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Förord 
Vi vill inledningsvis tacka de som bidragit och hjälpt oss skapa denna uppsats. Främst vill vi 

rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Sofia Isberg för hennes engagemang och 

tålamod genom hela forskningsprocessen. 

Vi vill även tacka Kent Lindmark (Folksam Umeå) för ett gott samarbete och ett trevligt 

bemötande.  

Varmt TACK! 

 

Helena Lindblom och Stina Näslund 

  



Sammanfattning 
Titel: ”Spelar roll” – en studie av Folksams kunders varumärkesuppfattning 

Nivå: Kandidatuppsats, juni 2009 

Författare: Helena Lindblom och Stina Näslund 

Handledare: Sofia Isberg 

Problematisering: Ett starkt varumärke som känns igen av kunder och andra intressenter är 

viktigt för företag idag och därför är det också angeläget för företag att skilja ut sig från sina 

konkurrenter och erbjuda sina kunder kunskap och kompetens. För att bevara kunder och 

locka dem till sig krävs det att företaget även kan erbjuda något extra. Detta extra kan komma 

i form av mervärden där en lyckad mervärdesatsning i bästa fall kan leda till ett stärkt 

varumärke. Med denna orientering i minnet vill vi i denna uppsats leda forskningen vidare 

och undersöka hur mervärdessatsningen som just Folksam har som de benämner ”Spelar 

roll” (som handlar om ett engagemang i trafiksäkerhet, miljö, sparformer och etisk 

kapitalförvaltning) faktiskt uppfattas av dess kunder. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är utreda om Folksams mervärdessatsning ”Spelar roll” 

stärker Folksams varumärke. 

Metod: För att kunna besvara vår frågeställning har vi utgått från teorier som främst bestått 

av ett urval artiklar författade av erkända forskare inom mervärdes- och varumärkesområdet. 

Vi har även genomfört ett stort antal telefonintervjuer med Folksams kunder i utvalda 

segment. Telefonintervjuerna syftade till att öka kunskapen kring kundens uppfattning av 

mervärden och kundens syn på Folksams varumärke och satsningar i allmänhet.  
 

Slutsats: Genom vår studie har vi kunnat se att Folksams kunder väldigt vagt kände till den 

mervärdessatsning som försäkringsbolaget gör gällande ”Spelar roll” och att konceptet i 

nuläget inte ses som ett mervärde för kunden. Vi har även uppfattat att det som stärker 

varumärket inte är ”Spelar roll” utan istället Folksams samarbete med fackliga organisationer 

och de förväntningar respondenterna genomgripande har om Folksams service som kunderna 

ansåg infriades av Folksam i de kontakter de haft med företaget.  

Nyckelord: Mervärde, Folksam, varumärke, värde, värderingar samt Service Dominant 

Logic. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ger vi läsaren en bakgrund till vårt ämnesval. Vi ger även läsaren en 

ämnesintroduktion och problematisering som skildrar hur uppsatsen avser att ge ytterligare 

tillskott till forskningen inom mervärde. Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsningar 

och fortsatta disposition.  

 

”They may forget what you said but they will never forget how you made them feel…” 

Carl W Buechener 

Värde, värde, värde! Produkter och tjänster har blivit allt mer lika varandra idag och då krävs 

det att företagen kommer fram med nya tjänstekoncept som skiljer ut dem från deras 

konkurrenter och som tilltalar kunderna. För att locka kunder behöver företaget alltså utöver 

att erbjuda bra produkter och tjänster ge kunden ett upplevt värde. Vi lever i en värld där vi 

vill ha något som vi inte förväntade oss. Vi vill känna att företagen bryr sig om just MIG, vi 

vill ha något personligt och något som vi verkligen uppskattar. Självförverkligandet hos oss 

konsumenter verkar ligga högt i kurs skriver Gidlöf och Hasselström. (Abrahamsson, 2002, 

s.89-92) Kräver vi för mycket? Är det överhuvudtaget möjligt för ett företag att skapa ett 

mervärde som innebär att man tillför något utöver själva huvuderbjudandet som kunden 

uppskattar? Som Gidlöf och Hasselström påstår kan förtroende raseras på en sekund om 

företagen inte aktar sig. Vilket innebär att företagen måste se till så att alla delar och aspekter 

av verksamheten uppfyller vad de en gång lovat sina kunder.  Dock anser författarna att 

möjligheterna att ta reda på vad kunder uppskattar är betydligt större idag än tidigare främst 

på grund av de möjligheter som uppstått genom den tekniska utveckling som skett. Kan man 

se mervärde som något som hjälper företagen att beskriva sina tjänster och sitt varumärke? 

Uppfattar alla kunder mervärde på samma sätt? Varför känner kunden att hon fått ett 

mervärde? Hur ska ett företag veta vilka värden en viss kund söker? Kan ett företag skapa 

mervärde medvetet, eller är det egentligen bara förutsättningarna för mervärde som de kan 

åstadkomma? Med dessa funderingar i bakhuvudet föll sig ämnesvalet förhållandevis 

naturligt. 

1.1. Ämnesval 

Uppsatsen författare är båda intresserade av marknadsföring och själva ständigt på jakt efter 

det företag som vi känner erbjuder det ”bästa värdet”. Vad detta ”bästa värde” består utav är 

förmodligen olika för olika människor resonerar vi, men för den skull är vi hoppfulla om att 

kunna hitta igen värden som är extra betydelsefulla för företagens huvudkundsegment. Vi vill 

därför i denna uppsats se om de samhällssatsningar som företag gör för att ge kunden ett 

värde, ger dem något tillbaka eller om de ur kundens vy, lika gärna skulle kunna sluta med 

denna form av värdesatsning och istället utföra andra varianter av satsningar.  
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1.2. Ämnesintroduktion 

Ett viktigt verktyg inom marknadsföring är ett starkt varumärke (Taylor et al. 2007), därför 

vill vi börja med att förklara vad ett varumärke är, dess betydelse för företaget, vilka viktiga 

delar som kan hittas inom varumärket och inte minst dess betydelse för kundens uppfattning 

och upplevelse av företaget.  Ett varumärke kan vara en symbol, ett tecken, ett namn eller ett 

koncept som förmedlar identitet till ett tjänsteföretag. (Brodie, 2009, s.108) Varumärket är en 

ekonomisk tillgång och ett viktigt verktyg när det gäller att utforma 

marknadsföringsstrategier. (Taylor et al. 2007) Varumärket är uppbyggt av funktionella och 

känslomässiga värden och tolkningen och definitionen av varumärket är väldigt bred. (de 

Chernatony et al. 2004, s.73)  

Varumärket ska förmedla både identitet och image till sin omgivning, där identiteten är 

företagets budskap och imagen kan ses som kundernas upplevelse av varumärket. (Burmann 

et al. 2009) Identiteten kan företaget påverka genom sin marknadsföring och hur de anställda 

agerar i mötet med kunden. (de Chernatony et al. 2004, s.114) Företaget måste ansvara för att 

ge varumärket en identitet som speglar de tjänster de erbjuder och det koncept de vill 

förmedla till kunden. (Gröönros, 2004, s.317) Utifrån det budskap och agerande som företaget 

gör gällande, skapar kunden en uppfattning av varumärket som blir till dess image. (Burmann 

et al. 2009, s.115) Företaget har inte kontroll över skapandet av det egna varumärkets image 

utan det är konkurrenter, media och kundgruppens uppfattning och tolkning av varumärket 

som avgör dess utfall. (Burmann et al. 2009s.113)  

När tjänster ska marknadsföras behöver de precis som produkter ett starkt varumärke, men 

hur detta varumärke byggs upp för ett tjänsteföretag skiljer sig från uppbyggnaden av en 

produkts varumärke. (Brodie, 2009) En tjänst är mer komplex och består oftast av en process i 

form av ett tjänstemöte menar O´Cass och Grace (2004) där både kund och anställda är aktiva 

i formandet av tjänsten. Varumärket för ett tjänsteföretag byggs upp tillsammans med kunden 

menar Gröönros (2004) då varumärkets image är beroende av hur kunden upplever mötet med 

tjänsteföretaget.  Företaget kan inte utesluta image eller identitet när de skapar och stärker sitt 

varumärke, utan måste ta tillvara på båda för att kunna förmedla ut sitt budskap till kunder 

och andra intressenter. (Brumann et el. 2009, s.113)  

Relationsmarknadsföring är en viktig del av företagets verksamhet i arbetet med att stärka 

varumärket till sina kunder. Relationen mellan kund och företag ger företaget en möjlighet att 

skaffa sig kunskap om sina kunder som underlättar för företaget att ge kunderna det de 

efterfrågar och ta reda på vilka värderingar och intressen som kunden har. Den relation 

kunden har med företaget möjliggör också för kunden att veta vad de kan förvänta sig av 

företaget och gör att dennes förväntningar blir mer realistiska. (Danaher et al. 2008, s.44) 

Det finns mycket forskning inom området ”varumärken” och denna forskning grundar sig 

framförallt på fysiska produkter och hur image skapas runt dessa. (Brodie et al. 2009) I denna 

uppsats är det alltså istället tjänster och ett tjänsteföretag som vi valt att fokusera på. Det är 

här vi anser att Service Dominant Logic kommer in i bilden eftersom att S-D Logic baserar 

sig på att ekonomin och samhället består av ett utbyte av tjänster. S-D Logic fokuserar på att 

det är själva användandet som skapar värde för kunden. S-D Logic vill ge den generella teorin 

som idag används inom marknadsföring en bredare och mer solid bas att forma företagens 

marknadsföring utifrån. (Vargo & Lusch, 2008) Med detta nya sätt att se på tjänsteekonomin 

som S-D Logic har, kommer även ett nytt sätt att se på varumärken som försvenskat benämns 

som ”tjänstevarumärket”. Tjänstevarumärket beskriver den relation som börjar med företaget 
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och dess anställda och som kommer till liv i mötet mellan anställd och kund. Det är i denna 

mötesprocess som varumärkets betydelse och löften ska infrias av företaget till sina kunder. 

Med tjänstevarumärket får värderingar och värde en ännu viktigare betydelse för varumärkets 

fortsatta levnad eftersom att värderingar och värde ger kunden en upplevd trygghet och 

stärker dem i sitt val av företag. (Brodie, 2009, s.107-108)  

För att skilja ut sig från sina konkurrenter och behålla och locka nya kunder är etablerandet av 

funktionella värderingar i form av kärnvärden och mervärden viktigt för företaget. Kärnvärdet 

är det värde som inte förändras (till exempel pålitlighet). Mervärden ska istället helst spegla 

förändringar i samhället och bör därför bytas ut över tid.  För att stärka relationen måste 

värderingarna vara väl förankrade i företagets kultur och vara förenliga med de anställdas 

rutiner i mötet med kunden. (De Chernatony et al. 2004) Zhang och Bloemer (2008) menar att 

värderingar som kunder delar med ett tjänsteföretag leder till att kunden bli mer lojal mot 

tjänsteföretaget. Därför är värderingar en viktig aspekt som tillsammans med varumärkets 

vidareutveckling kan stärka varumärket i kundens ögon.  

Problemet med värderingar är att företaget och marknadsförarna som ska ta fram värderingar 

som stärker varumärket ofta har olika uppfattningar om vad betydelsen av mervärde är och 

ordet värde som sådant. (de Chernatony, 2009) Varje företag använder begreppet mervärde på 

sitt eget sätt när de marknadsför sina produkter och tjänster, men har alla målet att 

åstadkomma lojalitetssamband till trogna och nöjda kunder. (Abrahamsson, 2002, s.89-92) 

Det är alltså inte bara för anställda inom ett företag som värde kan väcka olika tankar och 

innebörd och därför kan bli svårt att etablera inom en organisation. Det är nämligen också 

viktigt att de värden som företaget tar fram tilltalar kunderna. (de Chernatony et al. 2004, 

s.77)  

Kundernas upplevelse av vad värde är, skiljer sig alltså ofta från vad företagen tror att kunden 

upplever som värde, (Wilson et al. 2008 s.106) vilket varit en viktig utgångspunkt för oss i 

denna uppsats. Det vi vet sedan tidigare och genom den litteratur och forskning vi tagit del av 

är att varumärket och värderingar har betydelse för kunden i val av tjänsteföretag och hjälper 

kunden att skilja mellan företag. (Wilson et al. 2008, s.44) Det kan diskuteras anser vi om 

problemet med mervärden i vissa fall kan vara att kunden antingen förväntar sig något helt 

annat, inte ens märker mervärdesatsningen eller att de lite för lätt tar mervärden som något 

självklart som alltid ska ingå i köpet. Det som för oss är intressant att titta på i denna studie är 

vad kunden upplever som mervärde i dess kontakt med ett tjänsteföretag och om 

tjänsteföretaget har med sina mervärden lyckats fånga in kundens mervärdesuppfattning. Den 

forskning som finns om mervärdets roll idag ser Brodie et al. (2009, s.345) som väldigt 

begränsad och oftast av kvantitativ natur. Det finns alltså få kvalitativa undersökningar gjorda 

om mervärden och dess roll i relationen mellan företag och kund. (de Chernatony & Harris, 

2000, s.39)  

Med teori och forskning som riktar in sig på varumärken och mervärden i bakhuvudet, valde 

vi att kontakta ett företag som sedan länge har både en mervärdessatsning som de kallar för 

”Spelar roll” (som handlar om ett engagemang i trafiksäkerhet, miljö, sparformer och etisk 

kapitalförvaltning) och ett etablerat varumärke. Företaget vi kontaktade var 

försäkringsbolaget Folksam. Vi ville alltså se hur den mervärdessatsning som Folksam gör i 

form av ”Spelar roll” uppfattas av Folksams kunder. För om Folksam ska kunna skapa ett 

starkt varumärke och behålla sin position som ett av Sveriges största försäkringsbolag, är det 

viktigt anser vi att deras mervärden utvärderas, uppfattas och inte minst uppskattas av deras 

kunder. På Folksam genomförs regelbundet kundmätningar men i nuläget saknas intervjuer 
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om kundernas mervärdesuppfattningar. Vår tanke med uppsatsen är att komplettera tidigare 

uppsatser om hur Folksams medarbetare uppfattar och använder dess mervärden med en 

undersökning om hur Folksams mervärden uppfattas av försäkringsbolagets kunder. 

1.3. Problemformulering och syfte 

Följande problemformulering ligger till grund för undersökningen: 

 Hur uppfattar Folksams kunder företagets mervärdessatsning ”Spelar roll”? 

Ovanstående undersökningsproblematik och frågeställning leder fram till syftet som är att 

utreda om Folksams mervärdessatsning stärker Folksams varumärke och även delsyftet som 

är att se vad Folksam kunder själva värdesätter i sin relation till Folksam. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera ett försäkringsbolag eftersom att en 

inkludering av fler försäkringsbolag i studien hade kunnat bli alltför omfattande. 

Konsekvensen med vår avgränsning att enbart studera Folksams kunder, blir att vi inte kan 

undersöka i denna uppsats mervärdesuppfattningarna hos anställda, företaget i stort, 

samhället, media och även potentiella och gamla kunder. Vi har även valt att avgränsa studien 

till kunder i Umeå och Örnsköldsvikområdet eftersom vi gärna ville ha med kunder från olika 

men helst närliggande städer så en anknytning till Umeåkontoret (där vår kontaktperson Kent 

Lindmark arbetar) skulle finnas för åtminstone hälften av de potentiella respondenterna. 

1.5 Vad undersöktes? 

Vi har undersökt kundernas uppfattning av Folksams mervärden ”Spelar roll” (se ”Spelar 

roll” i Bilaga 1). Vi har alltså dels beskrivit vad Folksam själva anser att deras mervärden är 

för att sedan genom telefonintervjuer utreda vilken uppfattning kunderna har av dessa 

mervärden (se Figur 1 nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Undersökningsproblematik, 

egen illustration. 

Folksam: s mervärden 

”Spelar roll" identitet 

Folksams kunder 

 

Stärker mervärdena varumärket? 

Hur uppfattas mervärdena? 

FOLKSAM 

varumärket 
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1.6 Översikt 

Här presenteras uppsatsens fortsatta disposition och de olika delarnas upplägg. 

 
TEORI I den andra delen av uppsatsen kommer vi för att ge läsaren en förförståelse för 

undersökningen att ge en teoretisk bakgrund till problemfrågeställningen.  

 

METOD I den tredje delen av uppsatsen beskrivs hur vi gått tillväga och de val som 

gjorts motiveras utförligt. 

 

KUNDERS UPPFATTNINGAR OM MERVÄRDE I den fjärde delen av uppsatsen kommer 

uppsatsens resultat att presenteras i en uppdelning gällande de utvalda segmenten. 

 

ANALYS Därefter kommer resultatet från empiridelen att diskuteras och jämföras med 

teoribakgrunden. 

 

SLUTSATSER         Avslutningsvis kommer slutsatser framtida forskningsuppslag och råd till 

företaget att presenteras. 

 

TEORI

METOD

KUNDERS UPPFATTNINGAR OM

MERVÄRDE

ANALYS

SLUTSATSER
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2. Teori  
I det andra kapitlet ger vi en teoretisk bakgrund till problemområdet. Vi beskriver begreppen 

Service Dominant Logic, varumärke, identitet, image, värde och inte minst mervärde. Denna 

ordning gör att ni som läsare får en god förståelse för studiens uppbyggnad . Begreppen vi 

presenterar har alla en viktig betydelse för studien eftersom att de tillsammans ger en 

bakgrund till hur värde skapas inom tjänstesektorn. 

2.1 Det nya sättet att se på marknadsföring  

2.1.1 Service Dominant Logic 

Den nya tjänsteekonomin behöver nya sätt att marknadsföra tjänster då tjänster inte går att ta 

på, är unika och produceras i mötet med kunden. Service Dominant Logic är ett nytt sätt att se 

på marknadsföring av tjänster. Detta nya synsätt flyttar fokus från den fysiska produkten och 

producenten till den svårgripbara tjänsten och kunden. Detta innebär att det är information, 

kunskap och processen i vilken tjänsten skapas som blir fokus för marknadsförarna av 

tjänster. S-D Logic grundar sig på att marknaden idag och samhället vi lever i vilar på ett 

utbyte av tjänster. (Lusch & Vargo, 2004) För S-D Logic är kunskap och färdigheter 

huvudelementen för att skapa konkurrensfördelar för företag i dagens samhälle. S-D Logic 

anser att allt utbyte är baserat på tjänster och även när fysiska produkter är inblandade är 

dessa endast verktyg för att leverera en resurs i tjänsteutbytet. Den fysiska produkten får helt 

enkelt tjänsteutbytet att flyta. (Vargo et al. 2008, s.146) 

Det är i utbytet av tjänster som värde skapas i samspel med kunden och det är även kunden 

som avgör vad som är värde. Därför är även kunden med och skapar det upplevda värdet av 

tjänsten. Det är tillsammans med kunden som tjänsteprocessen sker och i många fall är även 

kunden med i själva utförandet av tjänsten. Det är därför av stor vikt för tjänsteföretag att 

involvera kunderna i sin marknadsföring för att uppnå bästa resultat och få tillfredställda 

kunder. (Lusch & Vargo, 2006)  

Även företagets anställda är viktiga, då det är mötet med personalen som ger kunden deras 

upplevelse av kvalitet. Det är därigenom angeläget att ge anställda flexibilitet att tillgodose 

kunden i kundmötet. Vad kunden i slutändan köper är företagets kunskap och expertis. (Klaus 

& Maklan, 2007, s.117) Tjänsteföretag behöver alltså ta tillvara på kundernas erfarenheter av 

den service de tillhandahåller för att kunna bygga och skapa ett starkt varumärke. (Klaus & 

Maklan, 2007, s.119)  

För S-D Logic blir relationsuppbyggnad väldigt viktigt och tjänsteföretag gynnas av att verka 

i värdeskapande nätverk, både gällande sina kunder och också gällande andra företag. (Lusch 

& Vargo, 2006) Varumärket tillsammans med relationsmarknadsföring växer snabbt i 

betydelse för tjänstesektorn. (Taylor et al. 2007) För att nå framgång med marknadsföringen 

av varumärket behöver tjänsteföretagets anställda vara väl insatta i företagets värdegrund och 

förmedla denna i sin kontakt med kunderna så att kundens uppfattning av varumärket stärks. 

(de Chernatony et al. 2004, s.90) S-D Logic ger varumärket en betydelsefull roll och därför 

kommer vi efter relationsmarknadsföring att förklara varumärkets uppbyggnad och betydelse. 
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2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring är en viktig del inom marknadsföring eftersom konceptet ger företag 

fördelar när det gäller att upprätta och bevara kundrelationer. Att etablera en relation till sina 

kunder gör att företaget kan skaffa sig kunskap om sina kunder, vilket möjliggör en bättre 

förståelse för de behov och önskemål som kunden har. Relationsmarknadsföring ger även 

företaget en möjlighet att få förståelse för kundernas värderingar och intressen. Kunskap om 

relationsmarknadsföring ger företaget en bättre möjlighet att skräddarsy och bredda 

marknadsföringen till nya och gamla kunder och underlättar utvecklingen av nya produkter 

och tjänster. (Danaher et al. 2008, s.44)  

Relationen mellan företag och kund hjälper företaget att hålla nere kostnader då de inte 

behöver söka nya kunder utan kan fokusera på den kundgrupp som de redan har. (Wilson et 

al. 2008, s.159) Det finns förtjänster att göra för företaget när de behåller kunder över tid. 

Detta mycket på grund utav att kunderna blir mer värdefulla som långvariga kunder (helst 

livstidskunder) och därför förespråkas det långvariga förhållandet av relationsmarknadsföring. 

