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Sammanfattning
Det kan vara svårt  för en kund att bedöma en sakförsäkring om kunden inte själv 
förstår sig på alla  aspekter av sakförsäkringen. Detta kan leda till  att  kunden inte 
agerar rationellt i sitt köpbeteende vilket försvårar situationen för försäkringsbolag att 
positionera sig rätt för att skaffa sig en konkurrenskraftig position på marknaden. I vår 
uppsats ska vi diskutera kundvärde hos en tjänst och hur varumärket spelar in när 
kunder bedömer detta värde. Denna studie är gjord på uppdrag av ICA och har i syfte 
att undersöka vad kunder värderar i sina sakförsäkringar. 

Författarna  som  gjort  studien  har  tre  års  akademisk  ekonomisk  erfarenhet  och 
kommer utnyttja sina kunskaper för att söka svar på frågor som rör kundvärde och 
sakförsäkringar. Studien kommer att ha en deduktiv ansats där teorier och insamlad 
data jämförs för att få fram nya indikationer och resultat om det studerade problemet.

Teorier har valts efter dess relevans till den valda frågeställningen. De teorier som 
valts  är  kopplade  till  kundvärde,  lojalitet  och  kvalitet  i  tjänster  och  mer specifikt 
sakförsäkringar. Utifrån teorierna har sedan ett antal frågeställningar tagits ut som ger 
den  information  som  ytterligare  behövs  för  att  kunna  se  problemet  ur  ett  nytt 
perspektiv.

Frågorna har ställts  i fokusgrupper där författarna har samlat in deltagare som har 
valts ut slumpmässigt så länge de har varit över 18 år. Totalt har 13 personer deltagit i 
två fokusgrupper som har tillfrågats samma frågor. För att korrekt kunna återge vad 
fokusgrupperna  sagt  har  en  diktafon  använts  som  spelat  in  hela 
fokusgruppdiskussionen och sedan transkriberats. Alla deltagare i studien är anonyma.

Detta  material  har  legat  som  grund  för  alla  resultat  som  gjorts  i  studien. 
Försäkringsbranschen  ses  av  våra  respondenter  som  enhetlig  istället  för  att 
försäkringsbolagen är åtskilda. När kunder behöver använda sin försäkring ses hela 
processen som ett lotteri.

För att kunna urskilja hur vår studie står sig mot tidigare studier har alla deltagares 
åsikter och diskussioner analyserats utifrån tidigare gjorda studier inom vårt område. 
Vi kan se att åsikter som lojalitet, pris, PR, och relationer starkt påverkar hur kunder 
ser  på  försäkringsbranschen.  Att  det  inte  finns  ett  rationellt  beteende  inom 
köprocessen när det gäller sakförsäkringar kan bero på att de negativa associationer 
som kunder har inte överstiger de positiva aspekter som relation eller PR ger. Studien 
avslutas med att ge lite rekommendationer till vår uppdragsgivare från vad författarna 
har kunnat se i studien.
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1 Introduktion
Introduktionen kommer att visa vilken bakgrund som existerar till vårt problem. Vi  
vill visa varför det ser ut som det gör och sen avsluta med ett uppställt problem som  
kan  svara  på  fenomenet.  Detta  ger  syftet  med  studien.  Kapitlet  avslutas  med  att  
redogöra för vilka begränsningar inom problemet studien kommer ha.

Vad som gör en försäkring mer attraktiv för privatpersoner än en annan är ett ämne 
som vi finner intressant att diskutera, på grund av att det berör i princip alla myndiga 
människor. Vi antar att så gott som alla svenska hushåll har minst en försäkring, men 
varför har de valt den de har? Försäkringsbranschen är en enorm marknad med ett 
antal aktörer, där aktörerna likt alla aktörer på alla marknader försöker få en fördel 
över sina konkurrenter. I vår uppsats ska vi diskutera kundvärde hos en tjänst och hur 
varumärket  spelar  in  när  kunder  bedömer  detta  värde.  Samt  titta  på  hur  ett 
försäkringserbjudande  ska  locka  kunder  till  att  välja  en  specifik  försäkring,  vilka 
mervärden är det som lockar dem att välja denna försäkring?

1.1 Problembakgrund
När man tittar på tjänster så brukar man säga att ett sätt att känna igen en tjänst är att 
man inte kan ta på dem (Bebko, 2000, 9 – 11).  I denna studie ska vi titta närmare på 
en  typ  av  tjänster  kallade  sakförsäkringar,  sakförsäkringar  är  enligt 
Nationalencyklopedin ”en försäkring som täcker det ekonomiska värdet hos ett eller 
flera objekt” (Nationalencyklopedin, 2009).

Försäkringar är en tjänst som kan vara svår för kunder att förstå och värdera, även 
efter inköp och användning (Crosby & Stephens, 1987, s. 404).  Det finns tecken som 
pekar på att fysiska bevis och pris är det som kunder anser visar på kvalitet, snarare än 
tjänsten i sig (Bebko, 2000, s. 12). 

”Kundvärde  är  kunders  upplevda  preferenser  och  utvärderingar  av  en  produkts 
attribut, attribut föreställningar och konsekvenserna av användning för att underlätta 
(eller  blockerar)  uppnå  kundernas  mål  och  uppgift  i  användnings  ögonblicket” 
(Woodruff, 1997, p. 142). Denna definition är välanvänd och vi kommer att använda 
den för att definiera kundvärde i denna uppsats. 

I  vår  studie  ska  vi  undersöka  hur  tjänster,  specifikt  sakförsäkringars  specifika 
egenskaper  påverkar  kunders  uppfattade  kundvärde.  Enligt  Keller  så  spelar 
varumärkets  bakgrund,  kundens  kunskap  om  företaget  och  image  in  när  kunden 
bedömer varumärket (Keller, 1993, s. 2 – 5). Vi är intresserade att se ifall det spelar 
någon  roll  att  det  är  ICA  som  levererar  försäkringarna  i  detta  fall,  värderas 
försäkringarna  högre  eller  lägre  då  det  är  ett  så  känt  varumärke  som står  bakom 
försäkringen? 

Positiva  associationer  till  varumärket  betyder  att  kunden  tänker  positivt  om 
varumärket,  vilket gör dem mer lojala (Keller,  1993, s. 17). Enligt Chaudhuri och 
Holbrook så anser så gott som alla forskare att ”brand equity” är det värde som läggs 
till då en tjänst eller produkt är i association till ett specifikt varumärke (Chaudhuri & 
Holbrook, 2001, s. 90). 
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Det finns  forskning som tyder att  vissa kunder  att  välja  försäkringar  på grund av 
lojalitet till varumärket och att kunder kan värdera olika saker vid ett inköpstillfälle 
mot ett användningstillfälle (Woodruff, 1997, s. 141). Vi är intresserade av att se ifall 
lojalitet till varumärket spelar in när kunder värderar försäkringen. Värderar kunder en 
sakförsäkring  olika  vid  ett  inköpstillfälle  mot  ett  eventuellt  användningstillfälle? 
Zeithaml har använder sig av ett flertal definitioner av kundvärde: ”(1) värde är ett 
lågt pris, (2) värde är det jag vill ha ut ur en produkt, (3) värde är kvaliteten jag får för 
det pris jag betalar, (4) Värde är det jag får, för det jag ger” (Zeithaml, 1988, s. 12). 
Zeithamls definition pekar på att kundvärde och där av det kunder värderar hos en 
sakförsäkring varierar. 

1.2 Presentation av undersöknings objektet
Med en stor erfarenhet och som en stor aktör på den svenska marknaden behöver ICA 
ingen större presentation för de flesta som bor i Sverige. Nu när ICA ger sig in i 
försäkringsbranschen kommer företaget stå inför en hel del nya hinder. Styrkan av 
varumärket ICA i Sverige kan ses som både en styrka och svaghet när företaget skapar 
nya produkter eller tjänster. Styrkan ligger i att kunder känner igen varumärket och 
kan lättare identifiera sig vilka egenskaper och värderingar företaget står för. Men för 
den delen kan identifieringen av varumärket överskugga den egentliga produkt eller 
tjänst  företaget  vill  nå  ut  med.  Rent  konkret  i  fallet  ICA försäkringar  tror  vi  att 
varumärket ICA identifieras med dagligvaruhandel och inte försäkringar. En annan 
aspekt  som  är  viktig  att  belysa  är  vilka  mål  ett  starkt  varumärke  beräknar  när 
lanseringen av en ny produkt eller tjänst. 

Fördelen ligger i att företaget redan har en existerande kundbas men tilltron till det 
egna varumärket i kundens ögon kan vara missvisande. ICA har en kundbas på 3,1 
miljoner kunder i Sverige men endast 300 000 utnyttjar ICA banktjänster. (ICA, 2009)

Vad ska ICA som ny på en redan etablerad marknad erbjuda konsumenter, för att de 
ska välja just deras försäkringar? Vi vill alltså undersöka vad konsumenter värderar i 
försäkringar och hur de rankar olika värden som försäkringsbolaget ska sälja med 
försäkringen i sig. Hur ska ett försäkringsbolag positionera sig på ett bra sätt till sina 
kunder och potentiella kunder? I uppsatsen kommer vi att använda oss av teorier som 
berör konsumentbeteende, erbjudande, kundvärde och lojalitet. 

1.3 Problemformulering
Hur värderar kunder sakförsäkringar?

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värden, så som ett lågt pris, service,  
kvalitet som privatpersoner värderar i sakförsäkringar. Delsyftet för uppsatsen är att 
undersöka ifall det spelar in att ett etablerat varumärke, ICA, lanseras på en vad som 
kan anses vara en mättad marknad. Att ge indikationer på vad som påverkar kunden i 
sitt köpbeslut av försäkringen förhållande till vilket namn försäkringen bär. 

1.5 Begränsningar
Vi har valt  att  titta på kundens uppfattning på försäkringar  och om det  skiljer  sig 
vilket företag det är som bär försäkringens namn. Därför kommer inga analyser göras. 
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Vi kommer inte att analysera bedrägeridelen av försäkringar men inblickar av den 
delen kanske behövs för att bättre förstå varför försäkringar är utformade på ett visst 
sätt.  Vi  kommer  också  att  begränsa  oss  till  sakförsäkringar  och  inte 
tjänsteförsäkringar. Detta är för att vi anser att kunder värderar en sakförsäkring på ett 
helt annat sätt än en tjänsteförsäkring och därför skulle det bli en helt annan studie om 
man valde att se på tjänsteförsäkringar också.

När  det  gäller  försäkringar  kommer  kunder  genom  hela  arbetet  att  ses  som 
privatpersoner och inte andra företag. Vi tror att företags värderingar skiljer sig från 
privatpersoners värderingar och därför blir en undersökning på företag som en egen 
studie.  I  vår  studie  kommer  därför  företag  som  kunder,  eller  personer  som 
representerar  ett  företag  inte  undersökas.  Privatpersoner  som  är  kunder  hos 
försäkringsbolag definieras därför som konsumenter eller kunder. 

1.6 Begreppsförklaringar
Sakförsäkring –  En försäkring som täcker  en sak, exempelvis hemförsäkring och 
bilförsäkring

Tjänsteförsäkring  –  En  försäkring  som  täcker  abstrakta  ting,  exempelvis 
livförsäkring, olyckfallsförsäkring och låneförsäkring.

Word  of  Mouth  –  Information  som  sprids  mellan  privatpersoner  utan  en  direkt 
inblandning av företaget.

Creedence Goods – En vara eller tjänst som, för kunden, är svår att förstå sig på, på 
grund av informationsasymmetrin mellan köpare och säljare. 

1.7 Skriva på Uppdrag
Under uppdragsperioden har vi jobbat för att hålla en balans mellan att uppehålla en 
akademisk och praktisk nivå. Vi har haft dialoger med vår uppsatshandledare, Sofia 
Isberg, och vår kontaktperson hos ICA Försäkringar, Daniel Edström, för att få en 
balans. I ämnesvalet så har vi gett förslag till Daniel Edström, som vi kommit fram till 
i samtal med Sofia Isberg. Vi har varit tydliga mot vår uppdragsgivare att uppsatsen 
kommer att skrivas självständigt. Att skriva på uppdrag har inte varit helt lätt eftersom 
vi  vill  hålla  ett  teoretiskt  intresse  och  ett  praktiskt  intresse  levande  under  hela 
uppsatsen. Däremot anser vi att skriva på uppdrag är roligt, unikt och utmanande på 
ett  sätt  som  bara  ett  uppdragsskrivande  kan  vara.  Under  studien  har  vi  låtit 
uppdragsgivaren ta del av och kommentera det skrivna materialet, utan att vi låtit dem 
påverka  vårt  arbetes  integritet.  Uppdragsgivaren  har  till  exempel  fått  se  och 
kommentera frågorna som ställdes till respondenterna, under studien. Vi har sedan fått 
granska  om vi  kan  leva  upp  till  de  önskemål  som uppdragsgivaren  har,  utan  att 
inskränka på arbetets självständighet och integritet. 

Uppdraget har gått ut på att se hur kunder värderar sakförsäkringar. Detta är intressant 
för ICA efter som att de håller på att lansera försäkringsprodukter. Varför vi valde att 
skriva på uppdrag var att vi ville ha ett tydligare praktiskt intresse på vår teoretiska 
studie. Vi tyckte på förhand att det skulle vara lättare att hitta det praktiska intresset 
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för studien genom att skriva på uppdrag. Dessutom inspirerar uppdraget oss att göra 
vårt yttersta med studien eftersom våra slutsatser och rekommendationer faktiskt kan 
påverka hur en verklig organisation väljer att satsa sina resurser. 

Både Sofia och Daniel har under hela studien varit väldigt förstående för varandras 
synpunkter på uppsatsen och detta har hjälpt oss väldigt mycket då det kan finnas 
svårigheter med att skriva på uppdrag. Svårigheten kan vara att hålla just den balans 
vi har försökt nå i denna studie och vi anser att vi lyckats väl att tillmötesgå både de 
teoretiska och praktiska behov som ställts.
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2  Utgångspunkter
I detta kapitel diskuterar vi hur vi ser på vårat problem utan att titta på några data.  
Detta för att läsaren ska bli införstådd i var författarna står när de tar sig an för att  
titta på problemformuleringen. Läsaren får också ta del av författarnas förförståelse,  
kunskapssyn ämnesval samt hur vi har sökt efter sekundär data. Slutligen kommer  
författarna att ge lite kritik till de källor som använts i studien.

2.1 Ämnesval
Ämnesvalet var av intresse då Robert har jobbat inom ICA Sverige AB sen november 
2002 och är tjänstledig under studietiden. Under utbildningens gång har intresse för 
marknadsföring och entreprenörskap vuxit fram som de mest intressanta områden för 
båda.  När  dessa  har  applicerats  på  riktiga  och  inte  fiktiva  företag  för  att  öka 
förståelsen om hur företag fungerar och expanderar, så växte frågan upp om varför 
ICA inte startar ett försäkringsbolag. Efter diskussion och efterforskning kollade vi 
upp detta och insåg att ICA hade försäkringar om än i ett väldigt nystartat skede. Efter 
ytterligare  överläggningar  sinsemellan  insågs  att  vi  ville  skriva  om  hur  ICA 
försäkringar ska agera för att etablera sig i försäkringsbranschen.

2.2 Förförståelse
Förförståelsen  inom  ett  ämne  är  grunden  för  var  en  studie  kommer  att  starta, 
fortskrida och slutligen avslutas med en ny förståelse för det valda ämnet. När man 
genomför en studie tillsammans med en eller flera andra är det viktigt att veta sina 
medarbetares förförståelse (Björklund & Paulsson 2003 s. 22). Olika människor har 
olika värderingar och i en studie påverkar alltid forskarens egna värderingar studien 
och  arbetsprocessen.  Värderingarna  styr  ämnesval  för  forskningen,  metoden  för 
forskningen, utförande av frågeställningar och val av undersökningsmetod (Bryman & 
Bell 2005 s. 29). Personliga värderingar styr inte bara arbetets struktur utan också hela 
arbetets  innehåll  i  form  av  insamlig  av  data,  analyser,  tolkningar,  slutsatser  och 
rekommendationer utifrån den bedrivna forskningen.

Robert har fem års erfarenhet inom arbetslivet varav ett år inom tjänstebranschen och 
4  år  inom  logistik  inom  ICA.  Sten  har  2  års  samanlagd  arbetserfarenhet  inom 
tjänstebranschen, mestadels inom hotell- och säljbranschen. Detta kan också påverka 
resultaten och hur vi tolkar empirin som ligger till grund för analysen och slutsatserna, 
då tidigare erfarenheter i liknande situationer spelar roll. Detta är viktigt att ta hänsyn 
till då båda författarna har upplevt situationen då man måste köpa och välja vilken typ 
av försäkring man vill ha.

Eftersom vi inte har egen erfarenhet av hermeneutiskt tillvägagångssätt och det blir en 
utmaning  att  tillämpa  den  på  ett  korrekt  sätt  som  vi  ser  fram  emot,  då  detta 
tillvägagångssätt som sagt bygger på tidigare kunskap. För att vår kunskapssyn ska 
vara hermeneutisk genom arbetet kommer en kvalitativ undersökning att göras genom 
fokusgrupper.  Dessa  grupper  kommer  att  observeras  i  agerande  på  vårt  val  av 
undersökningsmiljö,  åsikter,  uppfattningar  och  tolkningar  av  våra  frågor.  Dessa 
observationer som vi kommer att göra, kommer att ligga som grund för resultaten, 
analyserna och rekommendationerna för hela studien
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2.3 Kunskapssyn
Kunskapssynen i en studie är vital för hur hela studien kommer att utarbetas. Bryman 
& Bell (2005 s. 27) definierar kunskapssyn som, forskarens syn på kunskap och syn 
på verklighet. Vårt syfte med studien behandlar vilka mervärden som kunder söker i 
en  försäkring.  Vår  undersökning  bygger  alltså  på  olika  uppfattningar  som 
privatpersoner har angående försäkringar. Uppfattningar om hur verkligheten ser ut 
hos en individ i vårt undersökningsområde ses av oss som subjektiv då den lätt kan 
skifta åsikter och personliga intressen anser vi dominera uppfattningarna. Därför har 
teorier, koncept och metoder valts för att hjälpa oss att förstå de undersöktas åsikter så 
att de kan analyseras och tolkas på ett sätt som ger oss djupare och bättre förståelse i 
ämnesvalet.

