderna? 
 
 

 

 

 

 



44 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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