(Danaher et al. 2008, s.44) Det är mer sannolikt att affärerna mellan kund och företag ökar 

över tid då parterna har en etablerad relation enligt Danaher et al. (2008, s.44). Genom den 

kunskap som företaget har om sina kunder tillsammans med kundundersökningar kan 

företaget skräddarsy sina tjänster efter kundens behov och köpbeteende. Dessa skräddarsydda 

tjänster som företaget erbjuder sina kunder kan leda till att det blir svårt för kunden att hitta 

likande erbjudanden hos ett annat företag, vilket ofta resulterar i att kunden blir mindre 

benägen att avsluta den relation de redan skapat med företaget. (Danaher et al. 2008, s.45) De 

företag vars kunder vet och känner företaget väl, har även mer realistiska förväntningar på de 

löften och den service som företaget ger dem och de vet hur de ska agera i mötet med 

företaget och på så sätt underlättar de serviceprocessen. Att ha en bra relation till sina kunder 

ger alltså kunder som hellre stannar med företaget och som blir till goda förespråkare för 

företaget genom positiv ”word of mouth”. (Danaher et al. 2008, s.44) 

För att relationen ska fungera på ett bra sätt måste den vara till fördel för både företaget och 

kunden. Det är mer fördelaktigt för kunden att etablera en relation till förtaget om kunden har 

behov av att ofta vara i kontakt med företaget. Kunden ska även anse att servicen de får av 

företaget är till deras belåtenhet för att de ska vilja etablera en relation. (Danaher et al. 2008, 

s.45) 

Det är alltså inte bara för företagen som det är viktigt med en relation utan även kunderna har 

nytta av en bra relation till sitt tjänsteföretag. De fördelar som kunden får av en relation till ett 

företag är att kunden kan etablera ett förtroende till företaget genom att de vet vad de kan 

förvänta sig i mötet med företaget och dess anställda. Kunden kan alltså få ett mer personligt 

bemötande av företagets anställda och ta del av erbjudanden som är skräddarsydda efter 

kundens behov. Genom att etablera en relation till ett företag behöver kunden inte heller hela 

tiden söka nya valmöjligheter och information om olika produkter och tjänster. (Danaher et al. 

2008, s.44-45)  

 

Det finns idag ett väldigt brett utbud av både produkter och tjänster och det är enligt Danaher 

et al. (2008, s.45) tröttsamt för kunden att ständigt söka sig fram i all den information som 

kunden möts av och därför blir det en trygghet för kunden att vara i en relation med ett 

företag. För kundens del är det inte alltid viktigt att skapa en relation till företaget, speciellt 

om kunden inte särskilt ofta använder sig av de tjänster eller produkter som företaget erbjuder. 
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Det är oftast så att kunden hellre avböjer en relationsinvit än hoppar på den från ett företag 

vars tjänster de sällan använder sig av. 

2.3 Varumärket  

2.3.1 Varumärket och dess betydelse 

I en värld där vi överöses av information vore det inte osannolikt anser vi om varumärken 

alltmer blir en trygghetsfaktor som underlättar urvalet av företag. Att bygga ett varumärke 

handlar om att skapa något unikt hos märket (ett mervärde) som gör att kunden väljer just 

detta varumärke i köpsituationen. (Eriksson & Åkerman, 1999, s.82) Varumärket är väldigt 

viktigt för ett tjänsteföretag då deras tjänster är så ogripbara och då varumärket ger signaler 

om kvalitén på tjänsterna. Dessa signaler kan till exempel vara de anställdas kundbemötande. 

(de Chernatony et al. 2004, s.75)  

Det finns en vid tolkning av vad ett varumärke är, men oftast antas det vara en blandning 

mellan funktion och känslomässiga värderingar. (de Chernatony et al. 2004. s.73) Ett 

varumärke kan vara ett namn, ett tecken, en symbol eller ett koncept som förmedlar en 

identitet till en tjänst. (Brodie, 2009) Varumärket kan också definieras som ett mönster av 

värden vilket innebär möjligheten för företag att ge löften om unika upplevelser till sina 

kunder. Dessa löften i sig ger ett mervärde till alla varumärkesintressenter. (De Chernatony, 

2009, s.104) Varumärken idag ses som värdefulla tillgångar och har stort inflytande då de 

hjälper företag att skilja sig från sina konkurrenter och är ett användbart verktyg i olika 

marknadsföringsstrategier. (Taylor et al. 2007) (O´Cass & Grace, 2004) Varumärket ska 

väcka uppmärksamhet och skilja sig från konkurrenternas varumärken. För att göra detta 

krävs det att företaget skiljer ut sitt varumärke från andra företags varumärken och att 

företaget positionerar sig mot rätt kundsegment. (Chernatony, 2009, s.101) Varumärket som 

sådant är komplext då det innehåller kundens uppfattning om tjänstens karaktär, personlighet 

och värde. (Veloutsou, 2008, s.299) Varumärket är en tillgång i marknadsföring då det hjälper 

till att skapa värden som kan förmedlas till konsumenterna. (Brodie, 2009) Marknadsföraren 

som utvecklar varumärket vill skapa en identitet av tjänsten men i slutändan är det 

konsumenternas uppfattning av varumärket som avgör varumärkets betydelse. Hur 

varumärkets uppfattas påverkas även av konkurrenter, media och konsumenterna som grupp. 

(Veloutsou, 2008, s.299) Denna lite bredare roll som varumärket har inom 

tjänstemarknadsföringen (genom att det integrerar kunder, företag, de anställda och övriga 

samhället) benämns ”tjänstevarumärket”. Inom tjänstevarumärket utgör mervärden en viktig 

del för att skapa den upplevelse kunden vill ha i sitt möte med företaget och dess varumärke. 

(Brodie, 2009) Tjänstevarumärket är hela företaget och därför blir tjänsten organisationens 

image inför kunderna, leverantörer och andra partners. ( Edvardsson et al. 2004, s.232) Då vi i 

fortsättningen nämner varumärket utgår vi från definitionen av ”tjänstevarumärket”.  

2.3.2 Varumärkets delar 

För att ge kunderna en uppfattning av företagets varumärke bör företaget själva skapa 

riktlinjer för utvecklingen av varumärket och kommunicera detta till kunden genom 

serviceprocessen hos tjänsteföretaget och via olika former av marknadskommunikation. 

Varumärket kan delas in i två delar, varumärket och varumärkets profil och under dessa finner 

vi varumärkets identitet och image. (Grönroos, 2004, s.318) 
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Identitet handlar om det som företaget vill förmedla om sig själv till sina kunder. (Gönroos, 

2004, s.317) Varumärkets identitet är något som marknadsförarna och tjänsteföretaget har 

kontroll över. (Burmann et al. 2009 s.116) Profilen är den image som kunden associerar med 

tjänsten. (Gönroos, 2004, s.317) Varumärkets image är alltså hur kunden och utomstående 

grupper i samhället uppfattar varumärket och vilka attribut de tillskriver det. Imagen är inget 

som företaget eller marknadsförarna kan påverka. Varumärkets image uppstår i hur 

informationen och marknadsföringen kring varumärket tolkas av mottagarna (i detta fall 

kunderna i vår studie). (Burmann et al. 2009, s.115) Det är genom varumärkets positionering 

mot en viss kundgrupp eller segment som varumärkets löften till kunden kommuniceras ut. 

De löften som varumärket ger avgör helt eller delvis de förväntningar som kunden får på 

varumärket. Dessa löften bör uppfyllas av företagets anställda i mötet med kunden så att 

förväntningarna infrias. Det är alltså varumärkets löften och de anställdas beteende som avgör 

hur nöjd kunden blir och kan lägga grunden för att varumärket stärks i positiv bemärkelse om 

företaget lyckas leverera det kunden förväntar sig. Kunderna har alltså makten över hur 

imagen utfaller. (Burmann et al. 2009, s.116)  

Det är viktigt att komma ihåg att det är företaget och inte produkten som blir det huvudsakliga 

varumärket i kundens ögon när det gäller framförallt tjänsteföretag. (Brodie et al. 2009, s.345) 

Båda dessa dimensioner av varumärket, identitet och image, är viktiga för varumärket och 

dess uppbyggnad. Företaget har som vi hoppas framgått möjlighet att styra varumärkets 

identitet betydligt mer än vad de kan styra varumärkets image. (de Chernatony et al. 2004, 

s.80) 

2.3.3 Konsumenternas upplevelse av tjänstevarumärket 

"A brand name is nothing more or less than the sum of all the mental connections people have 

around it.” de Chernatony och Dall´Ólmo Riley  

För kunden har varumärket både en funktionell och emotionell roll som gör det möjligt att 

göra snabba återkopplingar till information, minnen av företaget och genom detta fatta 

snabbare köpbeslut. Kända varumärken fungera som en minnesgenväg för igenkänning och 

kunden är mer benägen att köpa ett varumärke som kunden känner igen speciellt under 

tidspress. (de Chernatony & Dall´Ólmo Riley, 1998, s.419-420) 

"A brand becomes a brand as soon as it comes in contact with a consumer.” Giles Keeble 

Anställda är centrala när det gäller tjänstevarumärket och deras beteende gentemot kunderna 

kan man krasst säga bildar varumärket. (de Chernatony et al. 2004, sid 77) Vilka dimensioner 

av tjänstevarumärket är då viktiga för kunderna? Enligt O´Cass och Grace studie (2004) så är 

det tjänsteföretagets lokaler, upplevelsen, den muntliga kommunikationen och servicen som 

kunderna ser som viktigast. Tjänsteföretagets lokaler bedöms på utseende och vad lokalen kan 

tillhandahålla för kunden. Lokalens utformning kan vara avgörande om kunden inte använt 

sig av ett visst tjänsteföretag förut. Det bemötande kunderna upplever och får av de anställda 

på tjänsteföretaget är alltid en viktig del i deras upplevelse och inställning till 

tjänstevarumärket. Word of mouth och även nyheter i media om olika tjänsteföretag är en 

annan viktig del i valet av tjänsteföretag. Dimensioner som pris, reklam, varumärket och 

image hade inte samma betydelse för de tillfrågade i studien. Pris blev aktuellt först om det 

som tjänstkunden köpt inte levde upp till kundens förväntningar och därför kändes dyr. 

Reklam och hemsidor användes mest som en kvalitetskontroll av kunderna för att kontrollera 
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vilken service de kunde förvänta sig av tjänsteföretaget. Varumärkets namn gav även det 

indikationer på vilken kvalitet kunden kunde förvänta sig och speciellt kända varumärkens 

namn gav kunden förväntningar på en viss nivå av service. Varumärkes image var mer som en 

indikator på vem som använde tjänsten och utifrån detta kunde kunden avgöra om de själva 

ville vända sig till det specifika tjänsteföretaget i fråga. (O´Cass & Grace, 2004, s.260-261) 

Hur kunden uppfattar varumärket, bygger väldigt mycket på hur kundens uppfattning av det 

”verkliga livet” ser ut. Denna verklighetsuppfattning är konstruerad genom det sociala 

sammanhang vi människor befinner oss i. (de Chernatony & Dall´Ólmo Riley, 1998, s.421) 

Identiteten som kunden upplever är antingen den egna individuella eller den av en social 

grupp som personen kan tillhöra. Kundens egen självuppfattning verkar som en ram för 

kundens individuella beteende. Det är från denna bas varumärket kan inge förtroende till 

kunden om kunden uppfattar varumärkets identitet i linje med sin egen självuppfattning. 

(Burmann et al. 2009, s.114)  

2.3.4 Varumärkets roll för tjänsteföretaget 

Varumärket har en viktig roll att spela i ett tjänsteföretag då tjänster inte går att ta på, är unika 

och produceras i mötet med kunderna. (Klaus & Maklan, 2007, s.116) Varumärket ska ge 

tjänsteföretaget en identitet och image som gör att kunderna kan skilja ut företaget från andra 

konkurrenter. Det är därför viktigt för ett tjänsteföretag att varumärket stärks och 

vidareutvecklas så att varumärket inte tappar sin betydelse eller blir för inaktuellt i kundens 

ögon. (Grönroos, 2004, s.315) I tjänsteföretag är det framförallt serviceprocessen som är 

viktig i skapandet av varumärket. (Grönroos, 2004, s.329) Eftersom tjänster inte kan vidröras 

eller testas på samma sätt som produkter innebär de en större risk för konsumenten och 

tjänsteföretaget måste därför ge ledtrådar om tjänstens kvalitet till kunden. Ledtrådarna kan 

vara anställdas kläder, företagets hemsida eller servicelandskapet som är platsen där 

tjänsteutbytet sker. (Klaus & Maklan, 2007, s.116) Kundens upplevelse av organisationen och 

de anställda inom organisationen är den största faktorn som ger varumärket dess betydelse. 

Det är företaget och inte produkten som blir det huvudsakliga varumärket i kundens ögon. 

(Brodie, et al. 2009, s.345)  

2.3.5 Varumärket som relationsbyggare 

Vi har tidigare nämnt att varumärket har en identitet och en image. Det finns ytterligare 

aspekter till varumärket varav vi här kommer att presentera aspekten personlighet. Varför ska 

då ett varumärke utöver identitet och image ha en personlig prägel? Ett varumärkes 

personlighet leder helt enkelt till att kunden får en relation till varumärket. Med 

personligheten kan varumärket signalera olika attityder till sina kunder i form av till exempel 

nytänkande, sportighet, pålitlighet och exklusivitet. Budskapet i marknadsföringen runt 

varumärket leder till att kunden känner igen sig själv och känner respekt för varumärkets 

budskap och detta stärker relationen dem emellan. Det blir alltså inte bara kunden som har en 

attityd om varumärket, utan varumärket har även själv en attityd till sina kunder. Denna 

attityd som varumärket skickar ut kan signalera kvalitet och status till kunderna. 

Tjänsteföretaget kan välja att marknadsföra sitt varumärke som exklusivt och därigenom blir 

det extra viktigt för företaget att skapa en speciell relation mellan varumärke och kund. 

Kunden ska alltså få känslan att de med den tjänst de köpt också uppnått en viss status. Ett väl 

marknadsfört varumärke stärker kundens relation till tjänsteföretaget och gör att relation dem 

emellan fortsätter över tid. Då det är viktigt för tjänsteföretag att etablera goda relationer till 

både kunder och samhället i övrigt är relationsskapandet en viktig del i varumärkesbyggandet 
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och marknadsföringsstrategin för företaget. (de Chernatony & Dall´Ólmo Riley, 1998, s.422-

423) 

Varför är varumärkets personlighet viktig? Personligheten är viktig för att det inte bara är vad 

kunderna uppfattar utan även hur de uppfattar varumärket som avgör och influerar vilket 

varumärke kunden väljer. De känslor som associeras till ett varumärke kommer från hur 

kommunikationen kring varumärket fungerat. Kunder väljer hellre ett varumärke som 

reflekterar deras egen personlighet och stärker kunden i det social sammanhang de önskar 

befinna sig i. Genom varumärkets personlighet kan ett mervärde skapas som stödjer kunderna 

i deras livsstil. (de Chernatony, 2009, s.102-103) 

2.3.6 Varumärkesvärden  

Alla varumärken består av olika värden och värdedimensioner. För att företag ska förstå vilka 

värden som är viktiga, är det betydelsefullt att företagen förstår vilka värden som är viktiga 

för just de målgrupper som företaget siktar in sig på. Framgångsrika varumärken består av en 

kombination av tjänstefördelar (konkreta värdedimensioner) och känslor (värden som kan ses 

som abstrakta). Om man ska utveckla ett varumärke så är det viktigt att företaget ser till båda 

aspekterna i värdespektrumet annars kan det lätt uppstå en värdeobalans. Vissa 

varumärkesvärden kan också vara en blandning av konkreta och abstrakta värden. Det är ofta 

inte mer än några få värden som har någon betydelse för alla kunder. (Nilsson, 2000, s.85-94)  

De generella värdedimensionerna är de värden som gäller för en hel marknadssektor, alltså de 

kärnvärden som man måste ha för att man av kunderna ska ses som ett realistiskt alternativ. 

Om man vill utveckla ett varumärke så att det blir stort på marknaden måste man både 

behärska och helst även överglänsa andra när det gäller just kärnvärdena. Vissa företag tror att 

om man har flera starka specifika värden så uppväger det ett svagt kärnvärde, men så är sällan 

fallet. De specifika värdena är de värden som skiljer de bästa från de genomsnittliga. Ett 

specifikt värde ska helst bara ett eller ett par märken kunna identifiera sig med. De distinkta 

värdena skapar den distinkta profilen som skiljer ut ett märke från ett annat. Helst ska de 

specifika värdena vara unika för ett företag så att kunder verkligen associerar dem till ett visst 

märke. Detta är svårt i dagens samhälle eftersom kunskap och information sprids så snabbt. 

De generella värdena är alltså grundplåten i värdeapparaten. Det är inte nödvändigt att vara 

allra bäst när de gäller de generella värdena, men företaget bör med dessa värden minst hålla 

sig på samma nivå som sina konkurrenter för att inte riskera att bli omsprungna. (Nilsson, 

2000, s.85-94) 

Konkreta värden är de reella aspekterna av ett varumärke, alltså vad en servicetjänst innebär. 

Det är ofta just de konkreta värdena som lägger grunden för framgången hos företag men de 

gäller att företagen håller sig inom sina kostnadsramar så att laddningen inte kostar mer än 

vad kunderna är beredda att betala för. Ofta skadas inte kundernas uppfattning av märket av 

konkreta värden. Det negativa som kan uppstå med konkreta värden är egentligen bara att 

företagen kan slösa bort en hel del resurser på dem. De abstrakta emotionella värdena går inte 

att ta på eftersom det handlar om känslor. För många abstrakta värden gör kunden förvirrad. 

Till skillnad mot de konkreta värdena så förmedlar företaget alla sina abstrakta värden och 

just denna totala förmedling gör att en förvirring hos kunder inte är ovanlig. (Nilsson, 2000, 

s.85-94) 
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I Sverige tar företag ofta hand om både de generella konkreta värdena och de generella 

abstrakta värdena på ett bra sätt menar Nilsson (2000, s.85-94), vilket innebär att företag i 

Sverige överlag är duktiga på att producera kvalitetsprodukter och tillhandahålla en god nivå 

av service. I Sverige missar man ofta dock de specifika värdena och framförallt de specifika 

abstrakta värdena, vilket innebär att företag i Sverige överlag är dåliga på att åstadkomma 

något unikt och exceptionellt. Detta kan bero på att i små länder är konkurrensen mindre 

intensiv och kraven på att ha en distinkt profil lägre, vilket specifika värden innebär. Att det 

förhåller sig på detta vis kan självklart ge företag en möjlighet att göra motsatsen och 

därigenom vinna en komparativ fördel. Värdespektrum är självfallet inte statiska och ofta blir 

specifika värden generella genom att konkurrenter kopierar dem. Men företag ska komma 

ihåg att det även går att göra motsatsen, alltså omvandla ett generellt värde till ett specifikt. 

Alla marknadsförare bör jobba för att se till så att företagsvärdena är så starkt förankrade hos 

kunderna att prisuppfattningar blir irrelevanta och allra helst ska värdena vara så starka att 

prisfrågan helt försvinner ur kundens tankebanor. 

2.4 Värde och värderingar 

2.4.1 Värderingars betydelse för varumärket 

För att kunna ge varumärket image och identitet är värderingar av största vikt för ett 

tjänsteföretag eftersom att värderingar är en av grundpelarna som identitet och image vilar på. 

(de Chernatony et al. 2004, s.74) För att företaget ska lyckas med sin varumärkesstrategi finns 

det tre element som är viktiga, enligt Edvardsson et al. (2004, s.232) Dessa element är vision, 

kultur och image. Visionen ska representera ledningens mål med företaget. Kulturen är de 

värderingar, beteenden och attityder som visar på hur de anställda känner inför det företag 

som de är anställda hos. Image är omgivningens uppfattning av företaget och är inte bara 

kundernas uppfattning utan även övriga intressenters uppfattning. Det är alltså ur dessa tre 

element som värderingarna bör växa fram och utvecklas ifrån. Då varumärket ska vara 

effektivt under lång tid, finns det ett behov av att värderingar som är kopplade till varumärket 

förändras över tid. Att värderingarna förändras är viktigt då det hela tiden sker förändringar 

och nyutvecklingar i samhället på politisk, social, teknisk och ekonomisk nivå. (de 

Chernatony et al. 2004, s.74)  

För att kunna skapa värderingar till ett varumärke som står sig över tid, är det viktigt att dela 

på vad som är kärn- och mervärden då ett varumärke bör vila på båda dessa former av värden. 

Kärnvärden visar på varumärkets trovärdighet medan mervärden istället visar på de 

förändringar som sker i samhället. Att varumärket speglar förändringar i samhället är viktig 

eftersom det påverkar kundens upplevelse av varumärket. (de Chernatony et al, 2004, s.74-80)  

I tjänstesektorn har de anställda inom företaget stor påverkan på varumärkets värderingar då 

det är deras uppgift att förmedla dessa i mötet med kunden. Det är även därför dessa 

värderingar bör finnas förankrat hos personalen och i deras arbetsrutiner. (de Chernatony et al. 