Då vi undersöker subjektiva tolkningar, åsikter och uppfattningar om hur verkligheten 
ser ut kan det ses som att verkligheten blir socialt konstruerad och studien kommer att 
få ett hermeneutiskt synsätt på verkligheten. Bryman & Bell (2005 s. 30) menar att 
hermeneutiska  kunskapssynsättet  används  inom  samhällsvetenskap  för  att  förstå 
personers  agerande.  Med  hjälp  av  denna  kunskapssyn  kan  forskaren  bild  sig  en 
helhetsbild om verkligheten. Patel & Davidsson (2003 s. 27) påpekar risken med att 
forskarens  egna  värderingar  och  erfarenheter  påverkar  honom/henne  när  denna 
försöker förstå sin omgivning genom ett hermeneutiskt synsätt. När man tittar på vår 
kunskapssyn ser  vi  att  tidigare erfarenheter  kan komma spela  roll  för  hur  studien 
kommer att utföras och dessutom hur resultaten kommer att tolkas. Det finns en risk 
att eftersom vi har samma akademiska bakgrund kan det vara så att vi tolkar insamlad 
data på samma sätt. Däremot kommer våra olika bakgrunder ge oss ökad förståelse för 
försäkringskoncepten och vi kommer att komplettera varandra väl när det gäller att 
föra in erfarenheter in i studien. 

2.4 Teoretisk Referensram
De teoretiska  referensramarna  består  av  två  olika  ramverk,  metod  och  teori.  Den 
teoretiska metodiken har vi arbetat oss genom att finna artiklar som behandlar hur 
man forskar med kvalitativa metoder. Eftersom vi inte har egen erfarenhet av detta 
ansågs det viktigt att få information om hur en kvalitativ studie genomförs, utvärderas 
och analyseras och genomgående håller bra etiska riktlinjer i vår forskning. När det 
gäller den kvalitativa metodens val av fokusgrupper, har vi som bas använts oss av 
Föregatsekonomiska  Forskningsmetoder  av  Bryman  och  Bell.  Vi  har  även använt 
andra källor så som Patel & Davidsson och på detta område för att utöka insikten och 
förståelsen mer än vad endast Bryman å Bell kan. 

Vår  teoretiska  referensram  till  teoriuppbyggnad  har  i  huvudsak  bestått  av 
vetenskapliga  artiklar.  Vi  har  använt  oss  av  google.scholar.com  för  att  leta 
vetenskapliga artiklar men tillika har vi sökt efter relevanta artiklar i Business Source 
Premier  (EBSCO)  samt  Emerald  på  Umeå  Universitetsbibliotek  (www.ub.umu.se) 
under  databaser.  För att  bredda den teoretiska referensramen har vi,  med hjälp av 
Umeå  Universitetsbiblioteks  hemsida  under  ALBUM,  sökt  böcker  för  teoretisk 
litteratur.  Huvuddelen  och  basen  i  den  teoretiska  referensramen  kommer  ifrån 
vetenskapliga artiklar och böcker har endast använts som komplement eller för att 
styrka argumentationer i teoretiska koncept.  Nyckelord som använts för sökning av  
vetenskapliga artiklar till  teorin:  Consumer  Behaviour;  Consumer Loyalty;  Added 
Value; Brand Value; Buying Insurance; 
För oss har legitimiteten i artiklarna varit av stor vikt där det första kravet har varit att 
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artiklarna  är  publicerade  i  och  av  kända  tidskrifter.  När  legitimiteten  i  artikeln 
säkerställts har vi tittat på hur många forskare som tidigare har använt artikeln som 
referens  då  det  ytterligare  styrker  en  artikels  överförbarhet.  En  annan viktig  men 
oregelbunden aspekt är vilken relevans artikeln har. 

Vi  ansåg att  äldre  artiklar kan innehålla  vissa teoretiska milstolpar vilka kan vara 
absolut  viktiga att  poängtera för  att  helt  förklara ett  koncept  men risken att  äldre 
artiklar också saknar samtida relevans då världen har bytt ansikte sen publiceringen. 
Med denna motivering valde vi att inte ha en tidsbegränsning för artiklars publicering 
men att, desto äldre artiklar vi har använt oss av desto noggrannare har vi analyserat  
hur överförbara artikelns resultat är till vårat syfte med de teoretiska koncept som är 
utvalda till uppsatsen.

2.5 Forskningsansats
När det gäller vilken forskningsansats denna studie är det viktigt att förklara de två 
huvudtyper  av  ansatser  som  finns,  den  induktiva  och  den  deduktiva 
forskningsansatsen. En deduktiv ansats visar hur det förhåller sig mellan teori och 
praktik.  Man  kan  säga  att  allt  som  är  känt  inom  ett  ämne,  teorierna,  deducerar 
forskaren hypoteser som testas empiriskt mot teorierna i en studie och beroende på 
resultat i empirin kommer de uppsatta hypoteserna att bekräftas eller förkastas och 
teorierna revideras därefter. (Bryman & Bell 2005 s. 23)

Den induktiva ansatsen till forskning följer inte en deduktiv ansats när det gäller hur 
man får fram nya data och resultat. Medan den deduktiva ansatsen visar genom teorier 
vilka observationer och resultat som kan nås så pekar den induktiva ansatsen på att 
teorierna är observationerna och resultaten som nås. Däremot så kommer det troligtvis 
vara så att en deduktiv ansats alltid innehåller spår av en induktiv ansats och vice 
versa. (Bryman & Bell 2005 s.25)

Utifrån dessa definitioner och reflektion över vårt  eget problem och syfte med får 
studie så förhåller sig vår forskning till att vara deduktiv. Vi har med hjälp av teorier  
förklarat  hur  problemet  med  sakförsäkringar  är  uppbyggt  teoretiskt  men  inga 
hypoteser är gjorda för att testa de redan existerande teorier. Snarare är vi intresserade 
av att undersöka en generell frågeställning. Den generella frågeställningen kommer 
ändå att ha en deduktiv ansats. Detta för att vårt mål med studien ska ge kunna ge nya 
indikationer på vårt teoretiska urval och sedan fylla ut vårt urval och nå en teoretisk 
mättnad (Bryman & Bell 2005, s 350-351). Utifrån de observationer vi kommer att 
göra med vår undersökningsmetod ska vi kunna få fram nya hypoteser som kan ligga 
till grund för vidare studier. 

2.6 Kritik till sekundärkällor
Vi har tittat på alla sekundärkällor med samma kriterier utifrån relevans, välciterade, 
samt kravet att de ska vara akademiskt granskade. Nedan följer några exempel på 
artiklar vi använt oss av och hur vi har kritiskt bemött dem. Notera att alla artiklar inte 
finns med här utan endast ett urval av vissa för att klargöra hur vi har tänkt i val av 
artiklar.   De artiklar  och böcker  som inte  står  med har  ändå  gått  igenom samma 
kritiska granskning av oss för att ge stöd till vår studie. 

De sekundärkällor vi har använt oss av i teori kapitlet har vi valt efter som att vi anser 
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att de passar in i vårat syfte. Där till exempel vi anser att Nationalencyklopedin är en 
väletablerad och väl citerat uppslagsvärk, som vi har använt oss av för att definiera 
vissa begrepp. 

Vi har använt oss av Service intangibility and its impact on consumer expectations of 
service quality, av Charlene Pleger Bebko.  Denna artikel är  enligt Google Scholar 
citerad  122 gånger  och  enligt  Buisness  Source  Preimer  24  ggr  i  dessa  databaser. 
Artikeln har också en välfylld referenslista, där Bebko bland annat refererar Zeithaml, 
vars  studie  vi  har  använt  i  vår  studie.  Artikeln  är  utgiven  i  Journal  of  Service 
Marketing,  denna tidskrift  är  enligt  Business  Source Preimer förhandsgranskad av 
andra forskare på ämnet. 

Customer  Value  Creations  in  professional  service  relations:  the  case  of  credence 
goods, skriven av Charles Howden och Andrew D. Pressey är enligt Google scholar 
citerad 435 ggr och enligt Business Source Priemer 81 ggr, på grund av att artikeln är 
välciterad så anser vi att artikeln har en hög reliabilitet. Detta argument förstärks av 
att artikeln som är publicerad i Service Industries Journal,  är förhandsgranskad av 
forskare inom området. Att artikeln är producerad så pass sent som 2008, i samband 
med att artikeln är välciterad så anser vi att artikeln har en hög reliabilitet.

Vi har även använt oss av A Test of Service Marketing Theory: Consumer information 
Acquisitions Activitys, publicerad Journal of Marketing som är förhandsgranskad av 
forskare på området. Artikeln är enligt Google Scholar refererad till 491 ggr och enligt 
Business Source Primer 141 ggr. Artikeln publicerades 1991 vilket man skulle kunna 
argumentera  för  att  den  är  föråldrad,  men  vi  anser  att  artikeln  är  så  pass 
grundläggande att vi ändå bör ha med den. Vi anser samtidigt att artikeln är så pass 
relevant till vårat syfte att vi inte kan utesluta den.

Robert  B.  Woodruffs  artikel  Customer  Value:  The  Next  Source  for  Competitive 
Advantage  är  en  grundläggande  och  välskriven  artikel.  Artikeln  definierar  vissa 
viktiga begrepp inom kundvärde, Woodruffs definitioner är också väl använda i senare 
forskning.  Artikeln  är  publicerad  1997,  men  efter  som  att  artikeln  är  så  pass 
grundläggande inom kundvärde och väl anknuten till vårat syfte så anser vi at vi inte 
kan utesluta den ur våran studie. Artikeln är enligt Google Scholar citerad 1061 ggr 
och enligt Business Source Priemer 233 ggr vilket vi anser stärker vårat argument att 
artikeln är grundläggande. Artikeln är publicerad i Academy of Marketing Science 
Journal som är en förhandsgranskad tidskrift. Vi har även sett att en del av de andra 
artiklar vi har använt oss av refererar tillbaka till Woodruffs artikel, då dessa i sin tur 
har en hög reliabilitet så anser vi att det förstärker Woodruffs argument.

Consumer  Perceptions  of  Price,  Quality,  and  Value:  A Mean  –  End  Modell  and 
Synthesis  of Evidence skriven av Valerie A. Zeithaml som är en välciterad artikel 
inom  kundvärde.  Artikeln  är  enligt  Google  Scholar  citerad  2903  ggr  och  enligt 
Business Source Primer 789 ggr. Artikeln är publicerad i Journal of Marketing som är 
en  förhandsgranskad  tidskrift.  Publiceringen  skedde  1988  men  vi  anser  ändå  att 
artikeln är passar väl in på vårat syfte och vissa antaganden vi har gjort och har därav 
valt att ha med den i studien. 

A Multistage Model of Customers Assessments of Service Quality and Value är en 
välskriven artikel av Ruth N. Bolton och James H. Bolton är en välskriven artikel som 
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vi anser passar väl ihop med vårat syfte. Artikeln är enlig Google Scholar citerad 1113 
ggr och enligt Business Source Primerer 260 ggr. Då artikeln är publicerad för en tid 
sen (1991) så skulle man kunna argumentera för att den inte längre är relevant, men vi 
anser  att  den är väl  kopplad till  vårat  syfte  och har  därför  valt  att  inkludera den. 
Artikeln är publicerad i Journal of Consumer Research, vid välansedda University of 
Chicago.

Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity skriven av 
Kenin Lane Keller passar i vår mening väl in på syftet med uppsatsen och därför har 
vi valt att inkludera den. Artikeln är enligt Google Scholar citerad 2416 ggr och enligt 
505 ggr, på grund av att artikeln är välciterad och att den i vår mening bygger på väl 
genomförd forskning, så har den en hög reliabilitet. Detta argument förstärks av att 
den är akademiskt förhandsgranskad av forskare med kunskap inom området. Vi anser 
samtidigt att artikeln är relevant och har en stark koppling till vårat syfte.

Bryman & Bell (2005) Företagsekonomiska Forskningsmetoder är en bok vi använt 
oss av i tidigare studier vilket kan ses som ett lämplighetsurval av metodiska teorier. 
Däremot  är  boken väldigt  uttömmande och välargumenterande inom fokusgrupper 
som undersökningsmetod. Vi har valt att huvudsakligen hämta vår information ifrån 
denna källa även om vi kompletterat delar av metoden från andra källor där vi ansett 
att Bryman och Bell inte täckt vad vi vill ha sagt. 
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3 Teori
Teorikapitlet kommer att ge en grund som vår studie kommer att baseras på. Utifrån  
teorierna  ihop  med  Empirin  sedan  ligga  som  grund  för  vår  analys  samt  vilka  
slutsatser som kan göras av våra primär och sekundär data.

3.1 Tjänstebegreppet
Innan vi börjar diskutera en specifik typ av tjänster som sakförsäkringar är, så kan det 
vara  bra  att  reda  ut  begreppet  tjänster.  Enligt  nationalencyklopedin  så  fattas  en 
internationellt, godtagen, fackmannamässig definition av ordet tjänst (NE, 2009). Vi 
argumenterar  för  att  ett  bra  sätt  att  definiera  en  tjänst  är  att  titta  på  tjänsters 
karaktärsdrag. 

3.1.1 Definition
Tjänster har allmänt accepterats i den akademiska världen, att de kan definieras och 
särskiljas från varor genom fyra karaktärsdrag: 

• Att man inte kan ta på dem.
• Förgänglighet, när en tjänst är använd är den förbrukad. 
• Icke  separation,  kan  inte  separeras  från  den  som  utför  tjänsten  eller 

konsumerar den.
• Variation, tjänstens utförande varierar från utförande tillfälle, de är heterogena.
(Lovelock & Gummesson, 2004, s. 24 – 25)

Dessa  fyra  grundläggande  karaktärsdrag  kan  förklaras  utifrån  ett  exempel.  En 
försäkring  kan  du  inte  ta  på,  det  är  inte  ett  fysiskt  objekt,  utan  något  abstrakt. 
Försäkringen är inget du kan spara, efter att den är utförd, är den förbrukad. Den kan 
inte separeras från försäkringsmannen eller den som har köpt försäkringen. Vid varje 
tillfälle ett försäkringsfall tas hand om så är utförandet olika. Detta är till skillnad från 
en vara, till exempel en bil som du kan ta på. En bil kan du använda flera gånger. En 
bil kan säljas flera gånger utan att den förändras. Dessa karaktärsdrag som särskiljer 
tjänster från varor medför att du inte kan testa en tjänst innan du väljer att köpa den 
(Lovelock & Gummesson, 2004, s. 27 – 29). Att tjänster inte kan separeras från den 
som utför dem medför också att tjänster inte kan lagras (Lovelock & Gummesson, 
2004, s. 31 – 32). 

3.2 Sakförsäkringar
Sakförsäkringar är den typ av tjänster som diskuteras i denna uppsats. Sakförsäkringar 
har en del unika karaktärsdrag, förutom de som har diskuterats ovan. Det som gör 
sakförsäkringar unika är att du betalar för dem i förhand, innan du använder dem. Du 
betalar  för  ett  skydd  om  något  skulle  hända  ett  objekt  som  du  har  försäkrat. 
Nationalencyklopedin  definierar  sakförsäkringar  som ”försäkring  som skyddar  det 
ekonomiska värdet av ett eller flera objekt” (NE, 2009). 

Vi argumenterar även för att sakförsäkringar har många karaktärsdrag som så kallade 
”Credence goods” innehar. ”Credence goods” är en form av experttjänster som endast 
kan  utföras  av  experter,  dessa  experter  har  kunskapen  att  utföra  en  viss  tjänst, 
samtidigt som de har kunskapen om hur mycket eller lite tjänsten ska utföras (Emons, 
1997, s. 107). Efter tjänsten är utförd kan det vara svårt för kunden och bedöma ifall 
de blev rätt behandlande (Emons, 1997, s. 107).
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När det specifikt gäller sakförsäkringar så är det försäkringsbolaget som bedömer ifall 
en skada på en vara ska täckas av försäkringen eller inte. Vem som helst kan inte gå in 
och bedöma en skada och ge en fackmansmässig bedömning av vad som täcks av en 
försäkring, det finns alltså ett gap i kunskapen mellan kunden och det företaget som 
utför bedömningen. 

I en artikel av Howden och Pressey så hävdar de att så kallade ”Credence goods” 
endast kan säljas i ett förhållande där kunden är tvungen att lita på säljare, detta beror 
på  informationens  asymmetri  och  varan/tjänstens  komplexitet.  ”Credence  goods” 
karaktäriseras  även  av  hög  upplevd  risk.  Detta  karaktärsdrag  anses  även 
sakförsäkringar ha. På grund av dessa karaktärsdrag så är kunden tvungen att lita på 
företaget som säljer dessa typer av tjänster levererar dem så effektivt och billigt som 
möjligt. (Howden & Pressey, 2008, s. 789) Howden och Presseys artikel är skriven 
om livförsäkringar, artikelns innehåll är dock relevant till studien.