2004, s.74) Värderingarna kräver någon slags form av vision vilket kan komma från 

företagets grundare, företagets kultur, historia eller arv. (de Chernatony et al. 2004, s.83)  

När det gäller satsningar som företag väljer att göra, kan det vara farligt för företaget om de 

enbart väljer att svara på kundernas önskan till satsningar. Det finns nämligen en stor risk att 

kunder missförstår företagets satsningar och därför inte kan ge en rättvisande bild av de 

satsningar de egentligen vill ha. (de Chernatony et al. 2004, s.84)  
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2.4.2 Identifiering och bevaring av värderingar 

Hur väl ett tjänsteföretag identifierar och bevarar värderingar kopplade till varumärket är en 

viktig faktor för varumärkets framgång. Det är viktigt att värderingarna som företaget väljer 

att identifiera och bevara är värderingar som både personal och kunder känner igen och 

kopplar samman med varumärket. Risken är annars att värderingarna förlora sin kraft som i 

bästa fall är att förstärka varumärket. (de Chernatony et al. 2004, s.73) Identifierandet av ett 

tjänsteföretags värderingar kräver god kännedom och kunskap om varumärket. För att 

värderingarna skall få verkningskraft genom hela organisationen och komma tillstånd krävs 

det att högsta ledningen inom företaget tar initiativet till varumärkets mervärden och leder 

arbetet i att identifiera dessa. (de Chernatony et al. 2004, s.78)  

Det går att identifiera värderingar både internt och externt. De interna värderingarna är 

kopplade till varumärket och företagets identitet och påverkas då av företagets grundare, 

chefer och anställda. De externa värderingarna är kopplade till varumärkets image och 

kundernas upplevelse och företagets värderingar. De externa värderingarna tas fram ur 

kundens upplevelse av varumärket. Det är väldigt viktigt att både interna och externa 

värderingar identifieras för att hitta varumärkets värderingar. Det är dock något viktigare att 

de interna värderingarna väger tyngst då det blir svårt att upprätthålla värderingar baserat 

enbart på konsumenterna eftersom det är de anställda som ska leva upp till värderingarna i sitt 

arbete och i mötet med kunden. (de Chernatony et al. 2004, s.77) 

Ibland stämmer varumärkets värderingar inte överens med företagets värderingar, image eller 

identitet. Vad som ofta då händer är att företagets värderingar inte fungerar i den dagliga 

rutinen av de anställdas arbete eller hos företagets kunder och därmed går förlorade. Det finns 

även de som anser att värderingar blir för uppbundna i riktlinjer och att det saknas fokus på att 

integrera dessa i företagets dagliga rutiner.  (de Chernatony et al. 2004, s.77)  

En av de största orsakerna till att företag misslyckas med att identifiera varumärkets 

värderingar är på grund av de olika tolkningar som omger ordet värde och vilken betydelse 

företaget väljer att ge begreppet. Ofta kopplar företaget samman värde med utförande och 

handlingskoncept istället för att se till de abstrakta sidorna av ordet värde. (de Chernatony et 

al. 2004, s.78) Andra faktorer som bidrar till att värdesatsningar misslyckas är att de värden 

som lyfts fram är för lika andra tjänsteföretags värden vilket gör att de tappar i betydelse då de 

inte ger kunden något att särskilja företaget från andra företag med. Värderingarna kan även 

bli för kundfokuserade helt enkelt och sakna en koppling till företaget och de anställda. (de 

Chernatony et al. 2004, s.85) 

Att bevara värderingar kan vara svårt för vissa organisationer eller helt enkelt omöjligt. 

Därför krävs det att de värderingar som tas fram är genuina och lämpliga värderingar. 

Värderingar som är lätta att ta till sig och förstå från början är de som är lättare att bevara över 

tid. Kan de anställda känna igen sina egna värderingar i företagets värderingar kommer de 

automatiskt att bevaras. Företagets egna värderingar måste vara sammankopplade med 

tjänstens värderingar annars uppstår det en bristande trovärdighet. För att bevara värden för 

ett tjänstevarumärke, krävs mer än ett papper med värderingarna på till de anställda. 

Tjänstevarumärket kräver att de anställda tar tills sig värderingarna och att de i mötet med 

kunden lever upp till dessa värderingar och förmedlar dem till kunden. (de Chernatony et al. 

2004, s.86) De enda värden som egentligen kan bevaras av en organisation är värderingar som 

de anställda upplever inom företaget och på så sätt förmedlar till kunderna som då upplever 

varumärkets värderingar. (de Chernatony et al. 2004, s.80) 
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2.4.3 Delad värdegrund mellan konsument och varumärke 

Människor har endast ett fåtal värderingar och dessa värderingar är lika för alla. Skillnaden 

ligger i hur vi väljer att tolka värderingarna och vilken betydelse de har för just oss som 

personer. Människans värderingar kommer från den kultur man lever i, samhället, 

institutioner och personlighet. Kunder söker sig till tjänstevarumärken som de anser har en 

image som speglar deras egna värderingar eller deras önskade värderingar. Hur kunden 

upplever företagets image beror som vi tidigare nämnt oftast på mötet mellan företagets 

anställda och kunden i tjänstemötet. Det är därför viktigt att de anställda anser att varumärkets 

värderingar är viktiga och att de känner motivation att förmedla dessa värderingar i mötet med 

kunden. Känner inte de anställda att värderingarna sammanfaller med företaget och 

varumärket, kan utfallet bli att de anställda ger sämre service till kunderna och att företaget 

får större omsättning på personal vilket självfallet riskerar att påverka identiteten i negativ 

riktning. Det är därför viktigt för tjänsteföretag att etablera en tydlig identitet och image som 

de anställda kan ta till sig. (de Chernatony et al. 2004, s.75)  

Det är även av stor vikt för tjänsteföretag att etablera, utveckla och underhålla de relationer de 

har med sina kunder och anställda. (Zhang & Bloemer, 2008, s.161) Att välja ett 

tjänsteföretag som delar kundens värdegrund stärker kundens relation till företaget och 

kundens egen självkänsla och identitet. (Zhang & Bloemer, 2008, s.162) En delad värdegrund 

har visats sig vara viktig även för anställdas arbetstillfredsställelse, ansvarstagande och inte 

minst förtroende för företaget. (Zhang & Bloemer, 2008, s.161) De anställda i ett 

tjänsteföretag är varumärket och imagen av företaget i kundens ögon, (Wilson et al. 2008, 

s.273) därför är det viktigt att de anställda delar företagets värdegrund och förmedlar denna i 

mötet med kunderna. (Zhang & Bloemer, 2008, s.161). I studier gjorda om kunders beteende 

har det framkommit att utöver produktens och tjänstens utformning är värderingar som kan 

associeras till varumärket av betydelse vid köptillfället. (Zhang & Bloemer, 2008, s.163)  

2.4.4. Fler definitioner av värde 

Skapandet av värde är det centrala och huvudfokus i den ekonomiska handeln och i utbytet av 

varor och tjänster. Traditionellt har fokus på värde varit företagets produktion och pris. Som 

vi presenterat tidigare har Service Dominant Logic gett oss nya verktyg för tjänsteekonomin, 

så även när det gäller hur värde skapas. Enligt S-D Logic är värde något som skapas i samspel 

mellan företaget, anställda, kunder, intressenter, myndigheter och andra enheter som relateras 

till utbytet som tjänsten ger upphov till. Vad S-D Logic säger är att värde inte uppstår förrän 

ett erbjudande har tagits dela av. Upplevelse och uppfattning är av yttersta vikt för att kunna 

bestämma och bedöma värdet. (Vargo et al. 2008, s.148)  

Den roll företaget har i värdeskapandeprocessen är att ge förslag på ett värde och utföra sin 

del i den samskapande värdeprocessen. Det är värdeförslaget som företaget kommer med som 

skapar kontakten och relationen mellan alla aktörer som ingår i servicesystemet. I denna 

samproduktion som sker, är värde något som kräver delaktighet av kunden och det är 

tillsammans med kunden som värdet bestäms genom den konsumtionsprocess som uppstår. 

Det är inte konsumtionsprocessen enbart som avgör värdet. Tillgång och användning av 

tjänsten är också av betydelse för att avgöra om det värdeförslag företaget gett även anses ha 

ett värde för kunden. (Vargo et al. 2008, s.148)  

 



 
15 

S-D Logic ser på kunden som en värdeskapare. Företagets värdeerbjudande blir antingen 

accepterat, förkastat eller förblir omärkt av kundgruppen. När värdet har fastslagits av 

företaget och gjorts tillgängligt på marknaden är det upp till potentiella kunder att acceptera 

värdeerbjudandet. (Vargo et al. 2008, s.149)   

För att skapa värde är det viktigt att kontexten kring värdeskapandet och kompetensen hos 

alla de olika involverade deltagarna vägs in. Detta gör att samhällstruktur och sociala faktorer 

ska vägas in i den samskapande värdeprocessen trots att dessa faktorer är svåra att kontrollera. 

Även då det är svårt att kontrollera aspekter i vår omgivning så som tid, väder och lagar för 

individen och företag ska dessa ändå integreras i den värdeskapande processen hos alla 

servicesystem. (Vargo et al. 2008, s.151)  

Den samskapande värdeprocessen kräver delaktighet och resurser från flera olika 

servicesystem och när alla dessa resurser görs tillgängliga skapas värde. Denna process av 

värde drivs av det ”använda värdet”, vilket innebär att det är först när produkten eller 

tjänsten används som det uppstår ett värde för kunden. Detta ”använda värde” kontrollers av 

”värdeutbytet” vilket innebär det värde som uppstår genom utbytet av produkter och tjänster 

mellan företag och kund. Genom ”värdeutbytet” kan ett mått på det relativa värdet mätas och 

på så sätt användas av de inblandade i servicesystemet. (Vargo et al. 2008, s.151)  

Det finns även andra definitioner av värde som har en bredare tolkning av uppoffring där icke 

ekonomiska faktorer som tid och ansträngning ingår. Zeithaml (1988) har beskrivit fyra typer 

av kunders definitioner av värde: 

1. Ett lågt pris. 

2. Det kunderna vill ha i en produkt eller tjänst. 

3. Den utlovade kvalitén upprätthålls för det betalda priset. 

4. Den fördel som kunden får genom tjänsten ska vara minst lika stor eller större än den 

uppoffringen kunden gör för att införskaffa tjänsten. 

Några forskare definierar värde i termer av mentala bilder eller kognitiva representationer 

som ligger bakom kunders behov och mål. (de Chernatony & Harris, 2000, s.40) Andra 

forskare menar att värde kan bestå av delade uppfattningar eller gruppnormer av vad som är 

önskvärt, påverkar individers attityder och kunders efterföljande beteenden. Värde kan också 

definieras som ”vad köparna är villiga att betala”. Företagen bör antingen anamma ett 

kostnadsledarskap eller en konkurrensstrategi eftersom att värde skapas för kunderna antingen 

genom att sänka kostnader eller genom att öka företagets prestationer. (de Chernatony & 

Harris, 2000, s.41) 

Det är inte helt enkelt att definiera ”värde” (som ni förstår) eftersom det finns en viss 

subjektivitet inbakat i begreppet, variationer mellan kunder, inom kunder, mellan kulturer och 

i olika situationer, före och efterköp och mellan gripbara och ogripbara erbjudanden. 

Kundvärde är helt enkelt ett dynamiskt begrepp som utvecklas över tiden. Vissa forskare 

menar att värde kan ses som ”en av de mest överanvända och missbrukade termerna i 

marknadsföring och prissättning idag”. (Leszinski & Marn, 1997, s.99) Wodruff (1997, 

s.142) har försökt att göra en sammanslagning av befintligt värdedefinitioner och kom fram 

med följande: ”Kundvärde är en kunds uppfattade preferenser för och utvärdering av 

produktens attribut, utförande och konsekvenser som uppstår från användningen som 

underlättar för kunden att uppnå sitt mål och syfte i användningssituationer”. Denna 
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förenade definition stämmer väldigt bra överrens med hur uppsatsens författare själva ser på 

kundvärde i dagens samhälle. 

2.5 Mervärde 

2.5.1 Bakgrund till mervärde 

Det är mervärden som leder till kundens upplevelse av varumärket som vi tidigare nämnt. 

(Brodie et al. 2009, s.345). Åsikterna om vad mervärde egentligen innebär är splittrade och få 

skiljer på begreppen ”värde” och ”mervärde”.  Trots de olika uppfattningarna om mervärde 

har användningen av begreppet blivit förespråkad i många fall som en strategi för att nå 

konkurrensfördelar i en alltmer kommersiell affärsvärld. (de Chernatony & Harris, 2000, s.39) 

2.5.2 Vad är mervärde? 

I kontrast till begreppet ”värde” finns det ganska få definitioner av vad mervärde är, men det 

finns däremot desto fler varianter i terminologin. Några författare pratar om ”mervärde”, 

andra pratar om att ”tillsätta värde” eller att ”värdeutvidga”. (de Chernatony & Harris, 2000, 

s.42) Enligt Nationalencyklopedin är mervärde ”En ökning av värdet och i marxistisk 

ekonomisk teori den vinst som kapitalägaren anses erhålla genom exploatering av 

arbetskraften; värde av arbetsresultat utöver arbetslönen”. (Nationalencyklopedin, 2009
1
) 

Nationalencyklopedins inledningsdefinition av mervärde kändes till en början för författarna 

av denna uppsats lite väl simpel, men efter att ha tänkt på den lite mer upplever vi den som en 

enkel beskrivning av vad mervärde faktiskt handlar om, utan att röra till begreppet i någon 

riktning. Definitionen av mervärde i marxistisk ekonomisk teori känns däremot för oss i 

denna uppsats inte så aktuell eftersom att vi upplever den som mer kopplad till arbetstagare än 

till kunder.  

Grönroos (1997) definierar ett erbjudandes kärnvärde som en huvudlösning och tjänstens 

mervärden som tilläggstjänster. Med detta menar Grönroos att kärnvärdet är det värde som en 

tjänst är uppbygg kring och att mervärdet är det som ska lyfta kärnvärdet och ge något extra 

till kunden. McCracken (1993) menar att mervärde är varumärkens betydelse för konsumenter 

när det gäller att beskriva deras faktiska jag. de Chernatony och McDonald (1998)  menar att 

mervärden är attribut som både är relevanta och välkomnade av kunder.  Normann och 

Ramirez (1994) vill att begreppet mervärde ska bli utbytt till ”samproduktionen av värde” 

eftersom att de påstår att kunder och leverantörer tillsammans skapar värde genom att 

komplettera varandras aktiviteter. Nilsson (1992, s.42) talar om värdeutvidgad 

marknadsföring där en tjänst måste uppnå en närmast orimligt hög tillfredsställelse för att 

kunden ska anse att företagets tjänst är överlägsen jämfört med konkurrenternas. Levitt (1980) 

är inne på samma spår när han påstår att företag måste addera saker som kunden aldrig hade 

tänkt på innan och att kundglädje uppstår först när kunders basförväntningar överträffas. 

Grönroos (1997) menar att mervärde också kan vara negativt om det är i form av ett avdrag 

från kärnvärdet. Ibland kan det även vara så att en del kunder inte uppfattar mervärdena eller 

inte kan använda de extra tjänster som mervärdet innebär. Mervärdeshöjningen i sig kan 

också minska erbjudandets totala värde.  

Vissa forskare menar att mervärde rent av kan skapas genom att manipulera komponenterna 

av kundvärdet via att till exempel öka fördelarna och minska uppoffringarna. Det finns även 

http://www.ne.se/artikel/1405336
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forskare som är av en annan uppfattning som menar att mervärde istället omger de påtagliga 

kännetecknen med distinkta fördelar uppfattade av kunderna som mervärden. (de Chernatony 

& Harris, 2000, s.42) De olika tolkningarna som görs av både forskare och även företagens 

representanter gällande mervärde gör att det är svårt för uppsatsens författare att hitta ett 

entydigt svar på vad ett mervärde är för något. Anledningen till att de olika tolkningarna av 

begreppet mervärde uppstått tror vi kan komma av skillnader som kan finnas inom olika 

företagsbranscher och deras olika förhållningsätt till sina kunder. 

2.5.3 Mervärdets betydelse 

Uppfattningen om mervärdets betydelse har förändrats och fått en mer mångbottnad betydelse 

med åren. Den traditionella betydelsen av att skapa ett mervärde var att det sågs som en 

möjlighet till att skilja varumärket från varorna. Därefter flyttade fokuset på mervärdet som 

ett hjälpmedel till att differentiera ett erbjudande till att bli en utgångspunkt för val som gjorde 

det möjligt för kunder att känna igen högre värden och bli mer säkra i sina val. Idag är 

begreppet mervärde mer använt för att säkra konkurrensfördelar och framsteg i det långa 

perspektivet. (de Chernatony & Harris, 2000, s.43) Att ha mervärden är numera ett baskrav 

för alla varumärken vilket också gör det möjligt för varumärket att skapa förutsättningar som 

ökar köp och konsumtionsupplevelsen. (de Chernatony & Harris, 2000, s.50) 

I en undersökning presenterad av de Chernatony och Harris (2000, s.49) kom det fram att de 

flesta av de experter de intervjuat ansåg att det starkaste syftet mervärdet har, är att hjälpa 

kunder att välja mellan varumärken. En annan stark roll de ansåg att mervärdet har är att 

skapa en psykologisk bekvämlighet och säkerhet, vilket innebär att kunden känner sig trygg 

med varumärket. (de Chernatony & Harris, 2000, s.49-50) Dessa mervärdessyften anser 

uppsatsens författare att det ligger mycket i eftersom att det för oss känns både rätt och logiskt 

att de mervärdessatsningar som går hem hos kunden gör att kunden känner en trygghet som 

stärker varumärkets image och som även ger kunden en trygghet i dess val av varumärke. 

2.5.4 Mervärdets hållbarhet 

När det gäller mervärdets hållbarhet så finns det olika uppfattningar. Vissa forskare är mer 

positiva till mervärdets hållbarhet och påstår att en produkts attribut kan förändras med tiden 

men att varumärket och det värde det adderar är beständigt. Andra menar att varumärken 

påverkar människor på olika sätt, därför kan inte varumärken innehålla några bestående 

mervärden. (de Chernatony & Harris, 2000, s.43) De mervärden som har störst chans att bli 

hållbara är de ogripbara värdena som representerar grunddragen av ett varumärke och de 

interna processerna som levererar dessa värden. Nästan alla företag har i dag tillgång till 

samma teknik vilket kan göra det väldigt svårt att fokusera på mervärden i den fysiska 

produkten. Det är alltså svårt att skapa mervärden som enbart är kopplade till produkten. 

Mervärdet kommer snarare från det otagbara i tjänsteutbytet där produkten ingår. (de 

Chernatony & Harris, 2000, s.51) 

2.5.5 Mervärde för olika personer 

Tjugo konsulter specialiserade på varumärkesrådgivning på internationell nivå deltog i en 

undersökning av de Chernatony och Harris (2000, s.44-53) där det framkom att hälften av 

konsulterna var skeptiska till begreppet mervärde eftersom de menar att termen är för 

ospecifik. En marknadsföringskonsult sa en gång något väldigt tänkvärt i sammanhanget: 

”Det är inte specifikt. Var lägger vi till värde? Menar du värde för pengar eller värde i 
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termer av opåtagliga värden, tillfredställelse? Det är en meningslös fras. Man kan inte 

hantera den före människor har hanterat vilken sorts värde man talar om. Värde är av de 

lösaste ord man kan hitta… Du måste specificera dig”. (De Chernatony & Harris, 2000, s.45) 
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3. Metod  
I det tredje kapitlet beskriver vi uppsatsens tillvägagångssätt. Vi tydliggör och motiverar de 

val som vi ställts inför under studiens gång. Avsnittet inleds med en presentation av den 

arbetsmodell som vi utgått ifrån när vi skapat studiens upplägg. Därefter kommer vi att 

beskriva samtliga moment i undersökningen från förförståelse och informationsinsamling till 

bearbetning, analys och kritik av den insamlade empirin. Även en diskussion kring metodens 

kvalitet och sanningskriterier finns presenterad. 

3.1 Hur agerade vi? 

Arbetsprocessmodellen som vi presenterar i Figur 3 förtydligar hur vi har gått tillväga under 

arbetets gång. Som modellen visar var problemområdet och syftet utgångspunkten för den 

teoretiska referensramen. Utifrån problem, syfte och teori har vi sedan arbetat fram en lämplig 

metod för att kunna få fram ett tillfredsställande resultat. Undersökningens resultat har 

därefter kompletterats med mer teori, diskuterats och analyserats för att kunna utmynna i 

slutsatser och ge förslag till framtida forskning. 

Teorin som vi samlat in är vår referensram som vi har analyserat mot och som vi använt för 

att kunna skapa våra intervjufrågor. Teorin har även i uppgift att ge dig som läsare en 

förförståelse och bakgrund till uppsatsens undersökningsproblem. För att kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning genomfördes kvalitativa telefonintervjuer med ett urval av 

företagets kunder från de utvalda segmenten och ett introduktionsmöte med en anställd på 

Folksam med god inblick i företagets syn på mervärden. I analysdelen av uppsatsen har vi 

sedan försökt bena ut om de mervärden som Folksams anser att de har också stärker Folksams 

varumärke. 

 Utreda hur Folksams kunder uppfattar företagets mervärdessatsning ”Spelar roll” 

är vår forskningsproblematik.  

 

Figur 3. Arbetsprocessmodell, egen illustration.  
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3.2 Förförståelse 

Vi är båda heltidsstuderande vid Handelshögskolan i Umeå, vilket kan ha influerat vårt sätt att 

tänka och uttrycka oss. Att vi läser civilekonomprogrammet Service Management som har en 

fokus på tjänstesektorn, anser vi kan ha färgat intervjufrågeformuleringarna en hel del. Vi har 

båda olika erfarenheter som påverkat arbetets utkomst, bl.a. tidigare arbete med uppsatser, 

psykologistudier, marknadsföringskurser och praktikanställning på två reklambyråer i 

Skellefteå. Vi är dessutom båda försäkringskunder till olika större försäkringsbolag. Vår 

tidigare utbildningserfarenhet på gymnasienivå ligger övervägande mot samhällsvetenskap, 

även om det finns inslag av teknisk inriktning. Detta har påverkat vår studie på så sätt att den 

antagit en samhällsvetenskaplig inriktning med ett visst eftertryck mot psykologin bakom vad 

kunder egentligen vill ha. Vi anser att det är av stor vikt att resonera runt dessa tidigare 

kunskaper, attityder och erfarenheter eftersom det enligt Bryman (2005, s.43) i hög grad 

påverkar hur vi uppfattar och inte minst vad vi uppfattar av vår omgivning och värld. Hur ser 

författarnas kunskapssyn ut? 

3.3 Kunskapssyn 

Vår samhällsvetenskapliga bakgrund och tidigare erfarenheter har gjort att vi valt ett 

Hermeneutiskt synsätt som enligt Bryman (2005, s.29) bland annat handlar om att tolka, 

förtydliga och klargöra. Hermeneutiken grundar sig enligt Alvesson och Sköldberg (2008, 

s.193) i en förståelse för att delarna enbart kan förstås om de sätts ihop med helheten. För den 

här studien och det vi valt att studera – hur människor uppfattar mervärden faller det sig 

naturligt att utgå från ett mer tolkande perspektiv och i slutet av det vetenskapliga arbetet dra 

egna slutsatser utifrån det underlag vi samlat på oss genom det empiriska arbetet. Detta syns i 

problemformuleringen då hur Folksams mervärdessatsning uppfattas av dess kunder blivit 

studiens utgångspunkt (vad som uppfattas är subjektivt och lämnar många 

tolkningsmöjligheter). Vilket perspektiv har uppsatsen antagit?  