Beroende på hur stor risk kunder anser att en tjänst har, så finns det olika alternativ på 
hur de kan gå till  väga för att  minska risken som de upplever.  De kan söka efter 
information och utvärdera andra alternativ som skulle kunna passa dem bättre. Hur 
stor risk och hur kunden ser på risken, så varierar det vilken typ av och hur mycket 
information  som  kunden  behöver  för  att  minska  den  upplevda  risken. Kunders 
observationer  och  tidigare  upplevelser  kommer  också  att  påverka  hur  mycket 
information och av vilken typ/källa kunden kommer att  behöva för att uppleva en 
minskad risk.  Murray pekar samtidigt  på att  ”Word – of – mouth” är  den typ av 
information som minskar den upplevda risken till störst grad. ”Word – of – mouth” 
har en större positiv effekt än extärna källor så som massmedia (Murray, 1991, s. 11 – 
12). Om vi använder det tidigare argumentet, att sakförsäkringar är ”credence goods” 
där kunden har svårt för att förstå sig på tjänsten, då kan det vara svårt för kunden att 
förstå informationen, även ifall de hittar den. Detta eftersom att kunder i vanliga fall, 
inte har den sakkunskap som behövs för att tolka informationen. 

Det sista karaktärsdrag som är värt att diskuteras är att tjänster inte kan lagras, vi 
skulle  kunna  argumentera  för  att  sakförsäkringar  visst  kan  lagras,  eftersom  att 
försäkringsperioder  ofta  täcker  en  längre  period.  Då  försäkringen  täcker  en  viss 
period, har du rätt att använda tjänsten under en viss period. Under denna period har 
du rätt ifall det uppstår en skada på en sak som är försäkrad, att inkassera tjänsten. 
Ifall  en  skada  uppstår  och  kunden  inte  väljer  att  inte  inkassera  tjänsten  under 
försäkringsperioden  är  tjänsten  ändå  förbrukad.  I  detta  kan  man  också  använda 
argument som att du har en viss period på dig att rapportera en skada, men detta är 
inget som påverkar det underliggande argumentet. Vi har även argumenterat för att 
sakförsäkringar har karaktärsdrag som hittas  hos ”credence goods”, på grund av en 
informations asymmetri och en upplevd hög risk. 

Sammanfattningsvis  så  är  sakförsäkringar  är  en  tjänst  som skyddar  en  eller  flera 
sakers ekonomiska värde. Denna tjänst har, likt alla tjänster karaktärsdraget att man 
inte kan ta på dem, de varierar i  utförande, kan inte separeras från den som utför 
tjänsten, samt att sakförsäkringar inte kan lagras eller transporteras.

Det finns fler dimensioner hos sakförsäkringar än att bara titta på sakförsäkringar som 
tjänster, för att få ett helhetsintryck av vårt problem. Sakförsäkringar har fler aspekter 
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i sig än bara en tjänstedefinition och det är viktigt att man belyser alla aspekter för att  
se vad en kund värderar i sakförsäkringar. 

3.3 Kundvärde
Kundvärde är ett begrepp som har diskuterats i akademisk och professionell litteratur 
de  senaste  decennierna.  Begreppet  har  dock haft  en  mängd olika definitioner,  där 
innehållet har varierat (Woodruff, 1997, s. 139 - 140). 

I  en artikel  från 1997 skriver  Woodruff  att  kundvärde  är  nästa  källa  till  att  få  ett 
komparativt övertag över sina konkurrenter, då en kvalitet och innovation inte längre 
räcker till i dagen konkurrensutsatta företagsmiljö (Woodruff, 1997, s. 139 - 140). I 
och med ICA:s inträde på försäkringsmarknaden kan man då fråga sig vad kunder 
värderar i en sakförsäkring?

Innan vi går vidare och diskuterar vad kunder värderar hos en försäkring, kan det vara 
bra  att  definiera  värde.  Det  finns  även  en  meningsskiljaktighet  mellan 
försäkringsbolag och kund när det gäller värde vilket försvårar definitionen av värde i 
sakförsäkringar (Woodruff, 1997, s. 143). Värde är inget lättdefinierat ord och i teorin 
kommer många olika typer av värde definieras. I en studie genomförd av Woodruff 
1997 så definierar han kundvärde som ”Kundvärde är kunders upplevda preferenser 
och utvärderingar av en produkts attribut, attribut föreställningar och konsekvenserna 
av  användning för  att  uppnå (eller  blockerar)  uppnå kundernas  mål  och  uppgift  i 
användnings ögonblicket” (Woodruff, 1997, s. 142). Vi kan utifrån denna definition 
konstatera  att  kundvärde  kommer  från  kunden,  vad  kunden  anser  om 
produkten/tjänstens attribut, egenskaper, kvalitet och så vidare.  I vårt fall talar vi om 
vad  kundvärde  relaterat  till  sakförsäkringar,  försäkringar  är  som  vi  tidigare  har 
argumenterat svårförståliga och svåra att värdera. 

Woodruff argumenterar generellt för att när konsumenter bedömer värdet av produkter 
och tjänster så använder de preferenser, tidigare upplevelser av de konsekvenser de 
vill  ha  ut  av  produkten/tjänsten.  Vidare  hävdar  han  att  användningssituationen  är 
avgörande  i  denna  bedömning,  ifall  användningssituationen  ändras,  ändras 
preferenserna och kunden refererar då till andra tidigare upplevelser. (Woodruff, 1997, 
s. 143) 

Det  finns  ett  starkt  samband mellan  kundvärde  och  hur  nöjda  kunder  är  med en 
produkt/tjänst (Woodruff, 1997, s. 149). Detta förklaras av att båda har med en kunds 
omdöme om produktens eller  tjänstens attribut  och de är båda starkt kopplade till 
användningssituationen.  Han  konstaterar  att  i  och  med  den  ökade  vikten  av 
kundvärde, att det företag som förstår vad kunden helst vill ha, är det företag som 
kommer att ha en komparativ fördel över sina konkurrenter (Woodruff, 1997, s. 149). 
Men är det som kunder värderar hos en sakförsäkring en konstant faktor eller varierar 
det? Det finns forskning som visar på att det som kunden värderar kan variera från ett 
inköpstillfälle och ett eventuellt användningstillfälle (Woodruff, 1997, s. 149). Men 
vad betyder detta?

I en studie genomförd av Zeithaml så varierar definitionen på kundvärde från ”(1) 
värde  är  ett  lågt  pris,  (2)  värde  är  det  jag  vill  ha  ut  ur  en  produkt,  (3)  värde  är 
kvaliteten jag får för det pris jag betalar, (4) Värde är det jag får, för det jag ger”. 
Denna variation  av  värde  beror  enligt  Zeithaml  att  respondenterna  i  denna  studie 
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använde  begreppet  värde  för  att  beskriva  en  mängd  olika  attribut  hos  en 
produkt/tjänst,  Zeithaml  menar  att  definitionen  av  värde  är  väldigt  subjektiv 
(Zeithaml, 1988, s. 12). 

Ifall vi drar en pararell mellan Woodruffs argument om att det som kunden värderar 
varierar och Zeithamls olika definitioner av kundvärde,  så kan man anta att  dessa 
olika definitioner av kundvärde kan användas av kunder vid olika tillfällen. 
Då man skulle kunna spekulera att kunder kanske söker efter  ”ett lågt pris vid ett 
inköpstillfälle”  och  ”de  söker  efter  värdet  de  vill  ha  ut  ur  en  produkt”  vid  ett 
eventuellt användningstillfälle. 

I en studie genomförd av (Cronin, Brandy och Hult, 2000) där de försöker påvisa att 
kvalitet, värde och hur nöjda kunder är med en tjänst hänger ihop. Cronin, Brandy och 
Hult, diskuterar också tidigare litteratur som pekar på att ”hur nöjda kunder är med en 
tjänst är  beroende av det  uppfattade mottagna värdet,  där värde är den uppfattade 
kvaliteten relativt till  priset” (Cronin et al.,  2000, s. 3). Författarna visar också på 
tidigare studier, som visar att det finns ett samband mellan värde, kvalitet och hur 
nöjda  kunder  är  med  tjänsten,  med konsekvenser  som lojalitet,  positivt  ”word  of 
mouth” och så vidare. Men författarna menar att dessa resultat är allt för beroende av 
studiens utformning för att man ska kunna generalisera. (Cronin et al., 2000, s. 4).

Cronin et al. visar i sina resultat att servicekvalitet har en positiv inverkan på kunders 
upplevda servicevärde, medan uppoffringar som kunden måste göra har en negativ 
effekt på kundens upplevda service värde (Cronin et al., 2000, s. 14). Författarna visar 
också att service värde och service kvalitet har en direkt positiv inverkan på hur nöjda 
kunder är med en tjänst (Cronin et al., 2000, s. 15). Det visar sig också att det finns ett  
indirekt, positivt samband mellan service värde, hur nöjda kunder är med tjänsten och 
kunders intentioner. I sin slutsats konstaterar författarna att både service kvalitet och 
service  värde  leder  till  att  kunderna  är  nöjda,  samt  att  studien  ger  validitet  till  
Woodruffs studie genomförd 1997 (Cronin et al., 2000, s. 17). Denna studie har vi 
redan berört i vår uppsats och vi menar att resultatet i Cronin et al: s studie gör dessa 
argument starkare. 

Cronin et al. fortsätter att argumentera att i tjänster värderar kunder kvalitet högre än 
pris (Cronin et al., 2000, s. 17). Cronin, Brandy och Hult argumenterar för ett mer 
holistiskt synsätt när man tittar på dessa faktorer kopplat till tjänster, där man inte bara  
analyserar dessa begrepp separat (Cronin et al., 2000, s. 17 – 19). Det ska kommas 
ihåg att denna studie är genomförd på tjänster generellt och inte på sakförsäkringar 
specifikt, men det kan ändå ge en indikation på vad kunder värderar i en sakförsäkring 
och hur värde genereras när man analyserar dessa värden. 

Ifall vi fortsätter att titta på hur nöjda eller missnöjda kunder är med en tjänst och hur 
man definierar detta på ett akademiskt sätt, så kan vi se till Bolton och Drews arbete 
om  kunders  tillfredställelse.  De  har  definierat  kunders  nöjdhet  på  följande  vis: 
”Kunders nöjdhet är en överraskning de upplever efter att de har upplevt en tjänst, hur 
nöjd kunden är med en tjänst kommer att påverka kundens utvärdering av kvalitet och 
hur de agerar när de ska köpa en liknande tjänst i framtiden.” (Bolton & Drew, 1991, 
s. 375) 
Denna definition hjälper oss att förstå att kunders nöjdhet inte bara påverkar vad de 
tycker om tjänsten de köpt, men också deras framtida köpbeteende. Bolton och Drew 
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fortsätter  att  beskriva att  hur nöjda kunder  är  med en tjänst  påverkas av kundens 
tidigare upplevelser och hur bra/dåligt tjänsten som du nu har köpt faktiskt fungerar 
(Bolton & Drew, 1991, s. 375). Bolton och Drew har också tittat på servicekvalitet, de 
definierar  servicekvalitet  som  ”skillnaden  mellan  förväntad  kvalitet  och  upplevd 
service kvalitet”. De argumenterar också för att upplevd service kvalitet är beroende 
av  fem  olika  begrepp  ”abstrakthet,  pålitlighet,  lyhördhet,  försäkran  och  empati” 
skillnaden mellan  vad kunderna  hade  förväntat  sig  och vad  de  upplever  av  dessa 
begrepp ger oss kunders nöjdhet. (Bolton & Drew, 1991, s. 376) 

Kunders värde har också definierats som ”kunders utvärdering av fördelarna av att 
använda en tjänst, ställt mot kostnaderna av att använda den”. ”Dessa konsekvenser 
kan vara både av en monetär och också ickemonetär karaktär. Kundernas referensram 
påverkar också denna utvärdering.” (Bolton & Drew, 1991, s. 376)

Bolton och Drew har utifrån dessa tre definitioner kommit fram till en flerstegsmodell 
av service kvalitet och värde, de hävdar att denna modell kan användas för att bedöma 
service  kvalitet,  service  värde,  följt  av  uppoffringar.  Dessa  är  enligt  Boltons  och 
Drews hypotes lagda i en serie, där kunden värderar de olika kvaliteterna en efter en. 
Bolton och Drew har använt ett telefonservicebolag för att utvärdera sin hypotes. I 
resultaten  kan  man  läsa  att  deras  modell  är  statistiskt  testat  och  att  det  finns  ett 
statistiskt  samband.  Det  intressanta  i  denna  studie  är  resultatet,  som pekar  på  att 
kunders  personliga  preferenser  spelar  in  när  de  bedömer  service  värdet,  men inte 
kvaliteten (Bolton & Drew, 1991, s. 383). Detta tolkar vi som att service kvalitet är ett 
betydligt mer objektivt mått än service värde. Bolton hävdar i och med detta fynd att 
service värde är ett rikare mått på hur nöjda kunder är med tjänsten (Bolton & Drew, 
1991, s. 383). De pekar också på tidigare forskning, där de menar att större delen av 
tidigare forskning pekar på att värde är det du får ut av en tjänst, när uppoffringar 
ställs mot tjänstekvalitet (Bolton & Drew, 1991, s. 383). Bolton och Drew hävdar till 
motsats att kundvärde är mer komplicerat än så. De hävdar att serviceföretag måste 
vara  flexibla  för  att  kunna vara  flera  marknadssegment  till  lags (Bolton & Drew, 
1991, s. 384). 

3.3.1 Värderande aspekter av kunder
I  en  studie  genomförd  på  livförsäkringar,  1987,  så  argumenteras  det  för  att 
användandet av relationsmarknadsföring kan användas för att överkomma att tjänster 
är abstrakta (Crosby & Stephens, 1987, s. 404). Det har också argumenterats för att 
tjänster som kan vara svårförståliga att utvärdera efter inköp och även användning 
speciellt gynnas av relationsmarknadsföring (Crosby & Stephens, 1987, s. 404). Att 
livförsäkringar gynnas ifall det finns ett förhållande mellan kund och säljare förstärks 
också  av  att  livförsäkringar  är  ”credence  goods”,  att  de  endast  kan  säljas  i  ett 
förhållande, eftersom att de kräver tillit  för att fungera. Vi vill argumentera för att 
detta även gäller för sakförsäkringar, då vi anser att det finns många karaktärsdrag 
som liknar dem hos livförsäkringar. I undersökningen som nämns ovan kommer det 
fram till att agenten (säljaren) spelar in när kunden granskar hur nöjd han/hon är med 
tjänsten. Detta balanseras enligt undersökningen ut när kunden granskar hur nöjda de 
är med hela tjänsten. (Crosby & Stephens, 1987, s. 411)

Så vad betyder värde för kunder i praktiken? Howdens och Presseys kommer i sin 
studie  fram till  sex  dimensioner  som ger  ett  ökat  värde  när  kunden  bedömer  en 
försäkring. Vi vill dock påpeka att studien som Howden och Pressey gjorde var på 
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försäljning mellan företag, men att många aspekter är fortfarande relevanta för vår 
studie. 

De 6 dimensionerna. 
1. Försäljningsagentens kunskap : Enligt studien så spelar personen som 

kunden har kontakt med en stor roll, när kunden känner att säljare förstår 
deras specifika behov så är detta ett stort plus (Howden & Pressey, 2008, s. 
798 – 799)

2. Tillit: Howden & Pressey håller med tidigare forskning som menar på att 
tillit är en stark del i byggandet av ett förhållande. De menar också på att 
tillit är en viktig typ av värde i ett affärsförhållande (Howden & Pressey, 
2008, s. 798 – 799). 

3. Personlig kontakt: Personlig service och att en kontinuitet hos personalen 
ses som viktiga egenskaper i etablerandet av ett förhållande (Howden & 
Pressey, 2008, s. 800 - 801).  

4. Service  fulfilment: Hur  olika  försäkringsärenden  omhändertas  och  hur 
personal reagerade när kunden behövde använda sin försäkring sågs som 
speciellt viktigt. Om kunden blir väl omhändertagen så ökar tilliten, ifall 
fallet är det motsatta så kommer tilliten att minska (Howden & Pressey, 
2008, s. 801 – 802).

5. Närhet  till  kontor: I  undersökningen  kom  de  fram  till  att  många  av 
kunderna sätter värde på närhet till försäkringsbolagets kontor. Att kunna 
komma  in  och  tala  med  något  var  yttligare  något  som  byggde  värde 
(Howden & Pressey, 2008, s. 802 – 803)

6. Direkta/Indirekta  kostnader:  Värde  för  pengarna  var  något  som sågs 
som värdebyggande. Inte allt för stora ökningar i pris år för år ledde till att 
kunderna kände att de inte blev lurade (Howden & Pressey, 2008, s. 803 – 
804). 

Utöver de 6 dimensionerna som Howden & Pressey presenterar så anser vi att, efter 
som att de har studerat företag till företag försäljning, när man studerar företag till 
privatperson så finns det fler dimensioner som påverkar privatpersonens beteende. En 
dimension  som  saknas  är  erbjudande  och  vilken  påverkan  erbjudande  har  på 
sakförsäkringar och privatpersonen som ska teckna en sakförsäkring. 
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3.4 Erbjudande
När konsumenter överväger olika sakförsäkringsalternativ, vad är det då de letar efter 
i ett erbjudande? Är det priset som är avgörande eller är det den personliga servicen? I 
denna  del  av  teorikapitlet  ska  vi  undersöka  vad  en  konsument  letar  efter  i  ett 
försäkringserbjudande. 

Det  finns  forskning  som  pekar  att  ett  effektivt  sätt  att  göra  tjänster  mindre 
svårförståliga, är att klart definiera dem, samt få kunden att uppfatta tjänsten. Ifall 
kunden förstår och uppfattar tjänsten är sannolikheten att tjänsten ska bli väl mottagen 
större, när tjänsten används så har säljare ett tillfälle att visa på hur tjänsten fungerar  
och på så sätt visa kunden vad han kan förvänta sig. Servicekvalitet i kundens ögon 
kan  enligt  Bebko  definieras  som  vad  tjänsten  ”skulle  kunna  vara”  och  vad  som 
”faktiskt är”. (Bebko, 2000, s. 11 -12)

Bebko pekar i sin artikel på att eftersom att man inte kan ta på tjänster, så är det svårt  
att bedöma dem. Tjänsten bedöms då efter fysiska bevis och pris. Han pekar samtidigt 
på att risken bedöms som högre vid köp av tjänster än vid fysiska ting. (Bebko, 2000, 
s. 12).

På grund av detta är det viktigt att företaget som säljer tjänsten håller förväntningarna 
inom en rimlig nivå. Det finns också forskning som tyder på att eftersom att tjänster är 
svårbegripliga  ökar  kundernas  upplevda risk.  På grund av  detta  så  påvisar  Bebko 
vikten av att vara pålitlig och att skapa ett rykte runt sig om att vara pålitlig. (Bebko, 
2000, s. 12 -13)

Att kunder uppfattar sakförsäkringar som en tjänst som innebär en stor upplevd risk 
har vi redan argumenterat för. Därför borde det vara så att ifall erbjudanden är lättare 
att förstå, så bör den uppfattade risken minska.

Ett försäkringserbjudande, likt alla erbjudanden är till för att göra en potentiell kund 
intresserad  av  att  välja  ett  speciellt  erbjudande.  Det  kunden  söker  efter  i  ett 
försäkringserbjudande  inte  nödvändigtvis  är  vad  de  söker  efter  i  ett  eventuellt 
användningstillfälle av försäkringen. Detta är något som vi får stöd av hos Woodruff 
som argumenterar  att  kundvärde kan variera  beroende i  vilka omständigheter  som 
kunden  tänker  på  värde,  detta  kan  vara  vid  ett  inköpstillfälle,  under  eller  efter 
användning av produkten (Woodruff, 1997, s. 142). 

Det som gör sakförsäkringar unik som tjänst är att man ofta betalar för dem, utan att 
faktiskt  använda dem. Man kan spekulera i  att  man endast  värderar priset  vid ett 
inköpstillfälle av en sakförsäkring och när en olycka inträffar skulle det kunna vara så 
att man värderar personlig service, kort handläggningstid med mera. Detta leder oss 
till  frågan att  när  du  utformar  sakförsäkringserbjudande måste  företaget  ta  detta  i 
anspråk? 

Ett väletablerat och välkommunicerat, positivt varumärke leder till att företag kan ta 
mer  betalt  för  sina  produkter  och  tjänster.  Ett  väletablerat  varumärke  lede  till  att 
företaget kan ta mer betalt för sina tjänster, företagets kommunikation mer effektiv 
och kunder mer lojala. (Keller, 1993, s. 8 – 9) 
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3.5 Lojalitet
Lojalitet  är  ett  begrepp som kan användas  för  att  beskriva  en mängd olika saker, 
begreppet kan betyda olika saker för olika människor. I vår studie så är vi intresserade 
av att se till lojalitet kopplat till kundvärde och ifall lojalitet påverkar kunders val av 
sakförsäkring. 

3.5.1 Brand equity
När man diskuterar lojalitet så kan det vara bra att också ta upp ”brand equity”, detta 
begrepp har haft en mängd definitioner och varit kopplat till en mängd områden inom 
den  akademiska  litteraturen  på  området.  Keller  menar  på  att  ”brand  equity”  är 
marknadsföring som bara kan vara kopplat till ett specifikt varumärke. Ifall samma 
marknadsföring  hade  gjorts  på  ett  annat  varumärke  hade  effekterna  inte  varit 
desamma. (Keller, 1993, s. 1)

Keller pekar i sin studie på Kotlers definition av ett varumärke ”ett varumärke är ett 
namn, term, skylt, symbol eller design, det kan också vara en kombination av dessa 
som används för  att  särskilja  en  tjänst  eller  en vara från  konkurrenterna”  (Keller, 
1993,  s.  2)  Vidare  delar  Keller  upp  varumärkeskunskap  och  förklarar  skillnaden 
mellan  varumärkets  image  ”brand  image”  och  varumärkesmedvetenhet  ”brand 
awarness”. Där varumärkesmedvetenhet ”brand awarness” handlar om hur kunder i 
olika situationer kan identifiera varumärket utifrån minnen av det. Keller delar sedan 
upp  varumärkesmedvetenhet  i  två  delar  (1)  varumärkes  igenkännande  ”brand 
recognition”  och  (2)  varumärkesminnen  ”brand  recall”.  Varumärkes  igenkännande 
handlar  om  att  kunder  kommer  ihåg  att  de  har  sett  varumärket  tidigare.  Medan 
varumärkesminnen  handlar  om att  när  de  får  en  produkt/tjänst,  vilket  varumärke 
tänker de på då? Keller går sedan in och förklarar när och varför och när de två olika 
typerna av varumärkesmedvetenhet är viktiga.  Keller pekar på tre argument varför 
varumärkesmedvetenhet är viktigt. (Keller, 1993, s. 3)

1. Det är viktigt att kunder tänker på varumärket när de överväger att köpa en 
specifik produkt (Keller, 1993, s. 3)

2. Ifall kunder är mer medvetna om ett märke, än ett annat är möjligheten större 
att  just  det  ska väljas.  Keller pekar då på forskning som menar  att  kunder 
sätter upp regler att endast köpa produkter från märken som de känner igen. 
(Keller, 1993, s. 3)

3. Märkesmedvetenhet påverkar kunders uppfattning av varumärkets image, ifall 
kunder har en större märkesmedvetenhet så är möjligheten större att de ska 
uppfatta information från och om varumärket. (Keller, 1993, s. 3)

Varumärkes  image  har  Keller  definierat  som  ”uppfattningar  om  varumärket  som 
reflekteras av associationer i  kundens minne”.  Dessa associationer  är minnen som 
påverkar vad kunden anser om varumärket. Favoriseringar, styrkor och drag som är 
unika hos varumärket är enligt Keller kunskap som spelar en speciellt viktig roll när 
det gäller viktiga inköp, där kunden är mycket involverad i köpprocessen. (Keller, 
1993, s. 3) 

Varumärkes associationer kan delas upp i olika grupper, beroende på vilken typ av 
information som hänger ihop med associationen. Men de associationerna kan även 
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delas upp i tre undergrupper. (Keller, 1993, s. 4)

• Attribut:  Är associationer som karakteriserar produkten eller tjänsten. Dessa 
kan  antingen  vara  direkt  kopplade  till  produkten,  de  är  nödvändiga  för  att 
tjänsten ska fungera. De kan också vara icke produkt eller tjänste relaterade, de 
är inte nödvändiga för att tjänsten ska fungera. Utan är kan vara relaterade till 
pris, paketering osv. (Keller, 1993, s. 4)

• Fördelar: Är det som kunden anser att just den tjänsten eller produkten kan 
göra för dem (Keller, 1993, s. 4). 

• Attityder: Är  kundens  övergripande  värdering  av  varumärket  som  helhet 
(Keller, 1993, s. 4 - 5).

Författaren diskuterar även styrkan i associationer, som han anser beror på hur mycket 
information som går in i kundens minne och hur mycket som stannar kvar. Detta beror 
enligt Keller på kvaliteten och kvantiteten, mer information gör det svårare är det för 
kunden att uppfatta och högre kvalitet gör informationen lättare att minnas. Keller 
pekar  här  på forskning utförd inom kognitiva psykologier,  som menar  att  minnen 
håller mycket länge. (Keller, 1993, s. 5)

Keller  talar  även i  sin  studie  om kongruens mellan märkes  associationer,  hur  väl 
kunder tänker på associationer och lätt det är att koppla dessa associationer till andra 
associationer vid samma varumärke (Keller, 1993, s. 7).

3.5.2 Customer based brand equity
Keller har sedan i sin tagit  fram en modell som han anser förenklar och förklarar 
överstående begrepp, denna kallar han ”customer based brand equity”. Denna modell 
utgår från tre begrepp. (Keller, 1993, s. 8)

• ”Förändrande  effekt”  (”differential  effect”):  Denna  effekt  tittar  på  vad 
skillnaden  i  kunders  reaktion  till  marknadsföring  är  ifall  vi  använder  ett 
varumärke, jämfört med ett påhittat varumärke (Keller, 1993, s. 8).

• ”Varumärkeskunskap”  (brand  knowledge”): Består  av 
varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage (Keller, 1993, s. 8).

• ”Kunders  reaktion  till  marknadsföring”  (”consumer  response  to 
marketing”): Hur kunder reagerar till  olika delar av marknadsföring av en 
produkt eller tjänst (Keller, 1993, s. 8).

Keller går sedan in och förklarar att det finns en skillnad mellan att ha ett varumärke 
som är starkt favoriserat framför andra. Varumärket har en starkt förändrande effekt 
på hur kunden bedömer marknadsföring från ett specifikt varumärke när kunder är väl 
medvetna  om  vad  varumärket  står  för  och  så  vidare.  Ifall  varumärket  har  dessa 
karaktärsdrag så kommer det enligt Keller att leda till ökat vinst och högre lojalitet.  
(Keller, 1993, s. 8)
Kellers artikel  är  starkt relevant för vår studie då den berör många olika delar  av 
studien. Ifall vi tittar på vårat syfte ”Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka 
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mervärden  privatpersoner  värderar  i  försäkringar”.  Som  delsyfte  vill  vi  också 
undersöka ifall det spelar in att ett etablerat varumärke, ICA, lanseras på en vad som 
kan anses vara en mättad marknad. Att ge indikationer på vad som påverkar kunden i 
sitt köpbeslut av försäkringen förhållande till vilket namn försäkringen bär”. Så anser 
vi att Kellers studie också är väl kopplat till syftet. 

3.5.3 Image, kundrelation och lojalitet 
Det  finns  tecken  som  pekar  på  att  det  finns  samband  mellan  ”public  relations 
perceptions”, varumärkes image och kundlojalitet är sammankopplade. Högre lojalitet 
leder  till  högre  inkomster,  med  en  hög  lojalitet  kan  företag  begära  mer  för  sina 
produkter  eller  tjänster,  samt  att  de  inte  behöver  lägga  lika  mycket  resurser  på 
marknadsförings initiativ. I sin studie så frågar sig Hung vilka faktorer som påverkar 
kunder  lojalitet,  is  studien  pekas  det  på  tidigare  forskning  som pekar  på  att  PR 
påverkar varumärkets image, samt att varumärkets image påverkar kunders lojalitet 
till varumärket. Hung kopplar samman dessa begrepp i en modell, som visar på att 
dessa tre begrepp är samankopplade. (Hung, 2008, s. 1 – 3) 

(Hung, 2008, s.2)

Något som gör att vi anser Hungs modell fungerar väl med våran studie, är att den är 
statistiskt testad på den Taiwanesiska försäkringsmarknaden (Hung, 2008, s. 4 – 5). 
Detta borde öka överförbarheten. Vi anser även att man kan se klara samband mellan 
Kellers modell och Hungs då båda modellerna bygger på att en ökad medvetenhet hos 
kunder leder till ökad lojalitet. 

Hungs forskning bygger även till viss del på den som Keller utförde, då till exempel 
definitionen  av  varumärkes  image  är  direkt  tagen  från  Kellers  artikel  ” 
Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, som vi har 
citerat i denna uppsats (Hung, 2008, s. 4). 

3.6 Sammanfattning av teori kapitlet
Sakförsäkringar  är  en  typ  av  tjänster,  som  likt  alla  tjänster  inte  kan  lagras  eller 
transporteras,  separeras  från  den  som  utför  dem,  du  kan  inte  ta  på  dem  och 
förstörbarhet. Vi har även argumenterat för att sakförsäkringar är så kallade ”credence 
goods”, som karakteriseras av en informations asymmetri och en högt upplevd risk. 
På grund av att sakförsäkringar är så kallade ”credence goods” så är de tjänster som 
endast kan säljas i ett förhållande.

Kunder kan även finna det svårt att utvärdera sakförsäkringar, även efter användning. 
Detta  beror  på  att  tjänster  över  lag  är  svåra  att  utvärdera,  samt  informationens 
asymmetri  som råder mellan säljare och köpare.  Att tjänster är svåra att utvärdera 
sakförsäkringar bidrar också till att öka den upplevda risken, denna risk kan minskas i 
och relationsmarknadsföring. 

Forskare har identifierat  6 dimensioner  som kunder värderar hos försäkringsbolag: 
försäljarens kunskap, tillit, personlig kontakt, närhet till kontor, ”service fullfilment” 
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och direkta/indirekta kostnader. Vi argumenterar för att ifall försäkringsbolag har en 
hög  nivå  på  dessa  dimensioner,  så  är  kunderna  nöjdare  med  bolaget.  Men  vi 
argumenterar även för att det finns fler dimensioner, så som försäkringserbjudanden. 
Försäkringserbjudanden är till för att locka kunder till ett specifikt bolag och att desto 
lättare innebörden av tjänsterna är att förstå ju nöjdare blir kunderna. Vi har även tittat 
på argument för att hålla förväntningar på en tjänst inom en rimlig nivå, för att minska 
eventuellt missnöje. 

Kundvärde är ett begrepp som är definierat som: ”Kundvärde är kunders upplevda 
preferenser  och  utvärderingar  av  en  produkts  attribut,  attribut  föreställningar  och 
konsekvenserna av användning för att underlätta (eller blockerar) uppnå kundernas 
mål och uppgift i användnings ögonblicket”. Denna definition stödjer vårt antagande 
om att  kundvärde  hos  en  sakförsäkring  kan variera  från  ett  inköpstillfälle,  till  ett  
användningstillfälle,  av  sakförsäkringen.  Kunders  nöjdhet  med  en  tjänst  är  starkt 
kopplat till kundvärde och servicekvalitet. Följande definition av kunders nöjdhet med  
en tjänst är: ”skillnaden mellan förväntad kvalitet och upplevd service kvalitet”. 

I teorikapitlet har vi även belyst lojalitet som är kopplat till ”brand equity” och hur 
företag bygger upp ett varumärke. Samt hur lojalitet är kopplat till attityd, image och 
kundrelationer hänger ihop. 
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4 Praktisk Metod
I  den praktiska metoden förklaras  varför  vi  har valt  en viss  undersökningsmetod.  
Vilka för  och nackdelar  ger  denna metod studien.  Vidare kommer  också urval  av  
respondenter samt hur undersökningen gick till väga för att få fram den information  
som eftersöks i studien.

4.1 Val av undersökningsmetod
Vi  vill  undersöka  vilka  kundvärden,  mervärden  och  vilken  lojalitet  som  styr 
konsumenter  i  val  av  sakförsäkringar  och  om  konsumenter  resonerar  annorlunda 
beroende på företag, i vårt fall ICA, i deras val. För att få svar på detta problem har vi 
valt  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  undersökningsmetod  i  vår  studie  och  som 
empirisk datainsamling. Detta har vi valt för att teoretiska koncept som kundvärde, 
mervärde och lojalitet är subjektiva begrepp vilket bäst förklaras med en kvalitativ 
studie.  Fördelen  med  en  kvalitativ  studie  är  att  man  kan  se  ”världen”  men 
fokusgruppernas ögon (Bryman & Bell 2005, s. 312)

Skillnaden mellan en fokusgrupp och en gruppintevju är att en fokusgrupp diskuterar 
bara en situation medan en gruppintervju har öppna frågor som inte nödvändigtvis är 
helt relaterade till varandra (Bryman & Bell 2005, s.138). Eftersom vår studie enbart 
innefattar sakförsäkringar, och våra öppna men relevanta diskussionsfrågor ställs till 
gruppen,  blir  vårt  val  undersökningsmetod  fokusgrupper.  Valet  med  fokusgrupper 
framför att ha vanliga intervjuer är också för att vi  vill  se samspelet  mellan olika 
uppfattningar inom grupper samt att spara tid genom att intervjua flera samtidigt. 

4.2 Fokusgrupper som undersökningsmetod
För vår studie har vi som tidigare nämnt att vi tänker använda oss av fokusgrupper. Vi 
ansåg att denna typ av kan ge oss bra svar på vårt problem och tjänar vårt syfte bättre 
än  andra  typer  av  undersökningsmetoder.  Fokusgrupper  är  som  tidigare  nämnts 
väldigt  lik  undersökningsmetoden  gruppintervju  och  en  del  författare  har 
gruppintervjuer som synonym med fokusgrupper (Bryman & Bell 2005 s. 138). 