3.4 Perspektiv 

Vi har undersökt kundernas mervärdesuppfattning utifrån företagets perspektiv. Hur 

exempelvis samhället och media påverkas av Folksams mervärden är också viktiga aspekter 

för Folksam, men sådana perspektiv hade krävt andra problemformuleringar och syften. Det 

som intresserar oss i denna uppsats är alltså om de värden försäkringsbolaget försöker tillföra 

sitt huvuderbjudande faktiskt är rätt satsningar som deras kunder både uppfattar och 

uppskattar. Eftersom vi själva är försäkringskunder och intresserade av hur man allmänt som 

företag tillfredställer sina kunder, känns detta perspektiv som ett intressant och viktigt val. 

Vilket angreppssätt har vi använt oss av? 

3.5 Angreppssätt  

Vi har använt ett abduktivt angreppssätt i vår kvalitativa forskning, vilket enligt Johansson-

Lindfors (2005, s.154) kan beskrivas som en växelverkan mellan induktion och deduktion. Vi 

har alltså rör oss mellan teori och empiri och successivt låtit förståelsen växa fram. Abduktion 

grundar sig i en dialog mellan teori och förståelsen av det utforskande området (Johansson-

Lindfors, 2005, s.154). Detta betraktelsesätt var lämpligt eftersom vi började med att hitta de 

teorier som vi ansåg relevanta till problemet. När vi sedan hade gjort våra kvalitativa 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Teori
http://sv.wikipedia.org/wiki/Empiri
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telefonintervjuer erhöll vi intresseväckande information vilket medförde att vi fick 

komplettera och modifiera vår referensram med teorier om relationsmarknadsföring. Vi kan 

därför efter studiens gång konstatera att ansatsen abduktion bäst framställer vår forskning. 

Med vår uppsats vill vi alltså undersöka om teori och verklighet är förenliga. Hur letade vi 

fram vår information? 

3.6 Informationssökning 

De källor som använts för uppsatsens teoretiska referensram består av vetenskapliga artiklar, 

böcker och Nationalencyklopedins Internetsökfunktion. Böcker och artiklar har inhämtats via 

databaserna Business Source Premie, Sökkatalogen Album via Umeås universitetsbibliotek 

samt Bibliotekskatalogen via Umeå stadsbibliotek. I databaserna har följande sökord och 

författare som vi fann adekvata för vår studie använts och kombinerats med varandra; added 

value, customer value, service brand, consumer value, consumer loyalty¸ consumer 

satisfaction, consumer relationship, value relationship, Service Dominant Logic, relationship 

marketing samt de Chernatony. Dessa sökord gav oss en hel del träffar, så för att välja bland 

de funna artiklarna började vi med att titta på varje artikels titel, sammanfattning och inte 

minst utformning. Vissa av de artiklar vi hittade hjälpte oss att hitta andra bättre källor och 

artiklar gällande de ovan nämnda ämnesområdena. Efter att vi kände oss nöjda med vårt 

artikelsök, valde vi ut ca 50 artiklar och läste dem övergripande för att i slutändan enbart 

använda de mest intressanta artiklarna utifrån vår problembakgrund. För att få inspiration och 

idéer till användbara källor till problemområdet och en uppfattning om vad som tidigare 

skrivits har vi även studerat tidigare examensarbeten inom ämnet/problemområdet (se 

referenser i källförteckningen). Den uppsats som gav oss mest information söktes fram via 

boken 10 (t)unga tankar om kundrelationer och varumärken. De rubriker vi valt att fördjupa 

oss i gällande vår teoridel känns utifrån frågeställning och syfte relevanta och bidragande till 

vår uppsats eftersom de tillsammans ger en rättvis bild av hur tjänsteföretag, varumärken och 

begreppet mervärden har växt fram och vad de faktiskt betyder. Är våra källor av en pålitlig 

natur? 

3.7 Källkritik 

De vetenskapliga artiklar vi använt är från pålitliga tidskrifter då deras namn är välkända 

inom marknadsföringsområdet och de artiklar som de presenterat ser på mervärden och 

tjänstevarumärket från lite olika perspektiv men de för i slutändan fram liknande 

problematiseringar, alltså att det finns många olika tolkningar om vad ett mervärde faktiskt 

innebär. Artiklarna känns dessutom tillförlitliga för uppsatsens författare av den anledningen 

att artikelförfattarna skrivit och publicerat fler bidrag än just de artiklar och böcker som vi 

använt oss av i denna uppsats. Även vetenskapliga artiklar kan ha fragment av personliga 

reflektioner har vi upptäckt, därför har vi försökt att hålla en kritisk attityd till alla källor 

genom att diskutera dem noggrant. Några artiklar har ingen metod beskriven vilket gör att vi 

inte till 100 % vet hur undersökningarna är utförda, vilket självfallet kan ses som en brist. I 

vår teoretiska bakgrund har vi refererat till främst utländska författare eftersom de har utfört 

mer forskning inom ”mervärdesområdet”. För att så långt som det är möjligt undvika att få 

med subjektiva inställningar i den teoretiska framställningen av problemet har vi som Nyberg 

(1999, s.157) förordat använt oss av artiklar som är granskade på ett vedertaget sätt så att 

artiklarna håller en god vetenskaplig nivå.  Vi har så långt som möjligt försökt att undvika att 

använda källor som är beroende av varandra och som innehåller samma ordval eftersom som 

Nyberg (1999, s.155) beskriver kan det då tyda på att författarna plagierat varandra. Däremot 
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anser vi att man ska ha i åtanke att vissa forskare är mer betydande och vägledande inom 

området, vilket kan göra att vissa källor till stor del påverkas av den framstående forskningen. 

När vi utfört informationsinsamlandet har vi även försökt ta hänsyn till källornas aktualitet 

som Rienecker och Jorgensen (2002, s.143) ser som en av de aspekter man också bör beakta 

när man granskar källors pålitlighet. Detta har gjort att de flesta av uppsatsens källor skildrar 

problemområdet ur ett förhållandevis aktuellt perspektiv eftersom att merparten av källorna är 

publicerade strax före eller under 2000-talet. Internetinformation har endast använts i form av 

Nationalencyklopedins Internetsökfunktion, för att beskriva Folksam som företag och 

företagets egen bild av sina mervärden. Internetkällorna har i dessa tre fall varit Folksams 

egen hemsida, folksam2.temp.pi.se och ne.se. Varför föll valet på att skriva om Folksam? 

3.8 Val av undersökningsobjekt  

Denna uppsats har vi skrivit på uppdrag av Folksam i Umeå. Att valet föll på att just skriva åt 

ett större svenskt försäkringsbolag beror på att vår handledare kunde hjälpa oss med en 

kontakt på företaget. Valet beror även på att vi finner det intressant att få en inblick i ett 

företag som vi själva ser som tryggt och som vi anser har en viktig funktion att fylla i dagens 

osäkra samhälle. Intresset för Folksam finns även där av anledningen att vi ser Folksam som 

en potentiell framtida arbetsgivare. Utformningen av vår problemfrågeställning och studie har 

vi arbetet fram tillsammans med Kent Lindmark (Folksam Umeå). Vad använde vi för typ av 

metod under vår empiriinsamling? 

3.9 Kvalitativ metod 

Uppsatsens syfte och frågeställning har besvarats genom ett urval av företagets kunder. Vi 

valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom vår studie har avsikt att ge 

kunskap om kundernas bakomliggande tankar och uppfattningar och då är en kvalitativ metod 

att rekommendera enligt Sörqvist (2000, s.64). Vi ville förstå och hitta mönster i hur kunderna 

tänker och då är en kvalitativ studie det bästa enligt Trost (2005, s.14). Bryman (2005, s.40) 

menar att när man som vi har som avsikt att undersöka hur den enskilde individen urskiljer 

och tolkar sin situation och verklighet är just den kvalitativa metoden den mest passande. Hur 

gick då urvalet och våra begränsningar till? 

3.10 Urval och begränsningar 

När vi gjorde våra kundintervjuer använde vi oss av ett stratifierat slumpmässigt urval, som 

enligt Bryman (2005, s.116-117) innebär att populationen delas upp i undergrupper och sedan 

väljs ett urval ut från varje undergrupp. De stratifieringskriterier som skulle ingå i 

undersökningen valdes ut i samråd med Folksam. Eftersom att Folksam relativt lätt kunde 

identifiera kunder av de kriterier som vi valt ut (100 försäkringstagare inom ålderspannet 25-

40 år från Umeå eller Örnsköldsvik och 100 försäkringstagare över 50 år från Umeå eller 

Örnsköldsvik) kändes ett stratifierat slumpmässigt urval som det optimala för vår 

undersökning.  

Vi utgick alltså ifrån att uppfattningarna hos yngre och äldre kunder när det gäller 

mervädesuppfattningar kan skilja sig åt en hel del eftersom de till viss del har olika livsstilar 

som i sig kan göra att olika värden känns mer eller mindre aktuella. Vi menar även att 

uppfattningarna hos de segment vi valt är av betydelse, då respondenterna tillhör Folksams 

största kundgrupper. Av dessa anledningar kändes det intressant att se på just skillnader i 
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uppfattningar mellan dessa två urvalskriterier. Vi hade även själva en bild av att 

uppfattningarna hos kunder som nyligen ingått en relation med Folksam och kunder som 

länge varit kunder hos Folksam kan skilja sig åt en hel del, vilket gjorde att vi även tittade på 

dessa urvalskriterier genom att utgå från de respondenter som valts ut gällande det 

ursprungliga urvalskriteriet (yngre-äldre kunder).  

Mervärdesbilden hos en kund som haft en långvarig relation till Folksam påverkas inte enbart 

av Folksams bild idag utan även av hur företaget sett ut tidigare och hur Folksam har 

förändrats under årens gång resonerade vi. En ny kunds bild av Folksam kan påverkas mer av 

nuvarande situationer och händelser, såsom den rådande marknadskommunikationen och 

företagets bild i media vilket man får ha i åtanke vid analysarbetet. Sörqvist (2000, s.85) 

menar att händelser som sker i världen strax innan eller under tidsperioden undersökningen 

genomförs kan ha en betydande påverkan på kundens uppfattning om företaget ifråga.  

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte (om mervärdessatsningen stärker Folksams 

varumärke) var det alltså av stor vikt att få en större förståelse för kundernas uppfattningar.  

Det positiva som kom ut av vårt urval var att vi fick en hög deltagarfrekvens, ett gott 

samarbete med Folksam och många olika slags personer kom med i undersökningen. Vi 

begränsade oss till att försöka nå respondenterna under två kvällar och eftermiddagar. 

Dessutom upplevde vi en mättnad i de intervjuer vi utfört efter två dagar och valde då både på 

grund av just mättnadskänslan men också uppsatsens tidsbegränsning att avsluta ringandet, 

eftersom möjligheten till att få fram nya svar kändes mindre troligt. Detta kan jämföras med 

Bryman (2005, s.449-450) som talar om att en mättnadskänsla ibland kan uppstå i 

intervjusituationer och då kan det vara klokt att sluta intervjua eftersom att nya typer av svar 

är mindre troligt. Det finns inget exakt svar på hur stort ett urval ska vara utan det beror på 

flera faktorer och överväganden menar Bryman (2005, s.121-122) och för oss var det just 

tidsaspekten och mättnaden som vägde tyngst. Folksams ”mervärdestänk” kunde i empirin 

beskrivas utifrån skriftligt material på Folksam2.temp.pi.se, men för att få en ännu mer 

täckande bild av företagets mervärden valde vi att även att ordna ett introduktionsmöte med 

en anställd på Folksam med inblick i mervärdesatsningarna (se bilaga 2 för frågeformulär). 

Hur hanterade vi den inledande kundkontakten? 

3.11 Den inledande kundkontakten 

Folksam valde slumpmässigt ut respondenter som uppfyllde urvalskriterierna via sina 

databaser. Innan vi ringde upp de utvalda respondenterna såg vi till att vi kunde frågeguiden 

ordentligt som Bryman (2005, s.142) rekommenderar. Samtliga personer som Folksam hade 

valt ut (200 personer) ringde vi upp minst en gång under de två dagar intervjuarna pågick. Vid 

den första kontakten med respondenterna bad vi om ursäkt om vi störde, presenterade vi oss 

själva, förklarade övergripande syftet med intervjun och undersökningen och bad att få ställa 

några korta frågor. För att vi skulle kunna motivera kunderna att delta i undersökningen 

försökte vi tydligt förklara dess betydelse både för kunden och för den levererande 

organisationen (Folksam) i fråga. För att vi inte skulle missa viktig information enligt Bryman 

(2005, s.370) och tolka respondenterna felaktigt frågade vi om vi kunde få tillåtelse att spela 

in intervjun, vilket gick bra i de flesta fall. Vi talade även om för respondenterna om det 

upplevdes lägligt hur lång tid intervjun på ett ungefär skulle komma att ta. Varför föll valet av 

insamlingsmetod på just intervjuer?  
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3.12 Kundintervjuer som insamlingsmetod 

Intervjuer som insamlingsmetod medför ett rikt material att sammanställa och bearbeta. 

(Bryman, 2005, s.445) Det kan vara lättare att nå ut till fler respondenter och ett större urval 

med en enkät menar Bryman (2005, s.162) vilket kan resultera i ett mer generaliserbart 

resultat i jämförelse med vad som är möjligt utifrån intervjuer med ett mindre antal 

respondenter. Avsikten med undersökningen var å andra sidan inte att få så många svar som 

möjligt som ger ett ytligt generaliserbart resultat till de utvalda segmenten av Folksams 

kunder. Undersökningen syftade istället till att försöka förstå hur de utvalda 

intervjupersonerna uppfattar problemområdet, som i detta fall är Folksams mervärdesatsning 

och då ansåg vi att intervjuer var den mest lämpade insamlingsmetoden.  

3.12.1 Allmän intervjuinformation 

Totalt intervjuades 38 kunder. Vi ringde respondenterna mellan klockan 15:15-19:00 eftersom 

vi ansåg att tiden var lämplig för respondenterna. Våra kundintervjuer varade igenomsnitt i 

fem minuter vardera. Den längsta intervjun uppgick till fjorton minuter och var därigenom ett 

undantag. Under hela intervjun var vi noga med att inte tala om våra egna åsikter och förhålla 

oss neutralt till vår frågeställning och de svar som respondenterna gav, eftersom vi var 

medvetna om intervjuareffekten (intervjuarens närvaro och uppträdande påverkar de svar som 

erhålls) som Sörqvist (2000, s.161) och även Trost (2005, s.87) tar upp. Vår försiktighet med 

att uttrycka våra egna åsikter beror på att vi samtycker med Trost (2005 s.114) uppfattning om 

att det är den intervjuades frågeställningar som intervjuaren vill förstå inte sin egen.  

3.12.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för kundintervjuerna där 

tyngdpunkten ligger på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Intervjumetoden 

gav oss också vilket Bryman (2005, s.361) beskriver möjlighet att variera ordningsföljden av 

frågorna, hoppa över vissa frågeställningar och konstruera nya följdfrågor utifrån vilka svar vi 

fick. Trots att vi använde denna metod har vi i stort sett ställt frågorna i den ursprungliga 

ordningen eftersom att Bryman (2005, s.363) menar att det är att föredra.  

3.12.3 Telefonintervjuer 

I undersökningen har vi utrett kundernas uppfattning av Folksams mervärdesatsning. Det 

innebär att vi har tagit reda på om kunderna i de valda grupperna har uppmärksammat 

Folksams mervärden och om de upplever dessa som viktiga. Alla kunder som deltog i 

undersökningen intervjuades via telefon, eftersom det inte var praktiskt genomförbart att 

träffa alla respondenter personligen (då vi ansåg att en överhängande risk fanns att många 

kunder ej skulle ha haft möjlighet och tid att ställa upp på ett personligt möte). Vi ansåg 

dessutom att telefonintervjuer var en lämplig insamlingsmetod för vår undersökning eftersom 

Bryman (2005, s.140) menar att telefonintervjuer är mindre arbetskrävande och gör det lättare 

att nå större urval av respondenter. Valet att använda telefonintervjuer gjorde alltså att vi 

kunde få en bredare bild av kundernas uppfattningar än om vi enbart hade genomfört några få 

personliga djupintervjuer.  

Vid behov kan följdfrågor ställas under telefonintervjuer vilket vi såg som positivt. 

Telefonintervjuer gör även att intervjuarna under intervjun kan hålla sig neutrala och att det 
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inte finns någon risk att respondenten ska påverkas av missvisande faktorer som intervjuarnas 

kroppsspråk menar Bryman (2005, s.140). Att betrakta de intervjuades icke-verbala 

kommunikation är svårt vid telefonintervjuer vilket är synd, men man ska ändå bara tolka 

kroppsspråk med måtta enligt Trost (2005, s.75) vilket gör förlusten något mindre allvarlig. 

Nackdelen med att använda telefonintervjuer enligt Sörqvist (2000, s.71) är att risken för 

bortfall ökar och möjligheten att ställa komplicerade frågor minskar en aning. Omfattningen 

av intervjun måste också reduceras eftersom intervjutiden vid telefonintervjuer bör vara 

ganska kort i intervjusammanhang sett. Risken finns att människor ej svarar när man använder 

sig av telefonintervjuer, det kan finnas störande objekt i respondentens omgivning som kan 

stressa denne till felaktiga svar och respondenten kan inte bli anonym vilket gör att svaren på 

känsliga frågor kan påverkas.  Det kan även vara svårt att avgöra om man talar med rätt 

person. (Bryman 141) Trots dessa uppenbara nackdelar som telefonintervjuer medför ansåg vi 

ändå att intervjuformen var lämplig och den rätta eftersom vi inte hade för avsikt att ställa 

alltför komplicerade eller känsliga frågor. 

Avsikten med vår empiriska studie har hela tiden varit att på ett tydligt sätt visa hur Folksams 

mervärdesatsning faktiskt uppfattas av dess kunder. Vilka reaktioner fick vi från de 

intervjuade respondenterna? 

3.13 Access  

För att få tillgång till kunderna och bakgrundsinformation om mervärdessatsningen ordnade vi 

ett introduktionsmöte med vår uppdragsgivare (Kent Lindmark) på Folksam. När det gäller 

telefonintervjuerna fick vi blandade reaktioner från respondenterna. De flesta som valde att 

svara på intervjun svarade med eftertanke, men det fanns några respondenter som vi upplevde 

svarade väldigt snabbt och kanske inte tog sig tillräcklig tid att tänkta över sina svar 

ordentligt. Det förekom ibland osäkerheter om frågeställningarna, vilket kan ha gjort att vissa 

av de svar respondenternas gav skulle ha sett annorlunda ut om de fått frågan ställd på ett 

tydligare och mer förklarande sätt. Många respondenter förstod inte vad vi menade med 

exempelvis samhällssatsningar och ibland tror vi att respondenterna inte brydde sig om att 

fråga upp även om de kände att frågan var för oklart ställd. Vi försökte alltid att vara tydliga i 

våra frågeställningar och upprepa eller förklara lite närmare vissa begrepp om någon så 

önskade. Ibland kändes dock balansgången svår mellan att säga för mycket (och därigenom 

leda respondenten in i ett svar) eller för lite (vilket gör att frågan helt enkelt förblir oklar). Hur 

gick intervjuguideskonstruktionen till? 

3.14 Intervjuguideskonstruktion  

Innan vi började med själva frågeformuleringarna och intervjuprocessen valde vi 

problemformulering, syfte och teorier som fungerade som bakgrund till problemområdet. 

Sedan diskuterade vi noggrant igenom vad vi ville ha ut av intervjuguiden för att få den så bra 

som möjligt. Självfallet hade vi som Bryman (2005, s.183) rekommenderar vår 

problemformulering hela tiden i åtanke. För att känna oss trygga i vårt intervjuarbete utgick vi 

ifrån Kvales InterView (Trost, 2005, s.28-30) med de tillhörande sju stadierna (se bilaga 3).  

När vi skulle undersöka hur Folksams mervärdesatsning faktiskt uppfattas av dess kunder 

utgick vi från samma frågor till samtliga kunder och alla var öppna frågeställningar. Ibland 

förekom dock följdfrågor som kunde variera mellan de olika intervjuerna (se bilaga 4 för 

intervjuguide). Telefonintervjuer kan ha varierande grad av strukturering och eftersom de inte 
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är lämpade för mer djupgående frågor enligt Trost (2005, s.22) valde vi att så långt det gick, 

hålla oss till ganska enkla och raka frågeställningar. Anledningen till att vi valde att utgå från 

samma ”frågestimuli” till samtliga respondenter var för att som Bryman (2005, s.135) menar 

enklare kunna analysera och göra jämförelser för att se om uppfattningarna skilde sig åt 

mellan de intervjuade kunderna i de olika segmenten. Vi försökte även ställa frågorna på 

samma sätt i likhet med vad Bryman (2005, s.144) rekommenderar, så att vi inte skulle 

påverka svarets utkomst. Förutom de inledande frågorna i intervjuguiden, grundade sig 

samtliga frågor på de i teorin beskrivna begreppen varumärke, mervärde, värderingar och 

värden. 

Intervjuerna inleddes alltså med ett antal övergripande frågor för att dels leda in respondenten 

i ämnet, men även för att kunna få en bild av dennes erfarenhet av Folksam. Frågorna till 

kunderna syftade till att fånga upp intervjupersonernas uppfattningar och associationer till 

varumärket och de mervärdessatsningar som Folksam gör utan att för den skull nämna ordet 

mervärde en endaste gång under intervjun. Hade vi själva nämnt begreppet mervärde finns 

risken att vi påverakt respondentens uppfattning av vad denne ser som ett mervärde och det 

ville vi givetvis inte göra. Frågorna till kunderna syftade även till att ta reda på de enskilda 

personernas upplevelser av Folksam som försäkringsleverantör och företag. 

3.14.1 Frågekonstruktion 

De första frågorna är enligt Trost (2005, s.64) avgörande för hur resten av intervjun blir. 