En  viktig  faktor  när  man använder  sig  av  fokusgrupper  är  att  man som forskare 
framhåller distinktionen av en fokusgrupp. Det är viktigt att få fram frågeställningar 
där de intervjuade själva kan uppfatta frågan på sitt eget sätt och inga ledande eller 
fasta  frågor  ges.  Forskaren  som  använder  sig  av  fokusgrupper  som 
undersökningsmetod är i regel den som leder själva undersökningen, antingen själv 
eller  tillsammans  med  någon  som  har  stort  intresse  av  studien,  till  exempel 
representanter  av  ett  företag  som studien  är  menad till.  Denna person eller  dessa 
personer kallas ofta för moderator, facilitator eller gruppledare. (Bryman & Bell 2005 
s. 389) 

Fokusgrupperna ger också väldigt  mycket  intressanta psykologiska aspekter till  en 
frågeformulering som en intervju med en person inte besvarar och det är hur personer 
agerar i en grupp. Gruppdynamiken påverkar hur individer uppfattar frågeställningar 
på olika sätt  samt att  nya kreativa idéer skapas för att  lösa problem som uppstår. 
Dessutom  så  bidrar  gruppintervjuer  med  att  individer  inom  gruppen  som har  en 
bestämd åsikt på en frågeställning innan, kan ändra sin uppfattning när andra åsikter 
hörs eller försvara sin egen med utökade argument om varför den personen tycker så i 
fråga.  Denna dynamik i gruppen för också att sanningshalten i svaren ökar då det 
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finns andra personer i rummet som påpekar eller säger till  nät olika beskrivningar 
verkar vara osanna eller orealistiska. Deltagarna tvingas alltså till att reflektera över 
vad den sagt eller rent av att ändra uppfattning beroende på hur gruppen möter dennes 
åsikt. Detta skapar större spelrum för olika argument och en diskussion kan vara mer 
intressant och givande för forskaren än bara fråga-svar-fråga-svar principen. (Bryman 
& Bell 2005 s 390)

Vårt mål med att  använda oss av fokusgrupper som undersökningsmetod är att vi 
önskar oss en bättre och mer komplett förståelse om vad kunder värderar när de köper 
sakförsäkringar. Deltagare i fokusgrupper inte försätts i en onaturlig situation då det 
sociala samspelet  är en så naturlig del av våra liv.  Därför blir  diskussionen av en 
fokusgrupp  inte  lika  artificiell  och  att  få  informationen  som  söks  blir  naturlig. 
(Bryman  &  Bell  2005,  s.  400)  Dessutom  vill  vi  kunna  se  vilka  mervärde  som 
försäkringar  ger  hos  kunder  samt  hur  de  uppfattar  ICA som ett  bolag  som säljer 
försäkringar.  Genom  att  använda  oss  av  fokusgruppers  diskussioner,  där  vi  som 
forskare sitter som moderatorer, hoppas vi på att få den information vi söker. Som 
moderatorer har vi en tillbakadragen roll och enbart styr diskussionen i gruppen inom 
vårt ämnesval. Däremot vill vi inte styra diskussionen utan låta fokusgruppen själva ta 
hand om hur diskussionen ska ske.

Att vara moderator för en fokusgrupp skiljer sig från en vanlig intervju med endast 1 
respondent.  Oftast  har  moderatorn  mindre  kontroll  över  skeendet  i 
diskussionsseminariet  (Bryman & Bell  2005,  401).  Att  som moderator  kontrollera 
undersökningen till en lämplig nivå är inte helt klart då att överlåta skeendet enbart till  
fokusgruppen kan missleda intervjun till den grad att informationen som fås finner 
inget värde till det teoretiska intresset studien söker svar på (Bryman & Bell, 2005, s. 
401). 

Eftersom  vi  har  valt  att  undersöka  hur  personer  värderar  sakförsäkringar  ansågs 
fokusgrupper ge oss de bästa indikatorerna för vår studie. Madriz (2000) i Bryman & 
Bell (2005. s. 402) menar att använda sig av fokusgrupper är inte alltid bra beroende 
på  val  av undersökning.  Att  undersöka privata  detaljer  i  personer  liv  eller  om en 
grupps  sammansättning  hyser  agg  gentemot  varandra  eller  inte  alls  delar  samma 
grundläggande värderingar bör individuella intervjuer väljas istället. Då vi inte berör 
vilka  sakförsäkringar  de  enskilda  personerna  i  fokusgrupperna  har  ansågs 
fokusgrupper kunna ge den bästa empiriska data för studien.

4.3 Kritik till undersökningsmetoden
En svårighet med fokusgrupper är också att dominerande invidiver i gruppen framför 
sina åsikter mer tongivande och individer som inte tillåts komma till tals kan därför ha 
svårt att uttrycka sina åsikter. Detta kan leda till att en persons åsikt, där åsikten i sig 
är fullt legitim, ändå aldrig yttrar åsikten och värdefull information till  studien går 
förlorad.(Bryman & Bell 2005 s. 401)

Det finns även en risk att vi som författare och eftersom vi saknar erfarenhet att på ett 
hundraprocentigt  sätt  hålla  objektivitet  som  moderatorer.  Det  finns  alltid  en 
överhängande  risk  att  forskare  försöker  fiska  efter  svar  som kan passa  in  på  det 
uppställda problem som respondenterna ska diskutera i fokusgruppen. Dessutom finns 
det  också  en  risk  att  vissa  individer  inte  tillåts  bli  hörda  om  moderatorerna  tar 
ställning till individer och åsikter i fokusgrupper. (Bryman & Bell 2005,  s. 401)

27



4.4 Urval av respondenter
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte med studien måste vi studera ett antal 
individers åsikter för att få fram data till vårt problem. Men frågan är då vem det är 
som ska få sin åsikt hörd och varför just den eller dessa personer? Eftersom vårt val 
av  forskningsmetod  är  att  göra  fokusgrupper  och  utvärdera  svar  så  måste  frågan 
formuleras  om  till  vem  eller  vilka  typer  av  människor  kommer  delta  i 
fokusgrupperna?  

Det finns inga direkta krav på deltagare till en fokusgrupp förutom att det är bra om 
deltagarna finner ämnet relevant. Med andra ord så kan, i teorin, alla människor delta 
till en fokusgrupp. (Bryman & Bell 2005, s. 398). Vad båda författare menar är att 
forskaren eller forskarna har stora valmöjligheter att forma fokusgrupper och vilka 
som deltar som de själva önskar. Valen av gruppmedlemmar kan alltså ske genom 
slumpmässigt urval eller genom snöbolls- eller kedjeurval (Bryman & Bell 2005, s. 
378; 398). 

Vi har valt att göra slumpmässigt urval till vår intervju baserat utifrån ett antal olika 
kriterier. Ett krav på gruppmedlemmarna är att de inte känner varandra sen innan även 
om det kan vara svårt på förhand att veta detta så är detta något som eftersträvas så 
långt som möjligt. Bryman & Bell (2005 s.398) pekar på att om människor inom en 
fokusgrupp  känner  varandra  så  kan  åsikter  och  gruppens  redan  existerande 
sammanhållning göra att diskussionen blir utförd på ett sätt som forskaren inte hade 
tänkt.  Vi  menar  på  att  detta  är  viktigt  att  beakta  då  vi  gärna  ser  en  livlig  men 
respektfull diskussion där så många som möjligt kommer till tals och så många tankar 
som möjligt luftas. 

Då vi undersöker sakförsäkringar så kommer vi enbart att ha individer över 18 år till 
fokusgrupperna. Detta då vi anser att de flesta barn kan ha svårt att uttrycka sig väl 
när  det  kommer  till  sakförsäkringar  och  de  har  väldigt  liten  erfarenhet  av 
forskningsämnet. 

4.5 Val av undersökningsplats
Vi vill att respondenterna under intervjun ska känna en avspänd och avslappnad miljö. 
Svårigheten med detta är att alla reagerar olika på olika miljöer men vi har valt att 
utföra våra fokusgrupper på Umeå universitet på kvällstid. Den neutrala miljön på 
universitetets  grupprum  anser  vi  att  kunna  ge  den  bästa  tänkvärda  effekt  på 
fokusgrupperna. 

4.6 Fokusgruppernas sammansättning
Hur stor gruppstorleken i fokusgrupper ska vara råder det lite olika uppfattningar om 
var  generellt  sägs  det  att  desto  större  en  fokusgrupp  är  desto  svårare  är  den  att 
organisera, hantera samt att analysera informationen som uppkommer. Bryman & Bell 
(2005,  394)  säger  att  det  normala  antalet  personer  i  fokusgrupper  är  sex  till  tolv 
deltagare. Morgan (1988a) säger att den vanligaste är sex till tio deltagare, Blackburn 
& Stokes (2000) menar att grupper över åtta deltagare är svåra att hantera. (Bryman & 
Bell 2005 s. 394) I mindre grupper han deltagare känna större krav på att bidra med 
konstruktiva svar samtidigt som att chansen att få större och mer uttömmande svar 
ökar i mindre grupper (Bryman & Bell 2005 s. 396). 
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Vårt mål var att få sex deltagare till  vart och en av våra gruppdiskussioner.  Detta 
klarades  inte  av  eftersom  diskussionerna  inte  kunde  hållas  samtidigt  och 
respondenterna fick välja dag de kunde delta. Det slutade med att en grupp innehöll 
fem deltagare och en åtta. Detta anser författarna vara mer positivt än negativt då det 
även gavs utrymme att analysera om det fanns skillnader i gruppdynamiken mellan 
fem och åtta deltagare. Detta gav deltagare i den lilla gruppen om fem personer större 
möjligheter  att  få  chansen  att  tala  ut  om sina  åsikter.  I  fokusgrupperna  finns  en 
spridning mellan könen och åldrar där deltagarnas ålder varierade mellan 19 och 66.

Fokusgrupp 1: 

Könsspridning: 2 Män, 3 Kvinnor.
Åldersspridning: 19 till 59 år.

Fokusgrupp 2:

Könsspridning: 4 Män, 4 Kvinnor.
Åldersspridning: 23 till 66 år.

4.7 Studiens Tillvägagångssätt

4.7.1 Före Gruppdiskussionerna
Det  hela  började  med  att  vi  tog  kontakt  med  att  författarna  kontaktade  Daniel 
Edström, verkställande chef ICA försäkringar, och kollade om det fanns ett intresse 
från deras sida att göra denna studie. ICA tyckte det var intressant och erbjöd sig att  
hjälpa oss att få personer till undersökningen genom att skicka presentkortscheckar på 
250  kr.  Naturligtvis  visste  undersökningspersonerna  inte  om detta  före  och  under 
intervjun. De visste heller inte att vi skulle prata om ICA som försäkringsbolag. Detta 
var  ett  medvetet  val  av  oss  författare  eftersom  när  vi  tog  upp  ämnet  ICA och 
försäkringsbolag  ville  vi  få  så  naturlig  reaktion  som  möjligt  och  inte  svar  där 
respondenterna hade haft tid på sig att fundera vad de tyckte.

Därefter ringde vi upp ICA Maxi – Strömpilen och frågade om vi kunde vara utanför 
affären för att få personer till fokusgrupperna. Då ICA Maxi gav klartecken för oss att 
vara  där  åkte  vi  ut  en  dag  och  stod  framför  den  södra  ingången/utgången.  Den 
slumpmässiga faktorn av respondenter uppstod av att forskarna valde tid och plats för 
att finna respondenter till fokusgrupperna. Val av plats var ICA Maxi i Umeå och alla 
personer som passerade ingången till ICA Maxi tisdagen den 8: nde december mellan 
11:00  och  14:00  tillfrågades  som  bedömdes  uppfylla  tidigare  nämnda  kriterier 
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tillfrågades. Här förklarade vi för personer vad vi gjorde där, vad vi undersökte och 
vikten av att ha med deras åsikter i vår studie. Processen fortsatte tills vi hade fått 
önskat antal som kunde ställa upp på gruppdiskussionerna.*  

När personer ville ställa upp fick de välja om dem ville delta under måndagen den 14 
december  eller  tisdagen  den  15  december.  Båda  gruppdiskussionerna  började  kl. 
18:00 och utfördes i ett grupprum i Samhällsvetarhuset. Samtidigt som de valde dag 
de kunde medverka fick vi deras E-post adresser.  Vi skickade ut information med 
information och karta på exakt vart vi skulle möta upp gruppdeltagarna och bad dem 
svara om informationen var  förstådd samt att  de inte  ändrat  uppfattning  eller  fått 
förhinder. (informationen i e-posten kan ses i bilaga 1) 

Vi fick inga bortfall av personer som anmält sig till diskussionerna. Däremot var det 
en person som hade fått förhinder på sin ursprungliga dag och ville byta. Detta var bra 
och efter överläggning ansåg vi författare att detta bar med sig fler positiva aspekter 
än negativa då grupp storlekarna inte längre är lika stora. Dynamiken i fokusgrupp 1 
kan bli  annorlunda än den i  fokusgrupp 2 på grund av antalet  deltagare  vilket  är 
intressant  ur  ett  forskningsperspektiv  för  vår  del.  Att  analysera  dynamiken  under 
själva gruppdiskussionerna kan ge utökad förståelse i hur fokusgrupperna uppfattar 
olika frågeställningar (Bryman & Bell 2005, 397)

*En av de intervjuade är känd av forskarna sen tidigare men slumpen av att personen 
passerade på plats och tid där urvalet hade skett var omedvetet och att inte tillfråga 
skulle, enligt forskarna, ändra uppfattningen om hur det slumpmässiga urvalet gått till.  

4.7.2 Under Gruppdiskussionerna
När alla gruppdeltagare för respektive dag hade anlänt till mötesplatsen gick vi till ett  
avskilt grupprum och bjöd på fika samt småpratade lite. Detta gjordes för att skapa en 
avslappnad  stämning  i  rummet  och  inom  gruppen.  Under  tiden  gruppen  fikade 
förklarade vi återigen för deltagarna vad syftet med gruppdiskussionen var samt att 
allas åsikter är lika, det finns inga rätt eller fel och ta gärna initiativ till att prata om 
det  finns  något  som inte sägs.  Därefter  förklarade  vi  vad vår  roll  som moderator 
innebar och att vi skulle enbart styra diskussionen med öppna frågor och inte aktivt 
delta  i  diskussionerna.  Bryman  &  Bell  (2005,  s  397)  förespråkar  också  att  en 
moderator ska enbart se till  att diskussionen hålls inom frågeställningen. Inte delta 
med åsikter själv då fokusgruppen kanske inte svarar vad de tycker om de känner att 
gruppledarna har överlägsen kompetens inom området. 

Frågorna ska vara öppna och generella för att ge utrymme för personliga tolkningar. 
Fokusgruppen ska alltså vara som en semistrukturerad intervjuform med flera aktiva 
deltagare i diskussionerna (Bryman & Bell 2005, s 399). Vi delade upp frågorna i 5 
olika teman. Det var först generella tankar om försäkringar och försäkringsbolag. Sen 
följde  vi  köpbeslutprocessen  med  före  köp  av  sakförsäkring,  innehavandet  av  en 
sakförsäkring  och  till  sist  användandet  av  en  sakförsäkring.  Avslutningsvis 
sammanfogare vi ICA och sakförsäkringar för att se åsikterna om hur ett företag som 
ICA skulle klara sig och vad respondenterna ansåg att ICA borde göra för att slå sig in 
i Försäkringsbranschen.
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Tema 1 - Generella tankar 
Detta tema hade vi enbart  vid första frågan där deltagarna fick helt  fritt  prata om 
ämnet. Bryman & Bell (2005 s 398) pratar om att inleda med en väldigt öppen fråga 
för att få deltagarna att känna sig avslappnade och bekväma i situationen. 

Tema 2 – Före köp
Temat handlar om den initiala tankebanan som går i huvudet på respondenterna när de 
ska  köpa  en  försäkring.  Det  kan  vara  faktorer  som  pris,  rekommendation  från 
närstående eller bekant och så vidare. Även när de letar information, hur de letar den, 
vilken typ av information snappar respondenterna upp. 

Tema 3 – Innehavande av försäkring
Här är det tänkt att deltagarna ska lufta hur de känner sig med en försäkring. Det kan 
vara så att de aktivt letar och byter försäkringar som de har. Deltagarna ges också 
möjlighet att diskutera vad de förväntar sig att deras försäkring innebär.

Tema 4 – Användandet av en försäkring
Vid användande av en försäkring vill vi få reda på vad respondenterna värderar hos 
försäkringsbolaget när de måste använda sin försäkring. Intressanta synpunkter om 
vilka förväntningar som respondenterna har, kan också ge värdefull information till 
vår studie. 

Tema 5 – ICA som försäkringsbolag
Att lägga ihop ICA och försäkringar ger oss information dels om vad det tycker om 
ICA som företag samt hur en ny aktör på marknaden kan klara sig. Att ha ett starkt  
varumärke inom en annan bransch och respondenterna får ge sina åsikter om det är 
positivt eller negativt. 

Efter gruppdiskussionerna avslutade vi med att prata öppet om allting eller om några 
respondenter kände att de hade mer att tillägga så var det välkommet att göra så. Först  
nu  delades  presentkort  ut  till  deltagarna.  Samtidigt  höll  vi  en  utvärdering  av  hur 
deltagarna uppfattade fokusgrupperna. Vi lät diktafonen vara igång långt efter våra 
frågor var färdigställda då ny information kan komma även efter då detta är något 
Bryman & Bell (2005 s. 398-399)

4.7.3 Analysmetod
Att analysera fokusgrupper är svårare än enskilda intervjuer. Dels är det svårt att i en 
flödande  diskussion  att  hinna  med  allt  som  sägs  och  göra  anteckningar  om 
gestikuleringar eller annan form av kommunikation som inte kan hörs på inspelningar. 
Dels så är det inte bra som moderator att gå in och avbryta diskussioner för att hinna 
med och anteckna all dold kommunikation. (Bryman & Bell 2005, s 392) 

Bryman & Bell (2005 s 392) menar att det är även svårt att transkribera exakt vad alla 
respondenter säger då de ofta kan prata i mun på varandra och samt vem som säger 
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vad. En annan tidsödande effekt av fokusgrupper är att behandla den information som 
ges i diskussionerna (Bryman & Bell 2005 s 392). Vi transkriberade all information 
som  vi  fick  in  då  vi  tyckte  att  empirin  och  analysen  på  så  sätt  får  bättre 
genomslagskraft på det viset. Däremot har vi inte utgjort vem som har sagt vad och 
för använda citat kommer alltså inte personen som sagt detta att skrivas ut. Vi har 
också valt att försöka få fram specifika tankar och unika åsikter för att tydligt visa att 
grupperna  inte  alltid  har  en  gemensam  åsikt.  När  all  information  är  uttagen  ur 
transkriberingen  kommer  vi  att  analysera  våra  primärdata  genom att  applicera  de 
valda teorierna på våra primärdata. På detta sätt kan vi se var våra teorier återfinns i 
vårat  material  samt  att  generera  nya  teorier  där  luckor  uppstår  i  den  teoretiska 
referensramen.

4.7.4 Sekretess
När vi  stod på ICA Maxi Strömpilen och frågade folk ifall  de ville  vara med på 
undersökningen förklarade vi undersökningens syfte. Dessutom förklarade vi att den 
information som deltagarna återger kommer bara att användas av oss författare och 
bara till denna studie. Syftet med informationen är att enbart analysera den för att få 
en unik uppfattning om en specifik grupps åsikter om sakförsäkringar och ICA som 
försäkringsbolag.  Vi förklarade också att alla åsikter kommer presenteras anonymt 
och ingen åsikt kommer att kunna knytas till en enskild individ. 

Sekretessen kommer också gälla citat då ingen man inte ska kunna se vem som sagt 
vad.  Därför  är  citaten  ofta  klippa  mitt  i  meningar  för  att  inte  ge  avslöjande 
information om vem som sagt vad utan för den delens skull ta bort kontexten eller 
poängen i åsikten.
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5 Empiri
I detta kapitel ämnar vi att objektivt återge respondenternas åsikter som kom fram  
under  gruppdiskussionerna  angående  sakförsäkringar.  Gruppdiskussionerna  
genomfördes på var sin dag men i Empirikapitlet är åsikterna sammanfogade och  
ingen skillnad görs mellan grupperna. För att få en klar och tydlig struktur har vi  
organiserat  kapitlet  efter  teman  som  är  organiserade  efter  den  så  kallade  
köpbeslutsprocessen;  d.v.s.  den  kronologiska  ordning  som  kunden  följer  vid  
införskaffandet av en försäkring, innehavandet av en försäkring samt användandet  
och förnyelsen av försäkringen. Slutligen ska vi återge respondenternas syn på ICA  
som ett försäkringsbolag. På grund av platsbrist kan vi inte återge hela samtalen med  
respondenterna,  istället  väljer  vi  ut  stycken  som vi  anser  vara  representativa  för  
gruppen som helhet. För läsbarhetens skull använder vi genomgående det personliga  
pronomenet  han när vi refererar till respondenter, även om personen i fråga är en  
kvinna. 

5.1 Generell syn på försäkringar och försäkringsbolag.
När  vi  bad  respondenterna  säga  vad  de  associerade  till  när  de  hörde  ordet 
försäkringar så förknippade alla försäkringar med sakförsäkringar.

Respondenterna  påpekade  att  variationen  av  försäkringar  har  ökat  och  att  privata 
försäkringar är vanligare än tidigare. De var däremot oense om konkurrenssituationen 
bland försäkringsbolagen; en del av respondenterna ansåg att det råder konkurrens på 
marknaden,  medan  andra  ansåg  att  det  är  bristfällig  konkurrens  på 
försäkringsmarknaden och att försäkringsbolagen är i ”maskopi” med varandra. Med 
”maskopi” menades det  på att  priserna var  så  extremt  lika  att  man kunde ana en 
kartell eller en väldigt konkurrenssatt marknad. 

En  av  de  tillfrågade  ansåg  att  det  är  komplicerat  att  både  köpa  och  använda 
försäkringar. 

”Försäkringsbolag  är  svåra  att  tala  med.  De  är  inte  öppna.  Vi  hade 
försäkringar i ett bolag under en tid och funderade på att byta. Vi ringde till 
en del av bolagen vi inte hade för att få kostnadsförslag, och fick kanske 
fyra fem stycken. Sedan ringde vi det bolaget vi inte hade för att se vad det 
skulle kosta följande år. Vi frågade om priset kommer bli det samma eller 
om  det  kommer  att  stå  kvar  på  den  nivå  det  var  på  året  innan. 
Försäkringsbolaget som vi redan hade sa att det kunde de inte berätta, utan 
det får ni se när erbjudandet kommer med posten. Detta gjorde mig mycket 
arg och jag tyckte att det inte kunde fungera på detta vis. Efter detta så 
talade jag med en chef på bolaget som satt på Gottland. Denna chef sa att 
det  är  så  försäkringsbranschen  fungerar.  Jag  menar  att  det  är  mycket 
konstigt att jag inte kan få reda på vad priset kommer att bli följande år hos 
det bolag jag varit kund hos i 10 – 15 år. Men hos försäkringsbolag som jag 
inte är kund hos kan jag få ett kostnadsförslag. Detta är mycket konstigt i  
min mening.”

Försäkringsbolagen uppfattades  också som byråkratiska och svåra  att  ha  och göra 
med. Men respondenterna påpekade att sakförsäkringar är associerade med begrepp 
som säkerhet och trygghet. Detta var dock inte fallet för alla respondenter, då en av 
respondenterna  menade på  att  äga  försäkringar  inte  nödvändigtvis  leder  till  större 
säkerhet. Med detta menade han att det inte är säkert att de får ut några pengar från 
försäkringen då de använder den, samt att det finns många undantag som försäkringar 
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inte täcker. Denna låga tillit uttrycktes också av en respondent som hade behandlats 
väl  av  sitt  försäkringsbolag;  han  uttryckte  att  det  kändes som ett  lotteri,  där  man 
ibland har tur och ibland inte.

Detta fick medhåll av flera andra i undersökningsgruppen, som också ansåg att det till 
stor del  berodde på vilken handläggare som ansvarade för det  specifika fallet.  En 
respondent  berättade  om  ett  fall  där  vederbörandes  dator  hade  gått  sönder. 
Handläggaren som hade hand om ärendet  frågade då om det hade kommit rök ur 
datorn  när  den  gick  sönder.  Eftersom  detta  var  fallet  så  berättade 
försäkringshandläggaren  att  det  täcktes  av  brandförsäkringen,  som  ingick  i 
hemförsäkringen. Responden berättade att den förstod att hemförsäkringen vanligtvis 
inte  täcker  fall  som detta,  utan att  försäkringshandläggaren egentligen ville hjälpa 
respondenten. Respondenten förklarade att den hade haft tur och blivit tilldelad en 
sympatisk försäkringshandläggare och därav fått ut pengar från sin försäkring.

Vi har genom ovanstående exempel sett  att  det finns ett informationsglapp mellan 
kunder och försäkringsbolag. Med informationsglapp menas att det är svårt att veta 
vad sakförsäkringen egentligen täcker, då det varierar från bolag till bolag och vem 
som handlägger det enskilda fallet. 

Under samtalets gång framkom fler exempel på informationsglapp mellan kund och 
försäkringsbolag. En historia som berättades var om ett fall där dennes dotters villa 
hade blivit vattenskadad. Fukten som trängde in i huset kom utifrån och täcktes därför 
inte av försäkringen. Respondenten kände att dottern blivit lurad i en viss mening, 
efter som att i respondentens mening så antog man att alla skador på huset skulle 
täckas  av  en  hemförsäkring.  Det  uppfattades  samtidigt  som att  försäkringsbolaget 
mörklade  vad  försäkringen  inte  täckte,  eftersom  att  detta  skulle  kunna  leda  till 
förlorade  kunder.  Respondenten  ville  i  detta  fall  att  försäkringsbolaget  ska  vara 
tydligare  på  att  visa  vad  sakförsäkringen  täckte  och  inte  täckte,  och  att 
försäkringsbolaget borde upplysa om att vattenskador utifrån var mycket vanliga och 
att en tilläggsförsäkring därför vore nyttig. 

En annan respondent menade på att prissättningen på bilförsäkringar var orättvis, då 
detta  gjordes  efter  församling  och  inte  bostadsområde.  Detta  berodde  på 
försäkringsbolagets statistik över hur pass plågat området är av inbrott. Respondenten 
menade att detta var orättvist, eftersom att en indelning efter församling inte gav en 
rättvis bild av brotten som begicks i området där respondenten bodde. Respondenten 
menade att det fanns en tydlig lathet bland försäkringsbolagen och att man borde se 
över indelningen. 

Respondenterna påpekade samtidigt att de ansåg att  försäkringsbolagen var snabba 
när det gällde att nedvärdera försäkrade objekt – särskild sådana av mindre monetärt 
värde. 

”I  många  fall,  då  du  har  haft  ett  objekt  i  sex  månader,  nedvärderar 
försäkringsbolaget det monetära värdet på ett objekt, trots att objektet är 
värt anskaffningsvärdet i mina ögon.”

Detta ledde till att respondenterna ifrågasatte om det var värt att försäkra saker av 
mindre  värde,  så  som  mobiltelefoner,  eftersom  det  är  tidskrävande  att  köpa  och 
utnyttja försäkringen, och att självrisken ofta är hög i förhållande till sakens värde. 
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5.2 Kontakten mellan försäkringsbolag och kund
Deltagare  av  fokusgrupperna  var  oense  om  det  var  positivt  eller  negativt  då 
försäkringsbolagen hörde av sig med försäkringserbjudanden. Respondenterna kom 
fram till att det beror på var man befinner sig i livet; dvs. att yngre personer som inte 
äger så mycket av värde och därför inte har så många försäkringar inte har behov av 
att hållas uppdaterade. Tvärtom ansåg de att försäkringsbolagen ansträngningar var 
störande. Äldre personer med fler ägodelar fann dock att information kunde hjälpa 
dem att spara pengar.

Respondenterna  kom  också  fram  till  att  informationens  utformning var  viktig. 
Informationen skulle utformas så att den var lätt att förstå, så att man visste vad det 
kosta och vad som ingick.  I en del  fall var informationen från försäkringsbolagen 
missvisande och endast visade priset, men inte vad försäkringen täckte. 

Det fanns också en tydlighet med att ifall det händer något med ett försäkrat objekt så 
ska  försäkringsbolaget  vara  lätt  att  kontakta.  Vad  som  då  värdesattes  var  längre 
öppettider  och  korta  telefonköer.  Detta  sades  vara  speciellt  viktigt  när  det  gällde 
hemförsäkringen; detta eftersom att de försäkrade objekten, d.v.s. saker i hemmet, har 
ett högt affektionsvärde – olyckshändelser som inbegriper dessa saker kan därför vara 
särskilt känslomässigt uppslitande. Det fanns också en önskan om att det vore bra om 
försäkringsbolaget skulle förklara vad som skulle hända efter en brand till exempel, 
för att på så sätt ge kunden en klar och tydlig bild av förloppet.

En  annan  bild  som  lades  fram  var  när  man  väl  har  kommit  i  kontakt  med 
försäkringsbolaget var vilket bemötande man fick.

Respondent A ”Ett bra bemötande är mycket viktigt, att man kan lägga på 
telefonen och känna sig nöjd och att man har förstått allt som sagts.” 

Respondent  B  ”Instämmer,  jag  har  aldrig  haft  ett  samtal  med  en 
representant från ett försäkringsbolag och känt mig nöjd, samt att jag har 
förstått  allt  som  sagts.  Jag  tror  inte  att  försäkringsbolagen  har  förstått 
vikten av ett bra kundbemötande.”

Detta följdes upp med att en diskussion om hur förtroende skapas.

”Att alltid tänka kritiskt och tro att du som kund har en baktanke med allt  
du säger är  kanske inte det  bästa.  Jag vill  att försäkringsbolaget  ska ha 
förtroende för mig som kund och att jag kan ha ett förtroende för dem.” 

Diskussionen  om  försäkringsbolags  förtroende  till  sina  kunder  var  intensiv  och 
uppfattningen att förtroendet var lågt delades av många i gruppen. De ansåg sig inte 
kunna lita på ett företag som inte litade på dem, särskilt eftersom hela upplägget med 
försäkringar bygger på tillit. I detta fall spelar det ingen roll vilket försäkringsbolag 
det  gäller:  alla  var  lika  dåliga  när  det  gällde  att  inge  förtroende.  Respondenterna 
bedömde alltså försäkringsbolagen som en grupp.

Närhet  till  försäkringsbolagets  fysiska  kontor  var  något  som  uppskattades  av 
respondenterna; det kändes tryggare att ha någon man kunde prata med ansikte mot 
ansikte i stället för att kommunicera via telefon eller e-post. Någon menade till och 
med att detta var av enorm vikt. Det var också bra om all kontakt sköttes av en och 
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samma person, då detta kändes säkrare. Dessa fördelar ledde till en ökad känsla av 
trygghet.

5.3 Värden i sakförsäkringar och försäkringsbolag.
Kort  handläggningstid  uppfattade  respondenterna  som  en  viktig  faktor.  Enligt 
undersökningsgruppen tog det i flertalet fall alltför lång tid från inlämning av anmälan 
om stöld eller skada till dess att de hade fått pengar på banken. Ofta begärdes det 
alldeles för mycket av kunden i form av pappersarbete. 
Detta komplicerade  hela processen med att  få  pengar inom rimlig tid.  Ett  enklare 
system för anmälan av skada eller  stöld skulle enligt  respondenterna göra mycket 
nytta. 

När ett försäkringsfall drar ut på tiden så menade respondenterna att detta hade en 
negativ  inverkan  på  deras  uppfattning  om  hela  försäkringsbolaget.  En  av 
respondenterna berättade om ett fall där dennes husvagn hade brunnit ner. I detta fall 
fick respondenten vänta i över åtta månader på att få ut ersättningen, samtidigt som 
personen hade en känsla av att försäkringsbolaget ville slingra sig. Denne förklarade 
dock att detta berodde på att dennes husvagn stod på en annan persons mark. Detta 
skapade  komplikationer  då  flera  försäkringsbolag  var  inblandade  –  vilket  enligt 
respondenten var förståeligt – men att åtta månader var alldeles för lång tid. 

Ifall  flera  försäkringsbolag  var  iblandade  i  ett  och  samma fall  så  vore  det  enligt 
respondenterna bra om försäkringsbolagen tog hand om kontakten med varandra, så 
att inte kunden blir vara tvungen att göra detta. Ett fall som berättades om var när 
saker blivit stulna från en bil. I detta fall var tre försäkringsbolag iblandade och det 
var svårt för personen att få ut något och veta vilket bolag som skulle betala för vad.  
Att försäkringsbolagen skulle tala med varandra och göra jobbet lättare för kunden var 
något som respondenterna var överens om. 

Det  fanns  en  negativ  inställning  till  att  försäkringsbolagen  gjorde  uppdelningar  i 
städer eller  orter efter  kyrklig geografisk församling och hur premien räknades  ut 
därefter.  Försäkringsbolaget  som  det  är  frågan  om  i  detta  använde  sig  utav  den 
kyrkliga församlings indelning, för att bestämma vad försäkringen skulle kosta.

”För två år sedan flyttade jag och min partner från trakten kring Sävar till 
Sillviken. Två dagar efter att vi flyttade kom en tilläggsförsäkring där vi 
skulle betala en del extra, vilket jag inte förstod. Anledningen till att vi fick 
en  tilläggsförsäkring  var  att  Sävar  och  Sillviken  inte  ligger  i  samma 
församling,  och  försäkringsbolaget  ansåg  att  det  begicks  fler  brott  i 
Sillviken än i Sävar. Jag anser att det begås fler brott i Sävar, än i Sillviken, 
där det är lugnt. Jag ringde för att se efter hur indelningen fungerade. Jag 
kom då till ett kontor i Luleå och jag antar att de som gjort indelningen 
aldrig varit här och sett hur det är i Sillviken. Jag ringde sedan till andra 
försäkringsbolag för  att  se  om det  var  flera  bolag som använde samma 
indelning, men så var det inte. I Stockholm så är det vissa gator som är 
värre än andra, men detta är ju inte kopplat till någon kyrklig indelning.”

Respondenterna var överens om att försäkringsbolagens regler för hur premien räknas 
ut är svårförståliga. 

Det  diskuterades  också  huruvida  det  var  värt  att  samla alla  försäkringar  i  ett  och 
samma  bolag.  Det  fanns  både  positiva  och  negativa  åsikter  om  att  samla 
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försäkringarna till ett försäkringsbolag. Det fanns en positiv känsla av att de kände att 
de fick en bättre kontakt till försäkringsbolaget. Den negativa aspekten var att man 
inte sparade så mycket pengar som man trodde, genom att ha alla försäkringar vid 
samma bolag. 

5.4 Påverkan av val av försäkringsbolag?
Val av försäkringsbolag påverkas av vilket försäkringsbolag respondenternas familj, 
vänner och arbetskollegor har. De valde och bytte försäkringsbolag efter positiva och 
negativa upplevelser som de själva eller  personer i  deras omgivning har haft.  Det 
påpekades samtidigt att media hade en påverkan. Då ett specifikt försäkringsbolag fått 
negativ uppmärksamhet i media ville inte vissa av respondenter ha något med detta 
bolag att göra. Vi har även sett att val av försäkring ibland görs av fackförbund som 
gör  det  åt  sina  medlemmar.  Detta  var  något  som inte  alltid  var  uppskattat  av  de 
påverkade respondenterna. 

En faktor som också spelade in  för  en del  tillfrågade var  hur  ägandesituationen i 
försäkringsbolaget såg ut. Detta var under omständigheter att man kunde lätt få reda 
på denna typ av information som kund. Gemensamt ägda försäkringsbolag uppgavs ge 
ett  ökat  förtroende  då  det  upplevdes  att  ”risken”  för  att  bli  lurad  eller  att 
försäkringsbolaget försökte slingra sig minskade.  ”Vi tolkade ”knoppa av” som att  
hålla åtskilt från annan verksamhet”

”Men framför allt knoppa av, så att man inte går på ICA Maxi och snackar 
försäkringar. Utan sätt det någon helt annan stans, försäkrings delen.” 