Därför såg vi till att dessa var frågor som skulle göra respondenten trygg och säker. Vid 

uppföljningsfrågor eller vid frågeställningar där det krävdes mer information använde vi 

standardiserade sonderingsfrågor (som är fasta följdfrågor) för att skillnaden i frågeteknik 

mellan oss som intervjuade enligt Bryman (2005, s.147) skulle minska. Vi har hela tiden haft 

en strävan efter att vårt intervjuformulär skulle innehålla enkla raka frågor eftersom det enligt 

metodförfattare (Trost, 2005, s.76) är att föredra. Tratttekniken (Sörqvist, 2000, s.83), alltså 

att använda mer generella frågor först (med undantag för de första specifika 

introduktionsfrågorna) för att sedan allt mer övergå till specifika frågor var alltså den teknik 

vi eftersträvade. Vi försökte även tala tydligt och begripligt och på ett för intervjuaren själv 

naturligt sätt under hela intervjun. Småord och utfyllnadsord försökte vi undvika så gott det 

gick, eftersom Trost (2005, s.84-85) anser att det låter slarvigt och kan göra den intervjuade 

fundersam över det lilla ordets betydelse. Endast frågeställningar som är nödvändiga har 

använts eftersom varje ytterligare fråga ökar respondentens arbetsbörda och gör 

undersökningen mer komplex enligt Sörqvist (2000, s.73) vilket självfallet skulle få en 

negativ effekt på resultatet. Frågeordningen ska kännas naturlig och logisk för respondenten 

menar Sörqvist (2000, s.83), så vi jobbade mycket med att få frågorna i ett passande 

ordningssystem. Anledningen till att vi valde öppna frågor, var för att ge respondenten 

möjlighet att svara fritt och med egna ord. På så sätt undvek vi samtidigt att styra deras svar, 

vilket ger oss ett mer tillförlitligt resultat. Förutom att vi bandade intervjuerna skrev vi ned 

nyckelord så att materialet skulle bli enklare att sammanställa. Även om vi utgick från samma 

frågor skiljde sig följdfrågorna åt som vi tidigare nämnt beroende på hur respondenterna 

svarade.  

3.14.2 Pilotstudie och inspelning av intervjuerna 

När frågeformuläret var skapat testkörde vi det först på oss själva genom att använda 

Sörqvists (2000, s.86) checklista (se bilaga 5). Redan där upptäckte vi några formuleringar 

som vi behövde ändra. Vi fortsatte därefter vår testkörning av frågeformuläret med att testa 
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frågorna på 5 utvalda respondenter som fick i uppgift att säga hur de tänkte och resonerade 

när de svarade på frågorna.  

Efter den första riktiga telefonintervjun såg vi i linje med Trost (2005, s.51) tankar igenom 

intervjuguiden ytterligare en gång för att se om några förändringar var nödvändiga. Vi anar att 

det finns många normer och förväntningar idag, som respondenterna fäster stor vikt vid. Med 

detta menar vi att det är viktigt att komma ihåg att vissa av våra frågeställningar kan ha lett till 

att respondenterna svarat socialt önskvärt, men vi anser att vi ändå undvek detta så gott vi 

kunde genom att först i slutdelen av intervjun presentera att Folksam sysslar med vissa typer 

av samhällssatsningar för att se om respondenterna själva först skulle kunna presentera det 

som viktigt. Vi ändrade dock ingen frågeställning även om vi blev lite fundersamma till att vi 

fick så många väldigt korta svar som var svåra att spinna vidare på. Konsekvenser av detta för 

studien blev att intervjuerna blev lite tama och intervjumaterialet inte så fylligt som vi önskat. 

Vi tycker dock att man ska ha i åtanke att detta var första gången vi som författare 

genomförde telefonintervjuer och vi tror att detta kan ha lett till att vi vid vissa svar inte 

uppfattade att följdfrågor faktiskt kunde ha ställts. Vi var även överlag lite för måna om att 

vara de intervjuade tillags och fokuserade därför lite för mycket på att ”respondenterna nog 

inte hade tid att prata så länge”, vilket antagligen inte stämde gällande alla respondenter.  

I efterhand kan vi även konstatera att tydligare formuleringar hade varit lämpligt. Denna 

problematik försökte vi alltså undvika genom de testintervjuer som vi genomförde i hopp om 

att få värdefulla kommentarer och reflektioner till förbättringar. Trost (2005, s.24) menar att 

det inte är helt lätt att använda sig av provintervjuer eftersom det kan vara svårt att få 

trovärdiga svar när man intervjuar bekanta eller anhöriga. Tyvärr fick vi kompromissa och 

välja just 5 bekanta personer som inte ingick i studiens urval vilket Sörqvist (2000, s.86) råder 

forskare att om möjligt undvika. Eftersom det inte fanns tid till att hitta andra mer 

representativa respondenter tyckt vi att våra bekanta var bättre än att ingen 

provintervju/pilotstudie hade åstadkommits. Pilotstudien blev alltså inte den optimala för vår 

studie sett. 

Vårt val att spela in intervjuarna hade fördelarna att vi i efterhand kunde analysera tonfall och 

ordval, vi behövde inte anteckna allting som sades under intervjun och vi kunde på ett enkelt 

sätt lära av våra egna misstag från en intervju till en annan vilket även Trost (2005, s.53-54) 

ser som fördelar med intervjuer. Nackdelar med inspelningen av intervjuerna var att det tog 

tid att sammanfatta dem eftersom att ljudkvalitén inte (på grund av vissa tekniksvårigheter) 

blev den bästa. Hur stort blev vårt bortfall? 

3.15 Bortfall 

Av 200 möjliga respondenter fick vi tag i 38 som ställde upp på att bli intervjuade. Detta ger 

ett bortfall på 162 personer vilket vi ser som en helt godkänd siffra med tanke på 

omständigheterna. Ett visst bortfallsfel får man räkna med i undersökningar som denna 

eftersom att vissa kunder inte vill svara när man ringer upp dem, andra är inte anträffbara och 

slutligen en kategori utelämnar vissa frågor när de svarar menar Sörqvist (2000, s.160). 43 av 

de utvalda respondentnumren som vi fick tillgång till hade dessutom upphört, 84 personer var 

inte hemma när vi ringde, 13 personer ville att vi skulle ringa en annan dag och 22 personer 

ville inte ställa upp på att bli intervjuade. De kunder som inte ville delta uppgav övervägande 

tidsbrist och ointresse som anledning. Vi hade även bortfall på några få enskilda frågor, men i 

stort sett svarade alla som ställde upp på att bli intervjuade på hela intervjuguidens frågor. Att 

ringa strax innan efter eller under middagsmåltiden och när folk är på väg ut för 
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fritidsaktiviteter, är självfallet ett problem och säkert även en stor källa anser vi till det bortfall 

som i vårt fall uppstått. 

För att minska bortfallet lovade vi konfidentiell behandling av all information vilket Sörqvist 

(2000, s.95) förespråkar. Alltså ingen utomstående kan ta del av något som sagts under 

intervjuerna på ett sådant sätt att den enskilde kan kännas igen (Trost, 2005, s.40). Om 

kunderna inte hade tid att svara när vi första gången ringde upp dem, frågade vi alltid om de 

kunde tänka sig att svara vid ett senare tillfälle vilket många respondenter också kunde tänka 

sig. Hur arbetade vi fram ett resultat från våra intervjuer?  

3.16 Sammanställning och bearbetning av resultat 

Efter att vi utfört samtliga kundintervjuerna sammanställde vi resultatet utifrån de 

ljudinspelningar och de anteckningar som vi skapat under intervjutillfällena. För att kunna 

sammanställa vårt resultat valde vi att först skriva ner dem ordagrant för att därefter reducera 

den inhämtade informationen genom att sammanfatta, banta ner och välja ut nyckelord från de 

olika intervjuerna. Sörqvist (2000, s.164) menar att ett kritiskt synsätt och ifrågasättande 

attityd är viktigt för att upptäcka brister i ens studie och resultat, därför har vi hela tiden 

eftersträvat det. Man ska vara öppen för andra tolkningar än de mest uppenbara har vi fått lära 

oss av Trost (2005, s.132) vilket också blivit en viktig riktlinje i vårt analysarbete. Vi har 

alltså mer konkret försökt se på hela intervjun, och ställt oss frågan, vad säger den?  Vad är 

alltså verkligen intressant att tolka? Vid bearbetning tog vi även viss hänsyn till att 

uppfattningen om Folksams mervärdessatsning i viss utsträckning kan påverkas av kundens 

personliga motiv.  Hänsynen togs för att kunna få en så sanningsenlig bild av varumärket 

Folksam som för oss var möjligt. Finns det några nackdelar med vårt metodval och 

empiriinsamling? 

3.17 Kritik mot empiriinsamling och metod 

Vårt synsätt och våra förkunskaper har haft påverkan och inflytande gällande hur vi både 

formulerat vårt frågeformulär och analyserat vårt resultat av intervjuerna anser Bryman (2005, 

s.118). Denna medvetenhet har vi tagit med oss även när det gäller vilken inverkan kundens 

bakgrund och kunskaper kan ha haft för hur de tolkar och uppfattar sin verklighet. Under våra 

intervjuer blev vi varse om detta då flertalet kunder med anledning av båda avsaknad av 

intresse och kort kundtid inte hade speciellt mycket tankar eller uppfattningar om Folksam 

som försäkringsbolag. Kunderna gav oss helt enkelt genomgripande väldigt korta svar. 

Andra felkällor vi misstänker att vår studie kan vara drabbad av i viss mån är att vi kan ha 

misstolkat i vår kodning av respondenternas svar så att felaktigheter uppstått. Vi kan ha 

använt ledande tonfall och respondenterna kan ha kommit ihåg fel eller inte velat säga hela 

sanningen. Respondenterna kan alltså ha gett socialt önskvärda svar för att de tror att det är 

det passande svaret eller för att de vill ge en positiv bild av sig själva. För att förhindra detta 

försökte vi i linje med Brymans (2005, s.159) tankar under intervjutillfällena att inte visa hur 

vi bedömde respondenternas svar. En annan faktor som vi anser kan ha påverkat vår 

undersökning är hur snabbt respondenterna svarade på intervjufrågeställningarna. Majoriteten 

övervägde noggrant sina svar, men många genomförde intervjun i en sådan hast att 

reliabiliteten av utkomsten kan ifrågasättas.  
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Det är övervägande äldre som har svarat på våra frågor och som tog sig tid att tänka efter 

ordentligt innan de svarade. Därför har vi en mer bristfällig bild av 25-40 års segmentets 

uppfattning. Konceptet och namnet ”Spelar roll” var framförallt inte känt hos den yngre 

kundgruppen vilket i viss mån kan bero på namnet. Hade vi sagt vilka satsningar som ligger 

bakom ”Spelar roll” redan från början kan fler kunder ha känt igen konceptet fast de inte 

kände till det övergripande namnet för satsningarna. Å andra sidan var det just 

konceptnamnets förankringsgrad hos respondenterna som vi ville ta reda på och då var 

kännedomen om just namnet en viktig del att börja fråga dem om. 

Bryman (2005, s.319-320) menar att intervjuarens egenskaper, ålder, tonfall och kön kan 

påverka respondentens svar och därför hade vi sett det som positivt om en och samma person 

intervjuat alla respondenter så att relationen mellan respondent och intervjuare blir så enhetlig 

som möjligt. Trots en medvetenhet om dessa faktorer har vi alltså valt att dela på intervjuerna 

eftersom att vi annars var rädda för att vi inte skulle hinna få med tillräckligt många 

respondenter i undersökningen. Vilka är våra etiska överväganden? 

3.18 Etiska frågeställningar 

Vid undersökningar bör man enligt Bryman (2005, s.557) alltid göra etiska överväganden. Av 

de fem huvudsakliga etiska kraven (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

och anonymkravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar) som finns för forskning och 

som Bryman (2005, s.557) redogör för, upplever vi att samtliga uppfyllts förutom möjligen 

det första kravet om information. Hela undersökningens syfte och alla dess moment 

klargjordes och presenterades inte alltid fullt ut för respondenterna. Dock fanns det en tanke 

kring att så blev fallet eftersom vi ansåg att det kunde göra respondenternas svar väldigt 

påverkade och därigenom mindre trovärdiga.  Av de etiska principer som finns för forskning 

som Bryman (2005, s.559) presenterar, finner vi för vår undersökning principen om Intrång i 

privatlivet mest intressant att diskutera kring. Vi anser dock att vår undersökning inte bryter 

mot denna princip eftersom att deltagandet var helt frivilligt och vi var noga med att undvika 

känsliga frågor i möjligaste mån. Hur tänker vi kring metodens kvalitet? 

3.19 Sanningskriterier/Metodens kvalitet 

Vi är medvetna om att de val vi gjort får konsekvenser för undersökningens trovärdighet och 

kvalitet. En medvetenhet har genom forskningsprocessen funnits om att vi som intervjuare fått 

ta del av respondenters tolkningar av de begrepp som vi brukat. Att det förhåller sig på detta 

vis gör att krav ställts på ifrågasättande, saklighet och kritisk granskning av den information 

som vi mottagit. Därför har vi också försökt att bevara en förståelse under hela uppsatsarbetet 

om att de svar vi erhållit bör uppfattas som bidragande för vårt analysarbete av den enskilde 

respondentens mening runt mervärdesatsningen och Folksams varumärke och därmed inte 

kan ses som riktiga eller felaktiga.  

Trovärdighet är det grundläggande kvalitetskriterium som vi valt att använda oss av för 

bedömning av vår undersökning, eftersom att vi som Guba och Lincoln (Bryman, 2005, 

s.306-307) anser att det kan finnas flera hållbara beskrivningar av en verklighet. Som Bryman 

(2005, s.306-307) beskriver, består trovärdighet av fyra kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. För att uppnå 

tillförlitlighet som handlar om ifall resultaten stämmer överens med verkligheten, alltså hur 

sannolikt undersökningens resultat är (Bryman, 2005, s.307), har vi försökt utföra vår studie i 
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enlighet med de regler som finns. Vi anser att tillräcklig data samlats in. Vi har dokumenterat 

samtliga kundintervjuer, 36 stycken med ljudinspelning (om än något bristfällig ljudkvalitet) 

och 2 stycken med noggranna anteckningar. Vi anser att vi samlat in tillräckligt med 

intervjumaterial samt att vår metod är genomtänkt så att det insamlade materialet och metoden 

stärker varandra. Något som ytterligare stärker tillförlitligheten för vårt resultat är att vi efter 

cirka 20 intervjuer kunde urskilja att svaren blev likartade, dock valde vi att genomföra ett 

tiotal till för att skapa en så hög trovärdighet som möjligt. Vi anser att vi även uppnått en 

möjlighet till överförbarhet med vår studie på en annan miljö eftersom vi som Bryman (2005, 

s.307) förespråkar försökt göra noggranna redogörelser för hur vi gått tillväga under hela vår 

undersökning. Det går alltså enligt vår mening att överföra studiens resultat på liknande 

situationer (till exempel andra försäkringsbolag på den svenska marknaden) även om man får 

ha i åtanke Brymans (2005, s.319) tankar om att det är svårt att göra om en annan författares 

undersökning, eftersom den bygger mycket på just författarna ifråga. Pålitligheten av studien 

anser vi också som förhållandevis god eftersom att alla faser i forskningsprocessen finns 

dokumenterade vilket Bryman (2005, s.307) ser som positivt just utifrån pålitlighetsaspekten. 

På så sätt har vi stärkt pålitligheten och resultatet blir att en undersökning med samma 

tillvägagångssätt vid ett senare tillfälle har stora chanser att få ett likartat resultat. Självfallet 

kan det vara svårt att få till en fullständig objektivitet i kvalitativ forskning så för att kunna 

styrka och konfirmera har vi försökt säkerställa att vi agerat i ”god tro” även här i linje med 

Brymans (2005, s.307-308) rekommendationer och allstå inte låtit våra personliga värderingar 

och teoretiska inriktning i avsiktlig mån påverka studiens utförande och slutsatser. 
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4. Kunders uppfattningar av 

mervärde 
I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet utifrån intervjuer samt skriftliga 

dokument från Folksams hemsida. Inledningsvis ges en kort beskrivning av företaget Folksam 

och dess mervärdesidentitet, vad den står för och hur de vill uppfattas. Sedan presenteras 

kundernas relation till Folksam, deras förväntningar och inte minst deras 

mervärdesuppfattning. 

4.1 Företagsbeskrivning  

Folksam grundades 1908 och är ett kundägt och ömsesidigt bolag vilket innebär att kunderna 

äger företaget och att all vinst stannar hos varenda en. Företagets värderingar består av 

ledorden trygghet, engagemang, medmänsklighet och professionalism. På Folksam jobbar 

idag ca 3 300 medarbetare där 51 % är män och 49 % är kvinnor. Företaget försäkrar var 

femte bil, varannan person och vartannat hem i Sverige. Folksams vision är ”Att bidra till ett 

långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet”. Folksam övergripande mål är 

”Vi ska ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda kunder”. 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”. Den personalidé som Folksam försöker leva upp till är att 

deras kunder ska möta försäkringsbranschens bästa team av kompetenta och engagerade 

medsystrar och medbröder. (Folksam, 2009
1
) 

Folksam har ett belöningssystem för sina anställda som företagets koncernledning deltar i. 

Som mest kan belöningen ge 20 000 kr till varje medarbetare och 2008 blev utfallet 4 000 kr 

per anställd. Om inte de högt ställda målen uppnås blir det heller ingen belöning utbetalad. 

Den vinst som företaget erhåller används till att skapa bättre produkter och förbättra servicen 

mot kunderna. Vinsten används även till att förbättra samhället genom forskningen om miljö 

och trafiksäkerhet. (Folksam, 2009
2
) 

4.1.1 Folksams grupp- och kollektivförsäkringar  

Folksams affärside kommer till liv i de grupp- och kollektivförsäkringar försäkringsbolaget 

erbjuder som kunden kan teckna genom att tillhöra en organisation, förening eller ett 

fackförbund. Det vanligaste är att dessa gruppförsäkringar erbjuds av olika fackförbund till 

sina medlemmar och ofta är då försäkringen mer värd än medlemskapet i fackförbundet 

kostar. Gruppförsäkringar är förhållandevis billiga och har bra villkor eftersom att det är flera 

kunder med och delar på både risker och kostnader som försäkringen innebär. Detta gör att 

gruppförsäkringar ofta upplevs som mer förmånliga än en enskild försäkring. I vissa fall är det 

även så att försäkringen ingår i den medlemsavgift som kunden betalar till den organisation 

eller den förening som kunden tillhör. Skydd för kunden som att vid arbetslöshet inte behöva 

betala försäkringen och ändå få behålla den förekommer även i vissa av försäkringarna och 

erbjuds genom organisation kunden tillhör. De olika formerna av gruppförsäkringar som 

erbjuds är hemförsäkring, liv- och sjukdomsförsäkring, olycksfallsförsäkring, 

inkomstförsäkring och barnförsäkring. (Folksam, 2009
3
)  
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4.2 Folksam:s mervärdesidentitet ”Spelar roll” 

Folksam menar att allt människor gör i livet har betydelse - Det spelar roll helt enkelt roll vad 

vi gör, väljer, säger och köper, eller inte köper för den delen. När man blir kund hos Folksam 

så ska man få chansen att vara med att påverka och avgöra. Folksam har valt att spela roll 

framförallt när det gäller samhället genom sitt engagemang i trafiksäkerhet, ansvarsfulla 

placeringar och miljö. Med sin kunskap och inspiration försöker företaget att påverka 

näringslivet, företagandet, säkerheten, miljön och framtiden. Företaget vill även betona att de 

värdesätter enkla sparformer och försäkringar både för barn och vuxna (För mer in formation 

se bilaga 1). (Folksam, 2009
4
)  

4.2.1 Folksam:s mervärdesbyggstenar 

Trafiksäkerhet – Trafiksäkerhetsforskning är något som är av stor vikt för Folksam. 

Miljöarbete – Folksam försöker göra sitt miljöarbete till något som ska genomsyra hela 

företaget från miljögodkända entreprenörer till de bilförsäkringar som tillhandahålls.   

Sparformer och etisk kapitalförvaltning – Att bevaka bonusar, skapa jämställdhetsindex och 

etiskt profilerade fonder är viktigt för Folksam.  

(Folksam, 2009
4
) 

4.3 Sammanställning av Kundintervjuerna 

4.3.1 Segment 50 år och äldre 

4.3.1.1 Kundens relation till Folksam 

Ett flertal av respondenterna i segmentet 50 år och äldre har varit kunder hos Folksam över 

minst en tioårsperiod och många av kunderna har varit kunder så länge som trettio år eller 

längre. Flera kunder hade dålig uppfattning om hur länge de varit kunder hos Folksam och 

hade därför svårt att svara på detta, men de flesta av kunderna upplevde alltså att de varit 

kunder under en längre tidsperiod. Någon enstaka kund hade varit kund av och till och hoppat 

mellan Folksam och andra försäkringsbolag.  

Den mest framträdande orsaken till varför respondenterna blivit kunder hos Folksam var 

kopplad till olika fackliga organisationers anslutning till Folksam. Utifrån den fackliga 

försäkringen hade många kunder med åren valt att knyta fler försäkringar till Folksam. Flera 

av respondenterna som varit kunder länge hos Folksam kunde inte minnas varför de valt 

Folksam som försäkringsbolag. I många respondenters fall var det även tal om att den första 

försäkringen som de tagit som ung varit hos Folksam i form av bilförsäkring eller 

hemförsäkring och då alltså inte alltid kopplad till facket. Någon hade genom ett husköp tagit 

över den redan befintliga försäkringen som var hos Folksam och sedan fortsatt som kund. 