Den faktor som respondenterna ansåg hade störst inverkan på deras val av försäkring 
var priset. Det krävdes enligt en majoritet av respondenterna en skillnad i pris för att  
de skulle byta försäkringsbolag. I samband med diskussionen om pris så diskuterade 
respondenterna även pris kontra kvalitet, och det påpekades att det; 

”inte är värt att betala för en billig försäkring som inte täcker något.” 

Kostnaden för självrisken ansågs också viktig, då en dyr självrisk för ett objekt med 
lågt  värde  inte  var  något  som respondenterna  uppskattade.  En  av  respondenterna 
berättade om att hans sons mobiltelefon gått sönder, men självrisken var så hög och 
väntetiden innan pengarna betalades ut så lång att respondenten tyckte att det inte var 
värt att ha telefonen försäkrad. 

Gruppen var överens om att det lätt ”blir slentrian” när man förnyar försäkringen. 
Med detta menade respondenterna att de ofta bara betalade när fakturan dök upp, utan 
någon eftertanke. Respondenterna menade att detta nog inte var så smart, eftersom att 
de eventuellt skulle kunna spara pengar på att byta försäkringsbolag.

5.5 ICA som försäkringsbolag.
Respondenterna associerade ICA med mat, matvarubutiker och som ett  ”skickligt” 
bolag med stora resurser. Det diskuterades också om reklamfilmerna, som ansågs vara 
bra. ICA-butikerna kändes familjära och att detta kunde bero på den röda färgen. I 
diskussionen om ICA så diskuterades också negativa aspekter som köttfärsskandalen 
– där ICA hade paketerat om köttfärs för att förlänga utgångsdatumet på köttfärsen – 
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och stora vinster hade gjorts i samband med ett utnyttjande av personalen. Ingen av 
respondenterna  gjorde  en  koppling  till  ICA  bank  utan  samtliga  respondenter 
associerade till matvarubutikerna. Detta gjordes först när kopplingen mellan ICA och 
försäkringar tagits upp av oss. En respondent påpekade att den kände personer som 
använde ICA bank och var mycket nöjda med den. 

Diskussionen om ICA och försäkringar var väldigt livlig och alla respondenter hade 
olika åsikter om huruvida det var bra för ICA att starta med försäkringar. Nedan kan 
delar av diskussionen följas.

”Jag tror att det är något de måste jobba in ett tag. För mig känns det lite  
underligt.  Till  exempel  så känns  det  lite  märkligt  att  till  exempel  ha 
Bankkort hos ICA, det är ju där jag handlar min ketchup. Men de jag har 
talat med är jättenöjda, då man får bonus på allt. Men det känns inte som 
att de är specialiserade på försäkringar, utan mat. Man vill ju inte att de ska 
ta någon som jobbat på ICA i 20 år och säga att nu får du ta hand om 
försäkringar. Nu kommer vi in på det vi prata om tidigare, med att samla 
försäkringarna. Samla allt hos oss. Till slut köper du din bil hos ICA.”

”Har dom ett  bra  erbjudande,  så  spelar  det  ingen roll.  Det  finns starka 
krafter bak i ICA. Det spelar nog ingen roll tror jag.”

”Men jag har inte kommit in i det här med ICA har en bank, även fast jag 
har sett över det med procent. Men om några år kommer jag acceptera det 
med,  så  går  det  några  år  till  då  kommer  vi  det  kännas  naturligt  med 
försäkringar också.”

”Jag tänker lite lika, man tänker inte ICA som en bank. Fonder och pension 
kopplar  man  inte  med  ICA.  Det  kommer  nog att  ta  ett  tag  innan  folk 
accepterar de som en bank. Men det kommer nog att vara svårt att överleva 
under tiden, innan folk har accepterat dem som en bank.”

Diskussionen mellan respondenterna fortsatte och de började prata om vad ICA bör 
göra  för  att  konkurrera  som  försäkringsbolag.  Vissa  tyckte  att  ICA  borde 
marknadsföra  försäkringarna  på  samma sätt  i  nuvarande  reklam för  matbutikerna, 
eftersom att dessa reklamfilmer ”fastnade i huvudet”. Samtidigt påpekades vikten av 
att försöka bryta förbindelsen mellan mat och försäkringar inom ICA.

”De  måste  ju  skaffa  sig  en  helt  egen  filial  som  bara  jobbar  med 
försäkringar. Jag tror det måste bryta den här kopplingen ICA mat och ICA 
försäkringar.  För  att  IF  är  vad  jag  vet  och  tror,  ett  dedikerat 
försäkringsbolag, då litar man mer på dom. Jag tror inte man ska få ICA 
Ulf att sälja försäkringar.”

”Det känns ju fel och gå in på ICA.se och så kan du söka recept eller titta 
på  försäkringar.” 

”Men samtidigt som vi har diskuterat, vad det är som får oss att välja, jo 
priset.  Är de 2000 kr billigare för  en bil,  jo då är det  intressant.  Så är  
villkoren lika. Så kan de hålla ett lägre pris är det intressant.”

”Det är kopplingen som de måste bryta den mentala kopplingen. Det får 
inte vara något praktisk egentligen”

Respondenterna var överens om att just den mentala kopplingen ICA kunder gör med 
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varumärket  ICA och  de  produkter  de  säljer  var  starkt  kopplat  till  mat  och  inte 
försäkringar.  Efter  diskussionen  om  att  ICA  skulle  sälja  försäkringar  blev 
fokusgrupperna informerade om att ICA faktiskt säljer försäkringar och att de börjat 
med sakförsäkringar också. Diskussionen ändrade då fokus och vikten av en personlig 
kontakt och service började diskuteras.

”Det är det jag känner nu, Länsförsäkringar har ju en filial i stan och ICA 
vet jag ju inte var den finns. Då har vi ju den här saken igen men köer, ifall  
den  är  mer  centraliserad.  Då kanske  det  blir  så  att  ifall  alla  ringer  till  
samma ställe om man behöver ha tag i dom och det blir svårare att besöka  
också, för jag tror inte att ICA har någon försänkningsfilial här i Umeå, i 
sådana fall har de inte marknadsfört sig bra. Det är ju tillgängligheten man 
vill att den ska vara där, så är det förstås priset.” 

”Men för att nischa in sig skulle de behöva ha en tillgänglighet, men hur de 
skulle lösa det med hela Sveriges ICA butiker vet jag inte. Men utifrån det  
du säger, så kan man tycka att de ska satsa att de borde köra på det som 
Länsförsäkringar har. Där man faktiskt får träffa en människa.”

”Det ses som något väldigt positivt i alla fall. Att något går sönder att jag  
kan prata med någon, öga mot öga, då får man en större trygghet, eller jag 
får en större trygghet för någon jag kan träffa personligen.”

Återigen gjordes kopplingen tillbaka till att hålla mat och försäkringar åtskilda och att 
ICA inte bör blanda ihop deras olika marknadsprodukter.

”Men framför allt knoppa av, så att man inte går på ICA Maxi och snackar 
försäkringar. Utan sätt det någon helt annanstans, försäkrings delen.” 

Efter diskussionen om ICA som försäkringsbolag tackades respondenterna som tyckte 
att  det  var  givande  att  prata  om  andras  erfarenheter  av  sakförsäkringar  och 
försäkringsbolag. De flesta som deltagit i fokusgrupperna sa sig att de förmodligen 
skulle tänka till en extra gång nästa gång de skulle köpa eller förnya en försäkring 
men att deras uppfattning och värderingar fortfarande var desamma.
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6 Analys
Analysen  är  organiserad  efter  de  olika  stegen  som  köparen  går  igenom  under  
köpprocessen, från början till slut.  Detta börjar med val av försäkring och bolag,  
kontakt under försäkringstiden och användning av försäkringen. Därefter analyserar  
vi vad ICA bör göra i deras lansering av sakförsäkringar.

6.1 Sakförsäkringar och försäkringsbolag
Utifrån diskussionen med respondenterna så har vi förstått att kunder ofta tittar på 
försäkringsbolag som en enhet. Med detta menas att försäkringsbolag bedöms som en 
enhet och inte som enskilda bolag. Ifall ett försäkringsbolag gör något negativt så 
påverkar det kundens uppfattning av hela branschen. 

Detta gör att försäkringar står över sitt enskilda bolag. Definitionen av försäkringar 
blir då att försäkringars ”brand image” ligger i produkten och inte försäkringsbolaget i 
sig. En kund tittar alltså på sakförsäkringen i sig istället för att se vilket bolag som 
säljer försäkringen. Keller pekar då på forskning som menar att  kunder sätter upp 
regler att endast köpa produkter från märken som de känner igen. (Keller, 1993, s. 3). 
Våra  respondenter  menar  tvärtom  då  resonemanget  om  att  försäkringen  i  sig  är 
viktigare än bolaget som tillhandahåller försäkringen, i alla fall i ett initialt skede. 

”Credence goods är varor som endast kan säljas i ett förhållande, där det finns en tillit 
mellan kund och säljare”. Detta är eftersom sakförsäkringar kräver expertkunskap om 
hur mycket av tjänsten som ska utföras. Det är endast en person med expertkunskapen 
hur mycket  en eventuell  skada ska täckas  av försäkringen (Emons,  1997, s.  107). 
Howden och Pressey menar likt Emons att ”Credence goods” endast kan säljas i ett 
förhållande där kunden litar på kunden, Howden och Pressey menar att detta beror på 
informationens asymmetri och varan/tjänstens komplexitet (Howden & Pressey, 2008, 
s. 789). 

Respondenterna ansåg att sakförsäkringar var svåra att förstå sig på menar vi att detta 
visar på att sakförsäkringar har egenskaper som ”credence goods”. Respondenterna 
uttryckte  att  försäkringsbolag  var  byråkratiska,  detta  menar  vi  beror  på 
informationsasymmetrin.  Informationsasymmetrin beror  på den expertkunskap som 
krävs för att sälja försäkringar. Att respondenterna uttrycker att försäkringar är svåra 
att  förstå  sig  på,  tolkas  samtidigt  som att  respondenterna  inte  fullt  förstår  sig  på 
sakförsäkringar  och  försäkringsbolag,  att  det  finns  ett  informationsglapp  mellan 
köpare och säljare. Respondenterna påpekade att det var svårt att jämföra priserna 
mellan  olika  försäkringsbolag.  Detta  tolkar  vi  som att  de  inte  förstår  sig  på  vad 
skillnaden  är  mellan  olika  försäkringar.  Att  respondenterna  inte  förstår  sig  på 
skillnaden mellan olika försäkringar antas bero på informationsasymmetrin. Efter som 
att respondenterna inte förstår sig på skillnaden mellan produkter, så anser vi att de 
inte  kan  förstå  sig  på  prissättningen  häller.  Detta  påstående  förklarar  varför 
respondenterna  anser  att  det  är  svårt  att  jämföra  priserna  mellan  olika 
försäkringsbolag. För att förtydliga argumentet menar vi att då de inte förstår sig på 
varan, är det svårt att sätta ett monetärt värde på den. Andra mer konkreta produkter 
så som fysiska ting, menar vi är lättare att sätta ett värde på.

Ovanstående  påstående  får  stöd  av  den  definition  av  tjänster  som  Lovelock  och 
Gummessons  använder  sig  av.  Lovelock  och  Gummesson  definierar  tjänster  på 
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följande vis:

• Att man inte kan ta på dem.

• Förgänglighet, när en tjänst är använd är den förbrukad. 

• Icke  separation,  kan  inte  separeras  från  den  som  utför  tjänsten  eller 
konsumerar den.

• Variation, tjänstens utförande varierar från utförande tillfälle, de är heterogena.

(Lovelock & Gummesson, 2004, s. 23 – 24)

Bebko pekar på att efter som att du inte kan ta på tjänster så är det svårare för kunden 
att  uppskatta  kvaliteten  på  en  tjänst  än  en  vara.  Respondenterna  menar  att 
försäkringsbolagen uppfattas som byråkratiska kan detta förklaras av samma teori. Då 
försäkringar endast kan säljas av sakkunniga som har den expertkunskap som krävs 
för att sälja tjänsten. Då dessa sakkunniga är de som kan bedöma hur mycket eller hur 
lite av tjänsten som ska utföras.

6.2 Innan köp
Den faktor som våra respondenter har uttryckt har störst  inverkan på deras val av 
försäkringsbolag är pris, med pris menas både försäkringspremien och en eventuell 
självrisk. Ifall vi tittar på Zeithamls definitioner av kundvärde så är ett lågt pris en av 
dessa definitioner av kundvärde. Detta förklarar varför respondenterna ansåg att ett 
lågt pris var en så viktig faktor. Respondenter som kände att de fick betala för mycket 
och därför göra uppoffringar hade en negativ inställning till sitt försäkringsbolag, de 
uppfattar alltså ett lågt kundvärde. Ifall vi ser till Zeitamls definition av kundvärde 
som menar på att lågt pris, så menar vi på att detta gäller omvänt. Ett högt pris är ett  
lågt kundvärde. 

Kundens  lojalitet  till  ett  varumärke  påverkas  av  så  kallad  ”brand  equity”.  Enligt 
Keller så är ”brand equity” marknadsföring som endast kan kopplas till ett specifikt 
varumärke. Varumärket ”brand equity” påverkas av kundens tankar och reflektioner 
över  reklam och  upplevelser  som kan kopplas  endast  till  ett  specifikt  varumärke. 
(Keller, 1993, s. 3) 

”Brand equity” kan påverkas negativt eller positivt beroende på hur kunden upplever 
olika händelser kopplat till varumärket. Keller har delat upp ”brand equity” i ett antal 
kategorier,  där  en av  dessa  kategorier  är  ”brand image”.  ”Brand Image” är  enligt 
Keller  ”uppfattningar  om  varumärket  som  reflekteras  av  associationer  i  kundens 
minne”. (Keller, 1993, s. 3)

När respondenterna ska välja försäkringsbolag, så har kundernas närstående en stor 
inverkan på vilket bolag de väljer. Ifall ett bolag rekommenderas eller förkastas av en 
närstående så har respondenterna som närvarat i studien visat att det är en stor risk att  
de kommer att följa denna rekommendation. I detta så ses ett samanhang till ”brand 
equity”, där ett rekommenderat bolag får ett högre ”brand equity” än ett bolag som 
inte  rekommenderas.  Detta  gäller  också  omvänt,  ett  företag  får  en  negativ 
rekommendation leder detta till en lägre brand equity, att det specifika bolaget inte 
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värderas  lika  högt  i  kundens  ögon.  Denna  koppling  ses  att  specifikt  påverkar 
kundernas uppfattning av försäkringsbolagets ”brand image”. Anledningen till denna 
specifika koppling till ”brand image” är att kundernas uppfattning endast kan kopplas 
till  ett  specifikt  varumärke.  Hade  ett  annat  varumärke  inom  samma  bransch  fått 
samma rekommendation eller publicitet hade effekten varit en annan. Detta beror på 
att kunden inte har samma associationer till ett varumärke som ett annat.

Vi  ser  även  att  en  positiv  rekommendation  från  en  närstående  leder  till  att 
respondenternas upplevda risk, minskar. Detta är i enighet med Murrays teori som 
pekar på att försäkringar speciellt gynnas av relationsmarknadsföring. Murray pekar 
som uttryckt  att  den  källa  som minskar  oro  till  störst  grad  är  ”Word  of  mouth” 
(Murray, 1993, s. 11 – 12). I våran studie har vi sett att flertalet respondenter har valt  
försäkringsbolag utifrån rekommendationer från närstående.

Detta  visar  stor  skillnad  från  respondenternas  initiala  tanke  om  försäkringar  och 
försäkringsbolag. Det kan vara svårt att sätta en gräns för när en kund går från den 
första tanke om försäkring till att titta på varumärket eller bolaget i sig för att knyta 
associationer  från  tidigare  erfarenheter  samt  vad de  hört  från  bekanta  i  ”word of 
mouth” resonemanget.

Man kan klart se utifrån empiri kapitel att respondenterna menar på att försäkringar är 
svårförståliga,  att  det  finns  ett  informationsglapp  mellan  kunder  och 
försäkringsbolagen.  Detta ger  stöd åt  vårat  argument  att  försäkringar  är  ”credence 
goods”, då respondenterna tyckte att det var svårt att jämföra priserna mellan olika 
försäkringsbolag.  Olika  försäkringsbolags  erbjudanden  täcker  olika  saker.  Att 
försäkringar är ”credence goods” förstärks även av att respondenterna menar på att 
försäkringar är kopplat till mycket byråkrati. Detta kan förklaras av att kunderna inte 
förstår sakförsäkringar i sin helhet. Då vi i teorikapitlet har hävdat att försäkringar 
endast kan säljas i ett förhållande, där kunden litar på försäkringsbolaget. Menar vi på 
att  kunder  inte  uppskattar  försäkringserbjudanden  som de  inte  förstår.  Med  detta 
menas att erbjudanden som de lätt förstår sig på är något som uppskattas. 