Orsaker som att Folksam varit det bästa alternativet när kunden i fråga varit i behov av 

försäkringar angavs också som anledning.  En kombination av service, effektivitet och pris, en 

koppling genom en bekant som arbetar på Folksam, bättre villkor än andra försäkringsbolag, 

billigare bilförsäkring hos företaget och hembesök angavs slutligen också som anledningar till 

att respondenter valt Folksam som försäkringsbolag.  
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Trots att de flesta av respondenterna varit kunder länge hos Folksam, var det sällan som de 

hade någon egentlig kontakt med försäkringsbolaget utöver att de betalade sin premie för 

försäkringen. De kunder som ändå sade sig ha kontakt med Folksam, ansåg att kontakten 

fungerade bra och att de fått ett bra bemötande av försäkringsbolaget. I många fall kunde vi se 

ett samband mellan att de kunder som påstod sig ha en kontakt med Folksam också hade 

använt någon försäkring som de hade hos försäkringsbolaget. Trots längden på kundernas 

relation till Folksam var det flera som inte någonsin till intervjuns datum varit i kontakt med 

sitt försäkringsbolag. De kunder som hade haft mer kontakt med Folksam var alltså de som 

använt försäkringen av olika anledningar och deras upplevelse av denna kontakt var överlag 

ett bra bemötande, men deras åsikt om de fått ut ett skäligt belopp för skadan eller inte 

varierade en del. En annan orsak till kontakt med Folksam var byte av bilförsäkring och 

information som getts via telefon om möjligheter till pensionssparande. 

4.3.1.2 Kundens uppfattning om Folksams varumärkesimage 

Ett stort antal av de tillfrågade kunderna svarade snabbt att vad de tänkte på när de hörde 

Folksam var försäkringsbolag, försäkring och bilförsäkring. Skadeskydd var även det något 

som associerades till Folksam.  Andra begrepp som också utmärkte sig var att flera kunder 

kopplade samman Folksam med folkrörelse, LO, facket, fotfolket och att Folksam var ett bra 

alternativ för den vanliga människan. Folksam ansågs förtroendeingivande och ingav 

förhoppningar om att få hjälp på ett bra sätt om så skulle behövas. Vissa sa sig inte tänka på 

något speciellt och kunde därför inte svara på vad de tänkte på då de hörde Folksam nämnas. 

Tankar om att få en slant när det skulle bli dags för pension genom sitt sparande hos Folksam 

fanns också med i respondenters association till Folksam. Dessutom ansåg respondenter att 

priserna skiljer sig mellan försäkringsbolag mer idag än för 40 år sedan. Folksam har blivit 

dyrare enligt några respondenter som ansåg att ”det finns både för och nackdelar med 

Folksam och att dessa får vägas mot priset”.  

4.3.1.3 Kundens förväntningar 

Den mest framträdande förväntningen kunderna sa sig ha på Folksam var att de ville få ett bra 

och professionellt bemötande av företaget. Det ansågs även viktigt för respondenterna att 

Folksam skulle leva upp till sina löften som de gett genom försäkringarna och att de när något 

verkligen händer förvaltar dessa löften på ett bra sätt. Att Folksam skulle sköta sina åliggande 

var också något som vissa respondenter mer tog förgivet än såg som en förväntning. 

Respondenterna ville se att Folksam var lätta att kontakta vid behov och att den information 

som Folksam ger ska vara lätt att ta till sig och förstå. Det fanns en allmän uppfattning hos 

respondenterna om att försäkringsbolag överlag inte alltid ser till kundes bästa och att de ofta 

tar till genvägar för att inte behöva ta ansvar när något hänt kunden.  

Vissa av respondenterna hade en förväntan på att Folksam skulle ”vara raka och ärliga” och 

”behandla kunden riktigt” och ”inte dra undan något utan följa de regler och löften som de 

gett till kunden”.  Det ansågs viktigt att Folksam levde upp till ”det de utgett sig för att vara” 

och att ”det ska stämma det de säger om försäkringarna”. Att ”vara bra och billiga”, var 

även något som respondenterna förväntade sig av Folksam. Respondenterna ville även att 

deras pengar och försäkringar skulle förvaltas väl och en förväntan fanns om att det skulle bli 

ränta på pensionssparandet som kunderna har hos Folksam. 

De förväntningar som respondenterna har på Folksam var överlag uppfyllda enligt dem själva. 

Kunderna ansåg att de gånger de har varit i behov av hjälp, har Folksam skött sig bra och 
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svarat på frågor och varit allmänt hjälpsamma. Flera respondenter sa sig rent ut sagt vara 

jättenöjda med försäkringsbolaget. Folksam är som alla andra försäkringsbolag resonerade 

andra kunder när det gäller att uppfylla förväntningar och menade att det inte finns någon 

större skillnad mellan Folksam och andra försäkringsbolag i dagens Sverige. 

Det var flera respondenter som trots att det inte visste om Folksam skulle leva upp till deras 

förväntningar ändå hade bilden av att så skulle vara fallet. Denna uppfattning kom oftast från 

respondenter vars enda kontakt med Folksam var att de betalade in den räkning som dyker 

upp från försäkringsbolaget med jämna mellanrum. Det fanns en respondent som ansåg att 

familjen inte fått sina förväntningar uppfyllda då det blivit tal om utbetalning av en 

försäkring. Trots detta var respondenten nöjd med Folksam på grund av att personen hade en 

bra personlig kontakt i företaget som varit väldigt hjälpsam i olika situationer. Så i detta fall 

levde Folksam upp till kundens förväntningar gällande bemötande men sänkte kundens 

förväntningar gällande en rättvis utbetalning.  

Uppfattningen att andra kunder tidigare inte fått sina krav uppfyllda när det gällde 

försäkringsutbetalningar av Folksam fanns hos andra respondenter. Dessa respondenter hade 

inte själva behövt använda sin försäkring men det fanns alltså en betydande osäkerhet 

gällande hur det skulle bli den dagen de själva skulle behöva använda sig av en försäkring i 

någon form. Dessa respondenter hade trots sin osäkerhet fortfarande en förhoppning om att 

allt skulle lösa sig gällande Folksam den dagen något skulle inträffa. Detta trots den dåliga 

bild som kunderna påtalade målats upp i media och från bekanta om hur andra kunder blivit 

bemötta av olika försäkringsbolag. 

4.3.1.4 Kundens uppfattning om Folksam mervärdessatsning 

Det kom fram flera varierande svar på vad kunderna ville se för satsningar från Folksam sida. 

Flertalet av dessa satsningar innebar låga priser, ledande priser och en bra premie då det idag 

är lättare än tidigare att byta försäkringsbolag. Att Folksam aktivt tar kontakt med sina kunder 

för att hjälpa dem att hålla sina försäkringar uppdaterade och att kunderna ges möjligheten att 

samla ihop alla försäkringar till ett bolag och på så sätt få en billigare försäkring som täcker 

allt, var andra önskade satsningar som kunderna pekade på. 

Det var många respondenter som ville se att Folksam satte kunden i fokus och att de i sitt 

arbete alltid hade kunden i åtanke. De ville att Folksam skulle vara samarbetsvilliga och 

tillmötesgående när något inträffade. Det fanns alltså en önskan om att ”saker och ting ska 

fungera om något händer”. En respondent utryckte dock att det var en självklarhet att 

Folksam skulle ge ett bra bemötande och att det skulle gå smärtfritt när man som kunde 

behövde hjälp, ”annars var det rakt detsamma” enligt respondenten.  

Även satsningar som skulle göra Folksam starkare som försäkringsbolag var önskade 

satsningar. Det var också väldigt många respondenter som inte alls hade någon uppfattning av 

vad de vill att Folksam skulle satsa på och i vissa fall angavs som orsak till kundens avsaknad 

av förväntningsuppfattning att försäkringsbolagssatsningar inte varit något kunden hade tänkt 

på sedan tidigare. 

Ett förslag på satsning var att Folksam helt skulle göra om sina försäkringar, men hur denna 

försäkringsomvandling skulle se ut var inget som respondenten kunde svara på. 

”Medvetandegöra fritids- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar och att satsa på 

billigare försäkringar till arbetslösa ungdomar och ungdomar över lag så att de kan få en bra 
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start på vuxenlivet” var konkreta och önskade satsningar av respondenter. Det fanns även 

önskemål om en bra 55+ försäkring för de kunder som närmar sig pensionen och med detta en 

önskan om att det pensionssparande i Folksam som respondenten hade också skulle visa exakt 

hur stor pensionen i framtiden skulle bli. 

Den övergripande uppfattningen var att försäkringsbolag som arbetar med samhällsfrågor var 

något bra och positivt. Ett engagemang är alltid bra tyckte de flesta kunderna i segmentet. Ett 

engagemang i samhällsfrågor för försäkringsbolaget närmare folket. ”Då även Folksam är del 

av samhället och har pengar över är det inte mer än rätt att de satsar sina pengar på 

samhället” som en respondent uttryckte det. Men uppfattningen att ett försäkringsbolag först 

och främst ska satsa på att vara duktiga på en sak och att detta var försäkringar och därmed 

överlåta samhällsengagemanget åt andra var också flera respondenters åsikt. En respondent 

tyckte även att det var bra med samhällssatsningar så länge Folksam kunde hålla sig neutrala, 

men att det fanns andra instanser i samhället som skulle gå in och utföra dessa satsningar i 

första hand. Det var flera respondenter som inte visste vad de skulle tycka om 

samhällsatsningar av ett försäkringsbolag och valde att därför inte ha en åsikt om 

satsningarna.  

4.3.1.5 Folksams mervärdessatsningar 

Folksams satsning ”Spelar Roll” var det ingen av de uppringda respondenterna som kände 

till. Övergripande var det få av respondenterna som tillfrågades som kunde svara på vilka 

samhällsatsningar Folksam gör och de flesta sade sig alltså inte alls veta något om detta. En 

respondent trodde sig ha läst om Folksams samhällsatsningar men kunde inte komma ihåg 

riktigt vad. Det fanns svaga kopplingar till de reklamfilmer som Folksam har visat på tv och 

utifrån dessa kunde några respondenter koppla ihop reklamen med Folksams 

samhällsatsningar.  

Av de satsaningar som Folksam gör var det flest respondenter som kände till Folksams 

trafiksäkerhetssatsning. Ännu fler respondenter kände igen trafiksäkerhetssatsningen när de 

blev tillfrågade om den specifika satsningen och fick ett namn på satsningen.  Respondenterna 

kände då till deras trafiksäkerhet, att de testat karosser efter säkerhetsklass, tagit fram 

bilbarnstol och att de värnar om säkerhet i trafiken för framförallt barn. Deras aktiva 

säkerhetsarbete som inneburit upplysning om att använda väst (som ger bättre möjlighet för 

bilar att se gångare) i trafiken och utdelande av gratishjälmar på stan, gjorde att ett antal 

respondenter kände till satsningen. 

Det fanns även en grupp respondenter som sa sig vagt känna till konceptet ”trafiksäkerhet” 

när de fick det presenterat, men som inte riktigt kunde säga vad konceptet innebar. Det var 

även ett flertal respondenter som missat trafiksäkerhetssatsningen helt och inte alls kände till 

Folksams arbete med trafiksäkerhet. 

En respondent förväxlade miljösatsningen med att köra nykter men kom på sig själv med att 

detta tillhörde trafiksäkerheten istället. Det var någon respondent som tyckte sig minnas att de 

läst om miljösatsningen i en kvällstidning men kunde inte komma ihåg vad det var det hade 

handlat om och en annan respondent ansåg sig ha sett något om miljösatsningen men kunde 

inte komma ihåg vad. Dessa personer hade alltså en vag igenkänning av Folksams miljöarbete 

men så pass vag att de egentligen inte kunde säga något om den. I övrigt visste 

respondenterna igenting om något miljöarbete från Folksam sida. 
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De respondenter som hade pensionssparande i Folksam, kände oftast till Folksams sparformer 

och etiska kapitalförvaltning. Det var även en respondent som kände igen försäkringsbolagets 

sparformer och etiska kapitalförvaltning från en försäkring respondenten hade hos Folksam. 

En respondent utryckte det som ”en väldigt positiv satsning av Folksam att försöka göra 

något i den stora världen med många odågor som utnyttjar barn”. Det var även en grupp 

respondenter som mera vagt visste vad Folksams sparformer och etiska kapitalförvaltning 

innebar genom de reklamer de sett på tv. En respondent utryckte sig som att ”detta var något 

man hört talas om”, men att ”inom detta område är jag en soffliggare”, så det var bara 

informationen från tv-reklamen som respondenten tagit dela av och vagt kände till, inget mer. 

Den stora delen av segmentet kände alltså inte alls till Folksams sparformer och etiska 

kapitalförvaltning.  

Efter att respondenterna svarat på frågor om Folksams samhällsatsningar i tur och ordning 

fick de frågan om dessa skulle vara av betydelse för dem som kund om det skulle bli tal om 

att byta försäkringsbolag. Frågan var svår att svara på tyckte vissa respondenter. Det var ett 

flertal respondenter som började med att svara att samhällssatsningarna skulle väga in men i 

slutändan var det nog mer priset som skulle avgöra frågan för de flesta av kunderna. Det var 

respondenter som ansåg att samhällssatsningarna vägde in, men att de ändå inte skulle byta 

försäkringsbolag för de hade alltid haft Folksam. Några respondenter sa att de endast skulle 

bli tal om byte om de blev besvikna på Folksam och att besvikelsen i sådant fall inte skulle 

kunna kopplas samman med försäkringsbolagets samhällsatsningar. Bytet skulle istället 

sammankopplas med om de inte fick ett bra bemötande av Folksam.  

Kopplingen till facket gjorde att respondenter vara nöjda med sina försäkringar hos Folksam 

och att det tack vare denna kopplingen som det inte skulle bli tal om något försäkringsbyte. 

En respondent uppgav att han hade det bra hos Folksam tack vare den personliga 

kontaktperson han hade och att den personliga kontakten med en anställd på Folksam var det 

som troligen skulle väga tyngst om det skulle bli tal om ett försäkringsbolagsbyte. Den 

anställdes goda service var alltså det som höll honom kvar som kund. 

Endast en respondent gjorde kopplingen mellan barnarbete och de pengar som sparas hos 

Folksam och ansåg att fler företag borde se till att satsa sina pengar där de kan göra nytta för 

andra. Denna respondent tyckte därför att detta var avgörande i frågan om vilket 

försäkringsbolag man som kund skulle välja att tillhöra. 

De flesta respondenterna ansåg alltså att ett försäkringsbolagsbyte skulle baseras enbart på 

den ekonomiska biten och att dessa samhällsatsningar som Folksam har, inte alls skulle vägas 

in vid ett eventuellt byte. Skälet till varför de flesta respondenter hade Folksam som 

försäkringsbolag idag var alltså övervägande för att de fått ett bättre erbjudande genom 

Folksam och detta erbjudande ansåg dessa kunder vara avgörande. Anledningar som att 

respondenter kände sig så nöjda och trygga med de försäkringar som de hade genom Folksam 

vilket gjorde att de inte nappat på andra erbjudanden som dykt upp så länge de andra 

erbjudandena inte var billigare än Folksams erbjudande förekom också. 

4.3.1.6 Kundens motivation 

Motivationen till att fortsätta att vara kund hos Folksam uppgav de flesta respondenter var för 

att de fick bra service, bra kontakt, snabb hjälp och ett bra bemötande från Folksams sida. 

Folksam ansågs ärliga och att de tog väl hand om sina kunder och detta motiverade dem till 

att stanna som kund enligt ett flertal respondenter. Respondenter uppgav att så länge de ansåg 
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att Folksam skötte ”deras grejer” och var vänliga när kunden kontaktade dem fanns det ingen 

anledning att byta bolag. Det fanns en tilltro hos respondenterna att Folksam skulle sköta sitt 

jobb och leva upp till de löften som de gett till sina kunder. Det var först om det skulle uppstå 

missnöje som motivationen att stanna som kund skulle försvinna.  

Tillsammans med ett bra bemötande var priset det som mest motiverade kunderna till att vara 

kund hos just Folksam. Många respondenter ansåg att Folksam höll en bra prisnivå och en 

konkurrenskraftig premie. Några respondenter ansåg att de fick bra service men önskade att 

Folksam skulle sänka sina priser. Det var helt avgörande för vissa respondenter att Folksam 

höll rätt pris och premie på en viss försäkring som respondenten ansåg viktig, till exempel 

bilförsäkringen. Så länge bilförsäkringen låg på en bra nivå var man nöjd med helheten hos 

försäkringsbolaget. Folksam ansågs vara starka och stabila som försäkringsbolag jämfört med 

andra bolag och detta motiverade respondenten att vara kund då respondenten kände sig trygg 

med sitt val av bolag. 

Ett skäl som motiverade respondenter att stanna som kund var även att de ansåg sig vara en 

person som inte hoppar mellan bolag utan stannar kvar som trogen kund i vått och torrt. Nu 

hade respondenterna Folksam och så skulle det också förbli menade dem. Pensionssparandet 

uppgavs som motivationsfaktor till att stanna som kund och så även att bolaget upplevdes 

humant med sina nypresenterade satsningar inom miljö och mot barnarbete, för några av de 

tillfrågade respondenterna. 

Även när det gällde vad som motiverade kunderna inom segmentet att vara kund hos Folksam 

kom det fackliga in i bilden, då respondenterna uppgav att det var fackförsäkringen som fick 

dem att stanna kvar hos Folksam. Genom fackets anknytning till Folksam kände sig 

respondenterna tryggare med Folksam som försäkringsbolag. En respondent utryckte att ” det 

är väl jobbarna som rår om det” och det ingav alltså trygghet för denna respondent. 

Kopplingen till folkrörelsen var den motiverande faktorn att vara kund hos Folksam för vissa i 

detta segment av respondenter.  Det var inte alltid respondenterna hade tänkt över vad som 

motiverade dem att vara kund då de automatiskt blivit anslutna genom facket. Andra 

respondenter sade sig inte veta vad de skulle svara på denna fråga och hade inte tänkt på 

varför de var kund hos Folksam eller vad som motiverade dem att kvarstå som kund. 

4.3.2 Segment 25-40 år 

4.3.2.1 Kundens relation till Folksam 

Majoriteten av de intervjuade respondenterna har varit kunder en kortare tid hos Folksam. Det 

fanns dock en grupp undantagskunder som varit medlemmar i uppåt 20 år. Anledning till att 

de intervjuade blev kunder hos just Folksam berodde främst på att kundrelationen uppstått 

genom facklig anslutning. Ett fördelaktigt pris var också en vanlig anledning till valet av 

företag. Andra anledningar var att man blivit medlem av en slump, det var det billigaste 

alternativet för just den försäkring man var ute efter just då eller att kunderna helt enkelt inte 

kunde uppge varför de blivit kunder hos just Folksam. I stort sett var det ingen av de 

intervjuade som upplevde sig ha någon egentlig kontakt med Folksam. De få som faktiskt 

ansåg sig ha en viss kontakt med företaget påstod att kontakten var begränsad till max någon 

gång per år och då alltid gällande en begäran om en ny offert. 



 
38 

4.3.2.2 Kundens uppfattning om Folksams varumärkesimage 

Nästan alla tänkte på försäkringar när de hörde Folksams namn nämnas. Mindre vanliga men 

ändå förekommande associationer runt varumärkesnamnet var facket, LO, hundförsäkringar, 

tryggt bolag, en sossekänsla eller helt enkelt inga tankar alls runt Folksams namn. 

Förväntningarna kunderna hade på Folksam som försäkringsbolag var övervägande att de 

skulle ställa upp när det behövs eller helt enkelt att kunden inte ansåg sig ha några nämnvärda 

förväntningar. Vissa kunder ansåg sig varken ha den ena eller den andra förväntningen, andra 

ville att Folksam ska vara tillmötesgående, att de ska vara rättvisa i sin behandling av olika 

kunder, att försäkringarna ska fungera bra och att de försäkringar de faktiskt tecknat hos 

företaget ska hålla en hög standard. De flesta tyckte att Folksam lever upp till deras 

förväntningar, men det fanns även en grupp kunder som inte ansåg sig hunnit testa bolaget 

tillräckligt för ett uttalande. 

4.3.2.3 Kundens uppfattning om Folksam mervärdessatsning 

Väldigt olika svar uppkom när det gäller de satsningar som kunderna vill se av Folksam. En 

liten övervikt kunde skönjas mot att kunderna gärna såg satsningar på låga priser. Vissa 

kunder hade ingen aning om vilka satsningar som de ville se, medan andra ville att Folksam 

skulle försöka upplysa sina kunder bättre så att det inte finns så mycket kryphål i företagets 

försäkringar och information. Ytterligare en grupp kunder ville att Folksam skulle samla alla 

försäkringar på ett och samma ställe, medan några slutligen ansåg att satsningar på 

trafiksäkerhet och bättre barnförsäkringar vore lämpligt.  

De flesta kunder tyckte att det var positivt att Folksam engagerat sig i samhällsfrågor men de 

kände sig inte så insatta i vilka dessa frågor egentligen var. Ett fåtal kunder ansåg att Folksam 

faktiskt enligt dem var det försäkringsbolag som brytt sig mest i samhällsfrågor i Sverige 

idag. Några såg samhällssatsningar som ”inte det viktigaste”, men att de kanske ändå behövs 

för att kunna gå framåt i samhället. Ingen kund kände uppseendeväckande nog till begreppet 

”Spelar roll”. De flesta av kunderna kände inte till några samhällssatsningar överhuvudtaget. 

Någon nämnde whiplash och att de säkert skulle ha känt till några satsningar om de bara fått 

mer tid att tänka. Få men i alla fall några kunder kände till arbetet om trafiksäkerhet. De som 

ändå kände till satsningen på trafiksäkerhet, kunde trots det i regel inte säga något specifikt 

om trafiksäkerhetssatsningen, de menade att de bara hade sett om satsningen i reklamen på tv. 

Några nämnde dock cykelsäkerhet när trafiksäkerhet kom på tapeten och att de någon gång 

fått en broschyr om trafiksäkerhet, men de kunde inte specificera några detaljer som sagt. 

Miljö och etiska sparformer var det nästan ingen som kände till och ingen kund kunde 

egentligen säga något om dem. 

Några kunder menade att samhällsatsningarna som Folksam har (efter att vi talat om för dem 

vad det är för samhällssatsningar som Folksam faktiskt har) påverkar att de stannar som kund 

vid ett försäkringsbyte eller när de har ett behov av en ny försäkring. Andra menade att 

satsningarna inte på något vis påverkar deras lojalitet och att priset istället är det som främst 

avgör vilket bolag de väljer när de behöver en ny försäkring av något slag.  Att kunderna är 

med i facket och därigenom anslutna till Folksam kan istället för samhällssatsningarna vara 

det som avgör om de stannar som kund eller ej menade vissa. Meningarna går alltså kraftigt 

isär här. ”Om jag står och väljer mellan två försäkringar kan samhällssatsningarna påverka 

mitt försäkringsbolagsval, samhällssatsningarna är inte det viktigaste, om det är vettiga 

satsningar blir jag nog mer trogen Folksam, jag vill som bara vara kund och slippa engagera 

mig” var det också några få kunder som påstod under intervjuerna.  
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Meningarna skilde sig även åt när det gällde vad som motiverade kunderna att vara kund hos 

Folksam, med en viss betoning på att bra och konkurrenskraftiga priser var det som 

motiverade dem mest. En trevlig och tillmötesgående personal kan också vara en 

motivationsfaktor som hos många kunder väger tungt. Det ska vara enkelt att få tag i en 

handläggare, att det fungerat hitintills, att Folksam är involverade i facket men även att 

Folksam är lite folkliga och tar ett samhällsansvar kan stimulera kunderna att vara kund hos 

Folksam. Att det är enkelt att gå med i Folksam via facket och att kunden vet vad den får hos 

Folksam är andra saker som motiverar kunden att vara kvar som kund hos företaget. Idag är 

priset det viktigaste men i framtiden kan andra saker vara mer viktiga resonerade en kund 

avslutningsvis när frågan om personens motivation kom upp.  

4.3.3 Skillnader vi sett mellan kunder med ett kort eller långt 

medlemskap till Folksam  

De kunder som vi ansett bara hunnit ha ”ett kortvarigt medlemskap” till Folksam är de 

respondenter som varit kunder i 1-5 år i övrigt har vi ansett att kunden tillhört kategorin 

”långt medlemskap”. 

En övervägande del av de intervjuade respondenterna har varit kunder hos Folksam sedan 

minst tio år tillbaka och tillhör därför kategorin ”långt medlemskap”. Ett fåtal respondenter 

kunde inte minnas exakt hur länge de varit kunder men uppgav att det varit länge, vilket 

gjorde att vi placerade in dem som kunder med ett långt medlemskap till Folksam. De som 

varit kunder under längre tid hade som oftast kommit i kontakt med Folksam genom facket. 

När de gäller de kunder som varit kunder under en kortare tidsperiod var det svårare att 

plocka fram någon särskild anledning till medlemskapet. Det varierade kraftigt. Det var inte 

någon större skillnad mellan dessa kundgrupper när det gällde hur ofta de hade kontakt med 

Folksam. Det var alltså genomgående liten kontakt mellan kunden och Folksam för alla typer 

av kunder. De förväntningar kunderna hade på Folksam (bra försäkringar till ett lågt pris och 

ett bra bemötande) skiljde sig inte heller åt mellan nya och mer långvariga kunder och 

detsamma gällde hur väl Folksam levde upp till deras förväntningar om god service och ett 

bra pris. Det var få respondenter som kände till Folksams samhällssatsningar och det fanns 

inget mönster i att kunder med ett långt medlemskap visste mer om Folksam än kunder som 

inte varit medlemmar lika länge. De långvariga kunderna sade sig i viss mån vara mindre 

benägna att byta försäkringsbolag medan de nya kunderna ofta sa att det var priset som 

avgjorde om det skulle bli ett byte. De nya och gamla kunderna var överens om att det inte var 

Folksams samhällssatsningar som skulle få dem att stanna som kunder utan att det var andra 

parametrar som pris och hur länge kunden varit hos ett och samma försäkringsbolag som var 

mer avgörande. Motivationen att vara kund kunde kopplas till bemötande, god service och 

facket, vilket alltså var lika för båda kundgrupperna. Även här var priset av betydelse.   
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5. Analys  

I det femte avsnittet analyserar vi resultaten från våra kundintervjuer med de redan 

presenterade teorierna. Analysen avser att svara på hur kunderna uppfattar Folksams 

mervärdessatsning ”Spelar roll” och om Folksams mervärden stärker företagets varumärke. 

5.1 Kundrelationer 

En gemensam nämnare för de respondenter som vi har intervjuat är att de generellt varit 

kunder hos Folksam under en längre tid. I segmentet 25-40 år fann vi stora skillnader gällande 

medlemstid men vi kunde ändå se ett samband i att de som var närmare 40 år hade som regel 

varit kunder längre än de som var kring 25 år. Antalet nya kunder hade övertaget i segmentet 

25-40 år, men totalt sett var det alltså övervägande gamla kunder som intervjuats. Det positiva 

med att vi i studien fann att Folksam har många långa kundrelationer, är att Wilson et al. 

(2008, s.159) beskriver att långa relationer till sina kunder hjälper företag att hålla nere 

kostnader eftersom de då inte måste söka nya kunder på samma sätt. 

En väletablerad relation mellan företag och kund ska även över tid leda till att kunden väljer 

att göra fler affärer med företaget. (Danaher et al. 2008, s.44). Detta kunde vi urskilja till viss 

del i Folksams fall, då det fanns en betydande kundgrupp som valt att samla alla sina 

försäkringar hos Folksam. Utfallet var inte så genomgående som teorin vill framställa det, 

eftersom det även fanns ett antal av respondenterna med en långvarig kundrelation till 

Folksam som endast hade en försäkring hos försäkringsbolaget. Det ska också nämnas att det 

fanns några respondenter som önskade att de kunde samla alla sina försäkringar hos ett och 

samma bolag, men som framförallt av prisfaktorer istället hade sina försäkringar utspridda. 

Den största orsaken till att respondenterna i de utvalda segmenten blivit kunder hos Folksam 

var på grund av facket och därmed arbetsrelaterad.  Genom den fackliga koppling som 

Folksam besitter har vi genom studien sett att försäkringsbolaget knyter till sig stora 

kundgrupper. Dessa kunder stannar även i regel länge med Folksam tack vare just den 

fackliga anknytningen. När de gäller de kunder som varit kunder under en kortare tidsperiod 

var det svårare att plocka ut någon särskild anledning till medlemskapet. Det varierade alltså 

kraftigt. Enligt Danaher et al. (2008, s.45) har företag som skräddarsyr lösningar till sina 

kunder ökade chanser att behålla sina kunder eftersom deras erbjudanden blir svåra att hitta 

hos andra företag. För Folksams del tolkar vi in att försäkringen genom facket är en sådan 

skräddarsydd lösning som gör att kunden behåller Folksam som försäkringsbolag när premien 

blivit specialanpassad till dem som yrkesgrupp.  

Dahner et al. (2008, s.45) menar även att det blir tröttsamt för kunden att ständigt söka sig 

fram i all information som cirkulerar och då blir det också en trygghet att vara i en relation 

med ett företag. Folksams anslutning till facket är något som vi genom studien sett gör att 

kunderna tar del av ett försäkringserbjudande utan att själva aktivt behöva söka efter 

försäkringsinformation och fackets inkoppling gör att kunderna känner sig trygga med valet 

av Folksam. Detta tillsammans gör kopplingen till facket till något väldigt positivt för 

Folksam. 

Flera av de respondenter som varit kunder under kortare tid var även de kunder genom 

Folksams fackanslutning (dock ingen majoritet som vi tidigare nämnt). Detta gör att vi tolkar 
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in att det i många fall inte är Folksam som aktivt behöver söka nya kunder, utan att kunderna 

värvas på ett smidigt sätt genom den fackliga anslutning en stor kundgrupp har.  

Den grupp respondenter som hade försäkringar hos Folksam utan facklig anslutning valde att 

bli kunder hos Folksam för att de erhållit ett bra försäkringserbjudande från 

försäkringsbolaget. Genom att vara ett välkänt försäkringsbolag och den kompetens Folksam 

erbjuder skapar alltså försäkringsbolaget konkurrensfördelar genom välfungerande 

försäkringar som kunder attraheras av. Detta stämmer överens med den bild S-D Logic ger 

om att kunskap och färdigheter är viktiga element för att bli ett konkurrenskraftigt företag. 

(Vargo et al. 2008, s.146)  

Trots den genomgående långa tid de flesta respondenter varit kunder hos Folksam var det 

ytterst få som hade regelbunden kontakt med företaget. Den sparsamma kontakten som 

kunderna hade med sitt försäkringsbolag berodde främst på att de inte varit i behov av kontakt 

eftersom de ännu inte behövt använda sin försäkring. Enligt Danaher et al. (2008, s.45) har 

kunder först ett behov av en relation till ett företag om kontakten dem emellan är frekvent. 

Dessutom är det viktigare för kundens del att det finns en relation när de använder en produkt 

eller tjänst mer ofta. I Folksams fall har inte de intervjuade kunderna uppgett något större 

behov av en relation i dagsläget men det ansågs ändå viktigt för kunderna att en sådan relation 

finns den dag de är i behov av hjälp från sitt försäkringsbolag. För företagets del är det viktigt 

att kunden upplever en god relation till företaget eftersom detta ökar kundens välvilja och 

chansen att kunden ska sprida ett positivt budskap om företaget. (Danaher et al. 2008, s.44). 

Utifrån detta påstående kan det diskuteras om Folksam kunder bidrar till att sprida budskapet 

om Folksam. 

Förutom information finns det väldigt mycket produkter och tjänster på marknaden vilket 

också kan bli tröttsamt för kunden att välja mellan, därför är relationen till företaget också en 

trygghet som är viktig för kunden. (Danaher et al. 2008, s.45) Detta stämmer delvis in på vår 

studie eftersom många kunder ur främst det äldre segmentet uttryckte att de inte orkade hålla 

på att jämföra olika erbjudanden utan att de ville ha det som de alltid haft det. Men för dessa 

respondenter tolkade vi det som att det viktiga för att skapa en trygghet var mer att behålla 

samma företag än att vara nöjd med relationen till företaget. 

För att kunna bygga ett starkt varumärke är det viktigt att företagen tar tillvara på kundernas 

erfarenheter av den service de tillhandahåller. (Klaus & Maklan, 2007, s.119) Eftersom 

många av de intervjuade ansåg sig ha liten eller obefintlig kontakt med Folksam tolkar vi in 

att det är svårt för Folksam att ta lärdom från kundernas erfarenheter av försäkringsbolagets 

service och på så vis stärka varumärket Folksam. 

För att företag ska lyckas med sin marknadsföring av sitt varumärke ska personalen vara väl 

insatta i företagets värdegrund och förmedla denna i sin kontakt med kunden så att kundens 

uppfattning om varumärket stärks. (de Chernatony et al. 2004, s.77) Eftersom undersökningen 

visade att de flesta av Folksams kunder inte hade så mycket kontakt med företaget tolkar vi 

det som att det förutom att ta lärdom från kundernas serviceerfarenheter som vi nämnde ovan, 

även är svårt för Folksams anställda att i tillräcklig utsträckning förmedla ut 

försäkringsbolagets värdegrund till kunderna.  

För att företag ska kunna skaffa sig kunskap om sina kunder så att de får bättre förståelse för 

kundens behov och önskemål är det viktigt att företaget etablerar en relation till kunderna. 

(Danaher et al. 2008, s.44) Eftersom att så få respondenter upplevde sig ha någon egentlig 
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kontakt med Folksam tolkar vi det som att det är svårt för försäkringsbolaget att åtminstone 

genom sin kontakt med kunder förstå vad kunderna önskar.  

5.2 Varumärkesimage 

Att bygga ett varumärke handlar om att skapa något unikt hos märket som kan ses som ett 

mervärde och som gör att kunderna väljer företaget. (Eriksson & Åkerman, 1999, s.82.) 

Folksam menar själva att samhällsatsningarna är deras mervärden och hoppas att dessa ska 

göra att kunderna väljer företaget.  

För ett företag är det viktigt att dess kunder gör positiva kopplingar till varumärket då dessa 

associationer gör kunden mer benägen att välja ett visst varumärke framför ett annat. (De 

Chernatony & Dall´Ólmo Riley 1998, s.419-420) Varumärkets image bestäms av hur ett 

företags kunder och utomstående grupper uppfattar varumärket. (Burmann et al. 2009, s.115) 

Av dessa anledningar var det viktigt för denna studie att fråga respondenterna om deras 

uppfattning och vad de tänker på när de hör Folksam nämnas. Det blev ett ganska entydigt 

svar om att det var främst försäkringar som kunderna associerade till Folksam. En stor del av 

kunderna främst ur det äldre segmentet svarade även att de associerade folkrörelse, LO och 

facket till Folksam. Detta tolkar vi som en möjlighet till att fler i det äldre segmentet helt 

enkelt är fackanslutna och även att facken tidigare kanske haft en starkare ställning i 

samhället än vad facken har idag. Vi fann däremot inget mönster i studien gällande att kunder 

med en lång kundrelation associerade fler saker till Folksam än kunder som inte varit 

medlemmar lika länge.  

För Folksams del är kundernas image alltså kopplad till försäkringar och folkrörelse. Enligt 

O´Cass och Grace (2004) ger varumärkets image kunden en indikator på vem som kan tänkas 

använda en specifik tjänst. För Folksams del tolkar vi kundernas association till försäkring 

som ett väldigt allmänt intryck av vad försäkringsbolag står för. Associationen till 

försäkringar är troligen inte unikt för Folksam utan gäller alla försäkringsbolag. Det blir 

därför inte något unikt för varumärket Folksam. Enligt Grönroos (2004, s.315) ska varumärket 

hjälpa kunderna att skilja ut ett företag från sina konkurrenter. När ett flertal av 

respondenterna svarar att vad de kopplar samman med Folksam är enbart försäkring kan detta 

inte anses vara något som skiljer ut dem bland sina konkurrenter när de behöver en ident itet 

och image som ger dem något extra anser vi. Detta lilla extra som däremot skiljer ut Folksam 

från sina konkurrenter som vi i denna studie upptäckt är då just kundernas associationer till 

facket, LO och folkrörelsen som ett flertal ur det äldre segmentet gjorde.  

Den personlighet som varumärket speglar påverkar kunden i dennes val av företag och 

kunden väljer hellre ett varumärke som stärker deras egen uppfattning av sitt sociala 

sammanhang enligt de Chernatony (2009, s.102-103). I Folksams fall ser vi att det är 

kopplingen till facket som stärker kundernas uppfattning om att Folksam är det folkliga 

alternativet. De kunder som associerar Folksam till folkrörelse, har alltså i vissa fall kunnat 

koppla ihop sin egen samhällställning till varumärkets personlighet och funnit det förenligt 

med sina egna uppfattningar. Kopplingen mellan företaget och något kunden själv tillhör kan 

därför bli till ett mervärde för kunden menar de Chernatony (2009, s.102-103), då 

varumärkets personlighet stödjer kunden i dess livsstil.  
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5.3 Förväntningarnas betydelse för varumärket 

De respondenter vi tillfrågade hade förväntningar på att Folksam skulle leva upp till sina 

försäkringslöften och hålla låga priser. Det fanns även förväntningar om att Folksam skulle 

bemöta sina kunder väl. Dessa förväntningar var genomgående för de utvalda segmenten. 

Enligt Danaher et al. (2008, s.44) har kunder som känner ett företag väl mer realistiska 

förväntningar på löften och den service som företaget ger. Detta har vi delvis kunnat se i vår 

studie, eftersom de kunder som har långa relationer till företaget genomgående (enligt 

uppsatsens författare) haft realistiska förväntningar på försäkringsbolaget. Men i studien har 

även kunder med kortare relation till Folksam ungefär samma realistiska förväntningar på 

Folksam vilket gör att inte Danahers et als. tankar fullt ut går att applicera på uppsatsens 

material.  

Man ska komma ihåg att det är kunden som avgör vad som är värde. (Lusch och Vargo, 2006) 

Ingen respondent nämnde samhällssatsningar som en förväntning på Folksam vilket gör att vi 

uppfattar det som att kunderna inte ser samhällssatsningar i dagsläget som det mest betydande 

värdet för deras fortsatta relation med försäkringsbolaget. Av de definitioner av värde som 

Zeithaml (1998) beskriver i sin forskning är det främst ett lågt pris och upprätthållen kvalitet 

för det betalda priset som vi kunde se att kunderna hade som förväntningar på Folksam.  

Det är enligt Grönroos (2004, s.329) först i serviceprocessen som kunden upplever företagets 

organisation och deras anställda och kan utifrån detta bilda sig en uppfattning av varumärkets 

betydelse. Genom den kommunikation av löften som förmedlats ut genom varumärket är det i 

mötet mellan anställd och kund som löftena ska uppfyllas och leva upp till kundens 

förväntningar. Det är varumärkets löften och de anställdas agerande på företaget i mötet med 

kunden som avgör hur nöjd kunden blir. Det är på detta sätt som varumärket kan stärka sin 

image och det är kunderna som avgör om så är fallet. (Burmann et al. 2009, s.116) Eftersom 

väldigt få respondenter varit i behov av att använda sin försäkring och som vi tidigare nämnt 

har väldigt liten kontakt med Folksam i övrigt, fanns det ändå bland respondenterna i de 

utvalda segmenten en övervägande tilltro till att Folksam ändå skulle leva upp till deras 

förväntningar när försäkringsbolaget väl skulle sättas på prov. De som hade haft kontakt med 

Folksam var genomgående väldigt nöjda med det bemötande som de fått och ansåg att 

Folksam levt upp till deras förväntningar i form av god kundservice.  

Varumärket bygger upp de förväntningar som kunden har kopplat till företaget. Dessa 

förväntningar kommer ur de löften som varumärket förmedlar ut till kunderna genom olika 

marknadsföringsstrategier. Vad löftena säger är avgörande för vilka förväntningar som skapas 

hos kunden. Varumärkets löften och de anställdas beteenden avgör hur nöjd kunden blir och 

kan lägga grunden till att varumärket stärks i positiv bemärkelse. (Burmann et al. 2009, s.116) 

Kundernas förväntningar infriades överlag, men vi gör ändå tolkningen att det inte är ”Spelar 

roll” som bidragit till de infriade förväntningarna. Det som infriat kundförväntningarna är 

istället det bemötande som Folksam ger och att kunderna uppfattar att Folksam har ett rimligt 

pris på försäkringarna.  

Priset blir först aktuellt för kunden då det som köpts upplevs som för dyrt och inte lever upp 

till förväntningarna. (O´Cass & Grace, 2004, s.260-261) Detta scenario stämmer inte för 

denna studie då majoriteten av kunderna påstod att Folksam lever upp till deras förväntningar 

men att de samtidigt ständigt efterfrågar ett lågt pris på försäkringen från de försäkringsbolag 

de anlitar. 
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De förväntningar som respondenterna hade på Folksam var även i stort det som motiverade 

dem till att vara kunder hos försäkringsbolaget. Ett bra bemötande och ett lågt pris var 

genomgående för de utvalda segmenten motivationen att stanna hos Folksam.  

Kunder och företag skapar tillsammans ett värde genom att komplettera varandras aktiviteter 

menar Normann och Ramirez (1994) som tycker man ska tala om samproduktion av värde 

istället för mervärde. Vi tolkar ”Spelar roll” som att det inte uppfyller kraven för ses som en 

samproduktion av värde. Konceptet är istället något som Folksam utför för både samhället 

och kundernas skull men ännu inte i tillräckligt hög grad tillsammans med kunderna eftersom 

kunderna inte ens känner till satsningarna.  

5.4 Värde och mervärde ur ett kundperspektiv 

Enligt Zeithamal (1988) är ett lågt pris en av de komponenter som ger värde för kunden. Detta 

verkar helt klart stämma in på vad de intervjuade i studien uttryckte, eftersom den satsning 

som respondenterna sa sig vilja se av ett försäkringsbolag som Folksam framförallt var att 

hålla ett lågt pris. Kundvård i form av bra bemötande och trevlig och tillmötesgående personal 

var även det önskade satsningar. Dessa satsningar var de mest framträdande ur alla segmenten 

av respondenter.  

Enligt forskningen kräver värderingar en vision och denna bör komma från företagets 

grundare. (de Chernatony et al. 2004, s.83) Trots att de satsningar som Folksams kunder 

önskar inte stämmer överens med de mervärden Folksam vill ge sina kunder skulle det vara 

farligt enligt de Chernatony et al. (2004, s.84) att enbart svara på kundens önskningar av 

värde. Den största orsaken till detta påstående är att kunderna ofta missförstår varumärkets 

värderingar och kan därför inte svara rättvisande på de värderingar de egentligen vill ha. Med 

detta i åtanke kan det vara klokt av Folksam att inte enbart väga in kundens uppfattning av 

önskade satsningar då kunderna kan ha missförstått satsningarnas betydelse. Det viktigaste 

enligt de Chernatony et al. (2004, s.75) är att de anställda anser att värderingarna är viktiga 

eftersom att det är personalen som ska ha motivation att förmedla dem på ett bra sätt till 

kunden.  

Mervärdeskonceptet ”Spelar Roll” kände ingen av segmentens tillfrågade respondenter till. 

Vi har tolkat att en bidragande orsak till okunskapen bottnar i att just namnet ”Spelar Roll” 

inte speglar vad konceptet faktiskt innehåller för satsningar. På senare frågor som rör olika 

delar av konceptet ”Spelar Roll” fanns det respondenter som hade i alla fall någon typ av 

kännedom om de olika satsningarna.  

Enligt de Chernatony et al. (2004, s.73) är det viktigt att koncept som till exempel 

mervärdessatsningar kan ses som värderingar som både kunder och de anställda inom 

företaget känner igen och kopplar till varumärket, annars går värderingarna förlorade vilket 

innebär att varumärket inte stärks av satsningen på konceptet. Eftersom ingen respondent 

kände till konceptet blir vår analys att värderingarna inte bejakats på rätt sätt inom 

organisationen och att varumärket därför inte stärks i den omfattning det skulle kunna stärkas. 

Enligt Vargo et al. (2008, s.149) ska värden baseras på företagets kompetens och kapacitet. 

Det värde företagen erbjuder sina kunder blir antigen accepterat eller förkastat av kunderna. I 

vissa fall kan det även vara så att det inte ens uppfattas av kunderna. Vi tolkar det som att i 

Folksams fall är det så att ”Spela roll” helt enkelt gått obemärkt förbi de respondenter vi 
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intervjuat. Konceptet ”Spelar Roll” har helt enkelt ännu inte uppmärksammats av Folksams 

kunder. 

Det är av stor vikt att företag förstår vilka värden som är viktiga för just de målgrupper som 

de siktar in sig på. (Nilsson, 2000, s.85-94) Vår studie visar att en stor gupp respondenter 

inom alla segment inte ansåg att samhällsatsningarna var betydande för att de i fortsättningen 

ska välja att stanna som kund hos Folksam. 

Majoriteten respondenter svarade dock ja på att Folksams samhällssatsningar skulle ha 

betydelse vid ett eventuellt försäkringsbyte men avslutade meningen med att priset ändå var 

det mest avgörande för om kunden skulle stanna som kund eller inte. Några ur segmentet 50 

år och äldre och kunder som varit kunder länge hos Folksam ansåg att det var just deras tid 

som kund hos Folksam som gjorde att de skulle stanna kvar som kunder även i fortsättningen. 

Kunden ser främst pris som värde menar Zeithaml. (1988) Därför är framförallt 

prisuppfattnings betydelse för att stanna som kund som respondenterna hade inte speciellt 

förvånande utan känns för uppsatsens författare som mer ärlig och rimlig.  

Antingen bör företag åstadkomma en konkurrensstrategi eller en kostnadsstrategi eftersom 

värde skapas genom att sänka kostnader eller öka företagens prestationer. (de Chernatony, 

2000, s.41) Folksam har med ”Spelar roll” valt att öka sina prestationer men enligt vår studie 

är det valet inte alls så självklart om man med den strategin lägger mindre ansträngning på att 

erbjuda ett bra pris då ett lågt pris är just vad en stor grupp kunder efterfrågar. 

De interna processerna som levererar de ogripbara värdena som respresenterar grunddragen 

av ett varumärke är de mervärden som har störst chans att bli hållbara. (de Chernatony & 

Harris, 2000, s.51) Med detta tolkar vi in att gott bemötandet som många kunder i 

undersökningen sett som en stor förväntning troligen är den viktigaste satsningen för 

Folksam. Men ett gott bemötande ingår inte i ”Spelar Roll”. 
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6. Slutsatser  
I det avslutande kapitlet knyter vi ihop uppsatsen och börjar därför med att svara på och dra 

slutsatser utifrån frågeställningen - Hur uppfattar Folksams kunder företagets 

mervärdessatsning ”Spelar roll”? Vidare besvarar vi syftet och delsyftet som dels är att 

utreda om Folksams mervärdessatsning stärker Folksams varumärke men även att se vad 

Folksams kunder själva värdesätter i sin relation till Folksam. Vi lägger i slutsatserna alltså 

fram de synpunkter och de svar som vi funnit genom studien. Avslutningsvis ger vi råd till 

företaget och även uppslag på framtida forskning inom mervärdesområdet som uppsatsens 

författare själva finner intressant att vidare utforska. 

Mervärdessatsningen ”Spelar roll” som Folksam under en längre tid har arbetat med var i 

många fall inte alls igenkänd av försäkringsbolagets kunder. Det var endast ett fåtal kunder 

som hade en uppfattning om delar av satsningen men konceptet som helhet kändes inte igen 

av en enda respondent. Ingen av respondenterna sa heller att de önskade att se en 

samhällsatsning från försäkringsbolagets sida. De satsningar som kunderna istället främst ville 

se från Folksams sida var förknippade med bemötande, kundvård och ett lågt pris. Vi anser 

därför att Folksams kunder inte alls ser Folksams ”Spelar roll” koncept som ett mervärde, 

utan att det istället är just ett gott bemötande, kundvård och ett lågt pris som ses som 

mervärden av kunden.  

En förklaring till ”Spelar rolls” anonymitet kan vara att satsningarna i nuläget är för svåra att 

få grepp om för kunderna eftersom de inte enbart är inriktade på att förbättra försäkringar utan 

istället tar ett stort ansvar för hela samhället. En annan orsak till ”Spelar rolls” anonymitet 

kan vara att kunderna inte kan eller hunnit använda de extra tjänster som satsningarna ger i 

form av till exempel information om trafiksäkerhet eller ett etiskt fondsparande, vilket gör att 

satsningarna inte blir viktiga för kunden i fråga. Eftersom inga kunder uttryckte att 

samhällssatsningar var något de ville att Folksam skulle satsa på blir inte ”Spelar roll” ur den 

synvinkeln ett speciellt lämpligt koncept för Folksam. Då vi inte i studien undersökt ”Spelar 

rolls” genuinitet vill vi inte uttala oss om den.  

Frågan är om ”Spelar roll” hjälper till att skapa en värdebalans eller om konceptet snarare 

riskerar att förvirra kunderna då det kan vara svårt för kunderna att se hur de olika 

satsningarna som ingår i ”Spelar roll” direkt är kopplade till huvuderbjudandet i form av 

försäkring.  

Denna studie visar att de olika segmenten av kunder som vi intervjuat ändå såg på vad 

kundvärde är på ett liknande sätt. Det var ett lågt pris, ett bra bemötande och att Folksam 

levde upp till sina utsatta försäkringsvillkor som mest sågs som värdebringande av 

respondenterna. 

Marknadsförare bör ha en strävan efter att företagens värden är så starkt förankrade hos 

kunderna att prisuppfattningen blir oviktig och helst helt försvinner ur kundens tankar. 

Uppsatsens studie har visat att Folksams värden ännu inte är så starkt förankrade hos kunden 

att priset på försäkringarna för kunden blivit helt oviktigt.   

Mervärde är ett diffust ord har vi tolkat utifrån litteraturen och kan betyda väldigt varierande 

saker för olika människor och företag. Detta är självfallet viktigt för Folksam att ha i åtanke 

när de använder sig av begreppet. De satsningar som kunderna vill se, kan inte heller 
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ignoreras av Folksam utan måste tas i beaktande så att försäkringsbolaget fortsätter att hålla 

en god servicenivå till sina kunder eftersom ett bra bemötande är en stor och avgörande del 

för kunderna enligt vår undersökning. Eftersom kunderna även ansåg att deras förväntningar i 

regel var uppfyllda visar det på att Folksam i dagsläget redan har ett bra arbete kring 

kundbemötande och att Folksam faktiskt redan lyckats få med sig sina kunder i den 

värdeskapande processen. 

Folksams varumärkesidentitet stärks dock inte av deras mervärdesatsning anser vi eftersom 

”Spelar roll” fortfarande är ett okänt begrepp för kunderna. Det som stärker varumärket är 

istället de förväntningar respondenterna genomgripande har om Folksams service och som 

kunderna ansåg infriades av Folksam i de kontakter de har med företaget. För Folksam är det 

alltså satsningar på värden som rör kundvård och Folksams koppling till facket som gör att 

varumärkets image stärks.  

Eftersom kundernas främst vill se kundvård och ett lågt pris från Folksams sida kan det bli 

svårt att få kunderna även i framtiden att uppfatta ”Spelar roll” som ett mervärde för deras 

del då deras fokus ligger på annat håll. Det kan istället bli så att satsningarna i form av 

”Spelar roll” ger en starkare identitet till Folksam varumärke och på så sätt kan de kunder 

som idag enbart ser Folksam som ett försäkringsbolag koppla ihop försäkringsbolaget med 

viktiga värderingar som konceptet ”Spelar roll” innebär.  

Att det finns potential för att satsningen ska bli förankrad hos kunderna anser vi nämligen att 

vi redan i denna undersökning sett, då särskilt en av satsningarna kändes igen separat. 

Folksam måste helt enkelt ha tålamod och en insikt om att det kan ta tid för konceptets 

budskap att landa hos kunderna ordentligt eftersom det i första hand är de satsningar som för 

kunden känns aktuella som kunden också uppmärksammar. Så sett ur ett längre perspektiv 

kan ”Spelar roll” så småningom alltså anses som varumärkesstärkande även från kundernas 

synvinkel. Det kommer dock att krävas att kunderna görs mer uppmärksamma på konceptet 

än vad som idag är fallet. 

Folksam har ett glapp mellan kundsegmenten där de äldre kunderna oftare associerar Folksam 

med LO, facket och folkrörelse (alltså något mer än försäkringar) och genom dessa 

associationer har en bestämdare bild av Folksam och dess värderingar än vad det yngre 

segmentet har. Det är viktigt att skilja ut sig från sina konkurrenter och med 

försäkringsassociationen som många i det yngre segmentet alltså enbart har, har Folksam 

ännu inte lyckats differentiera sig mot andra försäkringsbolag och etablera en relation som 

sträcker sig bortom försäkringsdelen och som på så vis kan göra kunden trogen. Detta gör att 

framförallt den yngre kundgruppen blir direkt priskänslig.  

När respondenterna tillfrågades om Folksam samhällssatsningar var det endast ett fåtal 

respondenter som nämnde Folksams trafiksatsning, i övrigt kände respondenterna inte till 

någon av Folksams satsningar. När vi belyste de olika samhällssatsningar som Folksam gör, 

var det fortfarande få som kände till dem. Trafiksäkerheten var den satsning flest respondenter 

kände till eller vagt kunde påminna sig att de hört något om även när de fick de tre olika 

satsningar som Folksam gör presenterade. Sparformerna och den etiska kapitalförvaltningen 

och miljön var alltså satsningar som en majoritet av kunderna inte alls visste något om. Vi 

tolkar detta utfall som att ordet samhällsatsning gett upphov till olika tolkningar hos 

respondenterna vilket kan vara en anledning till att kunderna inte kände till någon satsning 

som Folksam gör. Det kan även vara så tolkar vi att det kunderna förknippar mest med 
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Folksam (försäkringar) också är det som kunderna i första och ibland enda hand 

uppmärksammar i media och i annan information från försäkringsbolaget. 

Sammantaget har vi tolkat det som så att de tillfrågade respondenterna överlag hade väldigt 

liten inblick i Folksams samhällssatsningar och att denna brist på kunskap kan bero på väldigt 

många olika saker. Respondenterna kan ha utgått från sin egen livssituation och endast sett 

den del av Folksams varumärke som är viktigt för dem och där ingick inte 

samhällsatsningarna när det gäller just försäkringsbolag. 

Att värdesatsningar misslyckas för företag kan bero på att de värden som lyfts fram är för lika 

andra företags värden och inte ger kunden något att skilja företaget från andra företag med. Vi 

tolkar in att detta kan vara fallet gällande Folksams samhällssatsningar i och med att i stort 

sett ingen respondent kände till exempelvis miljösatsningen. 

Avslutningsvis ser vi betydelsen av att handla på ett politiskt korrekt sätt och göra det som går 

för att bidra till en bättre värld som något som både är företagens och den enskilde individens 

ansvar. Därför uppfattar vi också konceptet ”Spelar roll” som helt rätt i tiden och ett koncept 

som Folksam av den anledningen bör fortsätta med även fast kunderna ur deras perspektiv i 

dagsläget inte ser konceptet som ett mervärde. Kanske är det till och med så att vitsen med 

konceptet egentligen är något annat än att just kunderna ska se konceptet som ett mervärde? 

”Spelar roll” har förmodligen istället potential att stärka försäkringsbolagets ställning inför 

andra företag, samarbetspartners, media och samhället i stort.  

6.1 Vidare forskning  

Eftersom Folksam idag har samarbeten med flera fackförbund och föreningar skulle det vara 

intressant att se hur viktigt det är för dessa samarbetspartners att Folksam har satsningar som 

”Spelar roll” och om konceptet ses som ett mervärde eller något helt annat för dem i deras 

relation till Folksam. Det skulle även vara intressant att se hur mycket av Folksams 

uppmärksamhet i media som försäkringsbolaget har att tacka ”Spelar roll” för. Vidare anser 

vi att det fortfarande finns mycket att klargöra kring begreppet mervärde i stort. Är namnet 

mervärde som vissa forskare påstår faktiskt ett för diffust begrepp för företag att använda sig 

av eller kan det i vissa sammanhang vara helt befogat?  

6.2 Råd till företaget 

Att Folksam överlag lever upp till kundernas förväntningar känns som en väldigt bra 

utgångspunkt att bygga vidare på för Folksam om de som vi tror har en strävan efter att tillslut 

bli överlägsna sina konkurrenter. Folksam bör enligt oss ta ställning till om de ska fortsätta se 

”Spelar roll” som ett mervärde inför sina kunder eftersom att kunderna själva är de som 

borde få avgöra vad som är ett mervärde för dem. Konceptet kanske istället mer kan ses som 

en grundsten i Folksams varumärkesbyggande. En viktig grundsten som kan stärka och 

fortsätta att bygga på den image flera kunder har om Folksam som ”ett företag för folket”. Att 

gå så långt som att påstå att mervärdeshöjningen ”Spelar roll” skulle minska erbjudandets 

totala värde, känner vi inte att vi genom denna studie har belägg att påstå. Däremot ställer vi 

oss frågande till om ”Spelar roll” överhuvudtaget lyfter huvuderbjudandet och ger något 

extra till kunden när konceptet inte uppmärksammas. 
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Bilaga 1 - Folksams mervärden 

”Spelar roll”  
Folksam menar att allt vi gör i livet har betydelse - Det spelar roll helt enkelt vi gör, väljer, 

säger och köper, eller inte köper för den delen. När man går med i Folksam så ska man få 

chansen att vara med att påverka och avgöra. Folksam har valt att spela roll framförallt när det 

gäller samhället genom sitt engagemang i trafiksäkerhet, ansvarsfulla placeringar och miljö. 

Med sin kunskap och inspiration försöker företaget att påverka näringslivet, företagandet, 

säkerheten, miljön och framtiden. Företaget vill även betona att de värdesätter enkla 

sparformer och försäkringar både för barn och vuxna. (Folksam, 2009
4
) 

 

Trafik  

(Folksam, 2009
5
) 

Folksam både rekommenderar och avråder bilköp beroende på hur trygga de anser att 

bilköpen är. Framförallt stadsjeepbilar och äldre bilar som ger förare sämre krockskydd 

avråder Folksam sina kunder ifrån. I Folksams tjänstebilindex rankar de kommuner, landsting, 

företag och statliga verk som köper bäst bilar utifrån deras fastställda miljö- och 

säkerhetskrav. Folksam bedriver en ständig forskning för att minska antalet olyckor med barn 

i trafiken. För att öka barnsäkerheten har Folksam tillsammans med Bilprovningen gjort en 

gemensam kampanj på alla bilprovningsstationer i landet under 2007 där föräldrar 

informerades om de viktigaste och enklaste sätten man kan värna om barnens säkerhet i bilen.   

En annan sak som Folksam engagerat sig i är kampen för fler vägräcken på svenska vägar. 

Folksam har samlat några bra tips på hur man kör så säkert som möjligt i en broschyr och 

företaget gör grundliga analyser av krockprovsresultat och viss typ av säkerhetsutrustning.  

Den som har lust kan kolla på Folksam.se hur säker ens bil egentligen är eftersom företaget 

regelbundet testar ett stort antal bilmodeller på den svenska marknaden. (Folksam, 2009
5
) 

  

Miljö  

Folksam anser att det är viktigt att placera i företag som ligger långt framme i miljöarbetet 

och därför har företaget ägnat mycket tid åt att utreda hur man egentligen sätter betyg på 

miljöarbete. (Folksam, 2009
6
) 
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(Folksam, 2009
6
) 

Folksams försäkringar präglas av långsiktiga och miljövänliga principer. Därför är deras 

bilförsäkring miljöanpassad med Gröna villkor, vilket innebär att alla verkstäder som 

genomför försäkringsreparationer är miljögodkända. Även företagets entreprenörer är 

miljögodkända och deras villa- och fritidshusförsäkring är miljöanpassad. Folksam ser till att 

plantera så många träd som krävs för att neutralisera företagets årliga utsläpp av växthusgaser. 

Företaget har även en förteckning över klimatförbättrare och planerar nu för att bli delägare i 

nya vindkraftverk. (Folksam, 2009
6
) 

(Folksam, 2009
6
) 

Folksam har även engagerat sig i att testa målarfärger på fyra platser i Sverige för att se vilka 

som är värda att investera i. (Folksam, 2009
6
)  

 

Etiskt sparande och ansvarsfull kapitalförvaltning 

Folksam bevakar frågor gällande bonusar och optioner noggrant och ställer krav på att 

bonusarna står i rimlig proportion till vad de anställda presterar. Folksam upprättar 

jämställdhetsindex där syftet är att lyfta fram de företag som lyckas bättre när det gäller 

könsfördelning i styrelse, ledningsgrupp och alla anställda på ett stort antal svenskregistrerade 

börsföretag. (Folksam, 2009
7
) 

(Folksam, 2009
7
) 

Folksam publicerar en årlig genomgång av miljö- eller etiskt profilerade fonder på den 

svenska marknaden. I rapporten kan man se hur fonder som är profilerade med etik, miljö och 

socialt ansvar har utvecklats i jämförelse med varandra och med andra, icke etiskt profilerade 

fonder. Eftersom att Folksam är en stor investerare i många stora företag kan företaget se till 

så att beslut som ligger i linje med deras idéer kring ett bättre samhälle antas. Om man väljer 

att pensionsspara i Folksam kan man välja att placera pengar i företag som försöker minska 

sina koldioxidutsläpp. För att reda ut begreppen om ansvarsfullt företagande har Folksam tagit 

fram en rapport som visar hur de största svenska börsbolagen hanterar miljö och mänskliga 

rättigheter i sin dagliga verksamhet. (Folksam, 2009
7
)  
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Bilaga 2 - Frågor till Kent Lindmark 

(Introduktionsmöte 2009-04-07) 

Roll inom företaget 
Vad är din roll hos Folksam? 

Mervärden 

Hur ser Folksam på sina mervärden? 

Varför väljer Folksam att göra ”Spelar roll” satsningen? 

Vem vill Folksam nå med satsningen? 

Hur länge har företaget haft ”Spelar roll” satsningen? 

Kan ni se/har ni sett några resultat kopplade till mervärdessatsningen? 

Vad ser ni för fördelar med att ge era kunder denna extra information? 

Har ni fått respons av era kunder gällande dessa mervärden? 

Har ni fått respons från samhället i stort gällande ”Spelar roll”? 

Hur är ”Spelar roll” sammanlänkat med er övriga kommunikation till era kunder, i 

kundmöten, erbjudanden av försäkringar och så vidare? Förmedlas dessa mervärden även 

här? 

Har ni gjort egna undersökningar mot kunder om värdet av dessa mervärden? 

Vad vill Folksam ge för bild av sig själv till kunderna? 

Kundintervjuerna 

Vilket/vilka segment vill du att vi riktar in oss på? 

Hur kan vi komma i kontakt med era kunder? 

Hur många intervjuer? 

Kan vi sitta och telefonintervjua hos er? 

Vilket datum kan vi få börja intervjua era kunder? 
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Bilaga 3 - Kvales InterView 
 

 Tematisering: syftet med studien, problemområden, val av teoretiskt 

perspektiv. 

 

 Design: intervjuguide, urvalsfrågor. 

 

 Intervjuandet: utför intervjun, var uppmärksam på svar, beteenden, 

relation till intervjuanden, intervjuandets relation till dig. 

 

 Överföring till bearbetningsbar form: göras tillgängligt, bearbetning. 

 

 Bearbetning och analys: bearbeta intervjuerna. 

 

 Resultat: håller materialet för kritisk granskning, trovärdighet hos frågor 

+ tolkning. 

 

 Rapportering: etiska och anonymitets överväganden.  

Källa: Trost, 2005, s.28-30. 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

Hej, jag heter Stina Näslund/Helena Lindblom och jag undrar om jag får ställa några korta 

frågor om Folksam?  

Jag är studerande vid Handelshögskolan i Umeå och gör denna undersökning på uppdrag av 

Folksam. Har du tid att svara på några korta frågor (ca 5 minuter) om ert försäkringsbolag 

Folksam? (Om inte tid. Kan vi få ringa dig vid ett senare tillfälle?) Undersökningen är helt 

anonym!  

Visst är det okej att vi spelar in intervjun? 

1:a delen av undersökningen är introduktionsfrågor och handlar om kundens relation till 

Folksam  

1. Hur länge har du varit kund hos Folksam? 

2. Varför blev du kund hos Folksam?  

3. Hur ofta har du kontakt med Folksam? 

2:a delen av undersökningen handlar om Folksams image 

4.  Vad tänker du på när du hör Folksam? 

5. Vad förväntar du dig av Folksam som försäkringsbolag? 

6. Lever Folksam upp till dina förväntningar som försäkringsbolag?  

3:e delen av undersökningen handlar om Folksams mervärdessatsning 

7. Vad vill du som kund se för satsningar utav ett försäkringsbolag som Folksam? 

8. Hur ser du på att ett försäkringsbolag arbetar med samhällsfrågor?  

9. Känner du till Folksams koncept ”Spelar roll”? 

10.  Vet du om några samhällssatsningar som Folksam gör? 

11.  Är du bekant med Folksam arbete om trafiksäkerhet?  

12.  Känner du till Folksams miljöarbete? 

13.  Känner du till Folksams sparformer och etiska kapitalförvaltning? 

14.  Är Folksams samhällssatsningar något som skulle få dig att stanna som kund vid 

ett eventuellt försäkringsbyte?  

15.  Vad motiverar dig att vara kund hos Folksam? 

  

Tack så mycket för din medverkan!! 
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Bilaga 5 - Sörqvists checklista 

 

Frågeformuläret 

Är alla frågor nödvändiga? 

Är antalet frågor rimliga? 

Är frågornas ordningsföljd lämplig? 

Ge bakgrundsfrågor nödvändig information? 

Är instruktioner och förklaringar tillräckliga? 

Är ev. filterfrågor (frågor som leder den intervjuade vidare i intervjun) klara och entydiga? 

 

Frågorna 

Är frågeställningen entydig? 

Är ordvalet lämpligt? 

Är meningsbyggnaden bra? 

Är språket objektivt och neutralt? 

Tolkas frågans innebörd på avsett sett? 

Källa: Sörqvist, 2000, s.86. 