Ifall vi ska utveckla detta argument, så menar vi på att försäkringskunder uppskattar 
information om vad försäkringserbjudandet täcker. Kunder vill även ha tydlig och klar 
information om vad de ska betala. Då vi menar på att klar och tydlig information 
gynnar både försäkringsbolag och kund. Försäkringsbolaget får ett större förtroende i 
kundens ögon och därför fler lojala kunder. Detta något som Howden och Pressey’s 
(2008, s. 791) teori också stöder, då de menar på att en av de sex faktorer som kunder 
uppskattar hos försäkringar är en känsla av tillit.  En känsla av tillit  är som vi har 
förklarat en viktig del i att ett försäkringsbolag kan sälja en försäkring till en kund.
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6.3 När kunden innehar en sakförsäkring
Tiden då kunden är försäkrad utan att behöva använda försäkringen så har vi sett att  
det finns ett par aspekter som kunder värderar hos sakförsäkringar. Dessa värderingar 
skiljer sig från kundens värderingar när det gäller val av försäkringsbolag. 

Bebko pekar på att kunder har en förutfattad mening om vilken kvalitet en tjänst ska 
uppfylla,  kunden kommer  efter  att  tjänsten  har  utförts  utvärdera  ifall  tjänsten  har 
uppfyllt  denna  förutfattade  mening  (Bebko,  2000,  12  –  13).  Tiden  då  kunden  är 
försäkrad har vi sett att en snabb nedvärdering av försäkringsobjektet, kan leda till 
missnöje  bland  kunderna.  Vi  ser  att  detta  är  kopplat  till  kundens  uppfattning  av 
kvaliteten av tjänsten. Då kunden köper en försäkring så bildar kunden en uppfattning 
som tjänsten ska innehålla. Ifall tjänsten inte uppfyller de förväntningar som kunden 
har,  kommer detta  att  ha  en negativ inverkan på kundens uppfattning av tjänsten. 
Woodruff har definierat kundvärde som ”Kundvärde är kunders upplevda preferenser 
och utvärderingar av en produkts attribut, attributföreställningar och konsekvenserna 
av användning för att uppnå, eller blockerar, kundernas mål och uppgift i användnings 
ögonblicket” (Woodruff, 1997, p. 142)

Ifall  tjänsten  inte  uppfyller  respondentens  eller  kundens  förväntningar 
(attributföreställningar)  leder  detta  till  ett  sänkt  upplevt  kundvärde.  Ett  sänkt 
kundvärde  kan  ha  negativa  konsekvenser  för  försäkringsbolagets  egenskap  att 
konkurrera. Det ska dock påpekas att efter som att kundvärde är något subjektivt och 
inte  något  som  bedöms  objektivt.  Med  detta  menas  att  bolaget  endast  förlorar 
konkurrensfördelar hos en kund och inte hos hela sin kundbas. Kunder som tycker att 
de blivit felbehandlade kan dock självklart berätta ok sina upplevelser hos ett bolag 
för vänner och bekanta. I analys kapitlet har ”word – of – mouth redan diskuterats, där 
vi har visat på att Murray har uttryckt att den källa som minskar oro till störst grad är 
”Word  of  mouth”  (Murray,  1993,  s.  11  –  12).  Författarna  antar  då  utifrån 
respondenternas förklaring att negativ ”word – of – mouth” även fungerar omvänt och 
kan ger en stor negativ effekt på kundvärde. I denna uppsats ska vi dock inte gå in och 
diskutera effekterna av en så kallad ”word of mouth” effekt, vi vill endast påvisa att 
ifall en respondent finner låg kvalitet i en sakförsäkring kan detta sprida sig. 

Vi  har  samtidigt  sätt  att  våra  respondenter  uppskattar  en  personlig  kontakt. 
Respondenterna  förklarade  att  då  det  finns  en  personlig  kontakt  till  någon  på 
försäkringsbolaget känner de sig tryggare. I detta kan vi se ett starkt samband till 
Howden och Presseys sex dimensioner som kunder uppskattar hos sakförsäkringar. En 
av dessa menar på kunder uppskattar en personlig kontakt till försäkringsbolaget. Ett 
personligt  förhållande  mellan kund och försäkringsbolag  leder  enligt  Howden och 
Pressey till större tillit. (Howden & Pressey, 2008, s. 11 - 12)

Vi  ser  i  detta  ett  samband  till  Woodruff  definition  av  kundvärde  ”Kundvärde  är 
kunders  upplevda  preferenser  och  utvärderingar  av  en  produkts  attribut,  attribut 
föreställningar  och  konsekvenserna  av  användning  för  att  uppnå  (eller  blockerar) 
kundernas mål och uppgift i användnings ögonblicket” (Woodward, 1997, p. 142). Då 
en personlig kontakt leder till högre förtroende till försäkringsbolaget och en minskad 
oro,  menar  vi  att  detta  kan  vara  kopplatt  till  kundernas  preferenser.  Då  kundens 
föredrar ett försäkringsbolag som de litar på och känner sig trygg hos. 
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6.4 Förnyelse av sakförsäkring
I analys kapitlet har vi redan diskuterat att respondenterna uppskattar ett lågt pris vid 
köp av försäkring. Detta gäller också vid förnyelse av försäkringen.

En  del  av  respondenterna  ansåg  att  de  var  slentrian  i  sitt  förnyande  av  sin 
sakförsäkring,  när  räkningen dök upp i  brevlådan så betalade  de  utan att  fundera 
mycket på försäkringen i sig. Det kan finnas en mängd anledningar till detta. Detta 
kan bero på en lojalitet som kunderna känner till försäkringsbolaget, vilket gör att de 
vill  förnya  sakförsäkringen.  Då  kunden  inte  har  varit  tvungen  att  använda 
sakförsäkringen så har de inte testat om tjänsten lever upp till den upplevda kvaliteten.  
Kunden  kan  i  denna  situation  endast  anta  att  sakförsäkringen  lever  upp  till  de 
preferenser om tjänstens kvalitet som de har, utan att testa ifall det facitiskt är så. Vi 
ser att detta är kopplat till kundens medvetenhet om varumärket, där de minns att de 
är nöjda med tjänsten och därför förnyar tjänsten. Kunderna vet inte ifall ett annat 
bolag är bättre än det de redan har och är därför nöjda med det bolag de har. 

En  annan  förklaring  är  att  kunderna  tycker  att  det  är  omständligt  att  byta 
försäkringsbolag, i koppling till att de anser att försäkringsbolagen är byråkratiska. Då 
de anser att det är omständligt att byta bolag, så väljer de att stanna vid det bolag som 
de har, istället för att byta bolag. Vi menar att det som Keller kallar fördelar spelar in i 
detta  argument.  Kunden  måste  lägga  ner  energi  på  att  byta  försäkringsbolag.  Ser 
kunden att inte tjänar något på att byta försäkringsbolag så kommer de inte att göra 
det.  För  att  förtydliga  argumentet  så  kan  man  förklara  att  ifall  inte  fördelarna 
överväger nackdelarna så kommer inte kunden att byta försäkringsbolag. 

Hung pekar i sin teori på att PR har en inverkan på företagets image, i kundens ögon. 
Företagets image påverkar i sin tur kundens lojalitet till det specifika bolaget (Hung, 
2008, 1 – 3). Då PR är positiv så har detta en positiv inverkan på kundens lojalitet, då 
PR är negativ har detta en negativ inverkan på kundens lojalitet.

Respondenterna  förklarade  att  ett  specifikt  bolag  som  figurerade  under  negativa 
rubriker  under  en  tid  och  på  grund  av  detta  skulle  många  välja  bort  bolaget. 
Respondenterna  förklara  att  det  inte  kändes  rätt  att  köpa  försäkringar  från  ett 
försäkringsbolag som stod för något som de inte gjorde. Bolagets handlande PR har 
alltså haft en effekt på hur kunderna har uppfattat bolaget image. Vilket har haft en 
negativ påverkan på deras lojalitet.

Samtidigt ses ett starkt samband till Kellers teori om lojalitet (Keller, 1993, s. 4 - 5). 
Där  negativa  associationer  om ett  specifikt  varumärke,  leder  till  en  förändring  av 
associationer  och attityder.  Vi  menar  för att  förtydliga att  negativ PR leder till  en 
förändring  i  kundens  helhets  attityd  till  ett  specifikt  varumärke.  En  förändring  i 
attityder påverkar kundens lojalitet till ett varumärke, då förändringen är negativ så 
leder detta till en minskad lojalitet. 

Vi kan även se att detta har en inverkan på kundvärde. Då respondenter inte vill vara 
kunder till ett försäkringsbolag, som i deras ögon handlar oetiskt. En del av kunders 
preferenser är alltså kopplat till bolagets image. Valet av försäkringsbolag kan alltså i 
våran mening vara självförverkligande.  Står  bolag för  något  som kunden anser  är 
viktigt menar vi att respondenten kommer att föredra detta bolag. Detta är också fallet 
omvänt, om bolaget handlar oetiskt i kundens ögon, kommer de att välja bort bolaget. 

44



6.5 Användning av sakförsäkring
Vi kan utläsa att respondenter som har upplevt att de har varit tvungna att använda 
försäkringar, eller har närstående som har använt försäkringar när det varit problem 
med  att  få  ut  pengar  från  försäkringen.  Har  detta  lätt  till  en  ökad  misstro  mot 
försäkringsbolag  i  allmänhet.  Detta  har  inte  bara  påverkat  respondenternas 
uppfattning av försäkringsbolaget som de hade problem med, utan deras uppfattning 
av hela försäkringsbranschen. Respondenterna kopplade ofta ihop försäkringsbolagen 
och diskuterade försäkringsbolag i allmänhet i stället för det enskilda bolaget. Detta 
pekar på att försäkringsbolagen som är aktiva på den svenska marknaden inte har en 
hög ”brand equity”,  då inget bolag skiljer  sig från mängden. Detta  har en mängd 
konsekvenser för försäkringsbolagen då en brist av ”brand equity” leder till  en låg 
lojalitet bland kunder. Ifall våra respondenters låga tillit till försäkringsbolag skulle 
vara  representativ  för  hela  den  svenska  befolkningen  skulle  detta  betyda  att 
försäkringsbolag  inte  konkurrerar  genom  vad  Keller  kallar  fördelar,  utan  endast 
attribut (Keller, 1993, s 4 – 5). Som nämnt i teorikapitlet så innebär attribut sådant 
som pris och paketering av en tjänst eller vara. Då respondenterna påpekade att det 
som har störst inverkan på vilket försäkringsbolag de väljer är pris så menar vi att det 
finns  utrymme att  förbättra  andra  attribut,  så som närhet  till  kontor  och personlig 
kontakt.

Respondenterna diskuterade att en faktor som de uppskattar är närhet till kontor. Detta 
var speciellt viktigt för respondenterna vid en större skada, då det var mera som stod 
på spel för respondenterna. Vi kan även att det finns ett glapp i förhållandet mellan 
kunder och försäkringsbolag. Då våra respondenter uttrycker att det kan vara svårt att 
få ut information ur försäkringsbolaget. 

Vi kunde tydligt se att långa väntetider på svar från försäkringsbolaget ifall kunden 
skulle få ut pengar från ett skadat eller förstört objekt ledde till ett minskat förtroende. 
Detta kan kopplas till ”credence goods” och kundvärde. Där vi redan har konstaterat 
att respondenterna inte förstår försäkringen, på grund av dess komplexitet. Detta leder 
till en högre osäkerhet och i samband med en lång väntetid så ökar osäkerheten. 

Vi har också sett att fall som inte försäkringen täcker, då kunden tror att försäkringen 
ska täcka leder till att den uppfattade kvaliteten inte uppfylls. En av våra respondenter 
berättade att dennes dotter fick en vattenskada som kom utifrån. I detta fall så täckte  
inte försäkringen och på grund av detta kände kunden sig lurad. Vi menar att detta är 
ett fall då den upplevda kvaliteten som kunden anser att tjänsten ska uppfylla, inte är 
uppfylld. Detta har en negativ inverkan på kundens uppfattning av sakförsäkringen 
och företagets image i kundens ögon. 

Respondenterna har samtidigt förklarat att fall då de får vänta på att få ut pengar från 
försäkringsbolag vid ett försäkringsfall leder till en misstro. Vi har sett att detta har 
påverkat respondenternas uppfattning av hela försäkringsbranschen och inte  enbart 
det aktuella  försäkringsbolaget.  Tiden innan respondenterna fick ut  pengar från en 
försäkring var av stor vikt till de respondenter som hade drabbats av detta uttryckte en 
besvikelse  som sträckte  sig  bortom  försäkringsbolaget  till  branschen  som helhet. 
Detta  är  ett  tydligt  exempel  som  bekräftar  Kellers  teori  om  ”brand  recall”. 
Respondenterna  associerar  tidigare  erfarenheter  om  hur  deras  uppfattningar  om 
försäkringsbolaget.
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Vi har sett att kunders uppfattning av sakförsäkringar starkt påverkas hur personer i 
deras närhet och media hur media rapporterar om försäkringsbolag. Vi menar på att 
detta  påverkar  hur  kunden  värderar  ett  försäkringsbolag.  Försäkringsbolag  som 
antingen får negativ kritik av närstående eller media kan ha en avgörande roll vilket 
bolag  kunden  tecknar  en  försäkring  hos.  Många  respondenter  som  är  yngre  har 
tecknat  försäkringar  hos  samma  bolag  som  deras  föräldrar  har.  Närståendes 
uppfattning har alltså en stor inverkan på vilket bolag en potentiell kund tecknar hos. 
Respondenterna har också uttryckt att få en lång väntan på att få ut pengar från en 
försäkring är något som de starkt ogillar. Med detta menar vi att lång väntan leder till 
en lägre tillit. Vår studie bekräftar också att kunder uppskattar en personlig kontakt, 
detta  är  något  som  våra  respondenter  argumenterat  stark  för.  Respondenterna 
argumenterade samtidigt att närhet till kontor var en faktor som de uppskattade hos 
försäkringsbolag. Respondenterna har också uttalat sig om att de inte uppskattar höga 
försäkringspremier och stora höjningar av försäkringspremier. Detta menar vi på att 
kunder vill ha en rättvis prissättning.

Vi har dock inte fått ett direkt uttalat stöd för att försäljarens kunskap skulle påverka 
respondenternas uppfattning av ett försäkringsbolag. Detta kan antingen bero på att 
Howden och Presseys teori är skapad för företag till företags försäljning och därför 
inte  är  helt  applicerbar  på  företag  till  privatperson.  Eller  att  försäljning  till 
privatpersoner  sker  på  ett  annat  sätt  och  därför  spelar  inte  denna  del  in  på 
privatpersoners uppfattning av försäkringar. 

6.6 Analys av ICA som försäkringsbolag
Enligt  Crosby  och  Stephen  så  gynnas  ”credence  goods”  speciellt  av 
relationsmarknadsföring  (Crosby & Stephen,  1987,  p.  405).  I  uppsatsen  definierat 
sakförsäkringar som ”credence goods”, detta betyder det att sakförsäkringar gynnas 
av  speciellt  av  relationsmarknadsföring.  Crosby och Stephen menar  att  ”gredence 
goods” gynnas av att det finns ett förhållande mellan säljare och köpare (Crosby & 
Stephen, 1987, p. 405). 

Då respondenterna uttrycker att varumärket ICA måste jobbas in mer för att de skulle 
välja  att  köpa  sin  försäkring  där.  Respondenterna  vill  alltså  ha  ett  etablerat 
försäkringsbolag,  som har  funnits  på  marknaden under  en  tid.  Ett  bolag som har 
funnits en tid på marknaden har ett förhållande till en potentiell kund, även fast de inte  
har sina försäkringar i det bolaget. Då bolaget och dess varumärke finns i kundens 
minne finns ett visst förhållande. Ifall bolaget har funnits en tid uppstår en känsla av 
trygghet bland kunderna. Däremot om ”word-of-mouth”  (Murray, 1993, s. 11 – 12) 
var  positivt  till  någon som hade ICA försäkringar  skulle  de kunna omvärdera sitt 
tidigare antagande om ICA som försäkringsbolag. 

Under studien så har vi även sett till vad respondenterna anser om ICA skulle sälja 
försäkringar. Respondenterna var tveksamma till detta. Respondenterna ansåg att ICA 
banken fortfarande behövde vara mera etablerad. Att då börja med ett nytt projekt nu 
ansågs mer som desperat och kunde skada företagets image vilket motstrider Kellers 
argument om ”brand equity”. 

Vi  ser  ett  samband  till  kundvärde  där  kundernas  preferenser  är  att  de  vill  ha  ett 
väletablerat  försäkringsbolag,  samt  ett  varumärke  de  känner  tillit  till..  Eftersom 
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respondenterna ansåg att ICA var bra på att kommunicera sina budskap genom sin 
marknadsföring. Dessutom ansågs ICA som ett pålitligt företag fast respondenterna 
ansåg att försäkringsbranschen i sig var opålitlig. Vi kan genom dessa argument säga 
att det är kanske än viktigare att vara pålitliga i en bransch som försäkringsbranschen. 
Detta kan styrkas genom Bebko (2000, s 12-13) där försäkringar är svåra att förstå 
vilket  måste  förmedlas  genom pålitlighet.  Kellers  (1993,  s.3)  teori  om ”customer 
based brand equity” kan ses som ett väletablerat  företag i  Sverige som ICA inger 
förtroende eftersom de har kapital och resurser att etablera ett bra försäkringsbolag

Howden &  Pessey  6  dimensioner:  Försäljningsagentens  kunskap,  tillit,  personlig 
kontakt, service fulfilment, närhet till kontor och direkta/indirekta kostnader visar att 
ICA,  enligt  respondenterna  uppfyller  alla  dimensioner  utom  försäljningsagentens 
kunskap.  Man kan argumentera  för/emot närhet  till  kontor  då  respondenterna  inte 
gärna ville gå och prata försäkringar i en ICA butik. Detta gör att ICA tappar närheten 
till kontor för kunder att gå in i. Skulle däremot ICA lösa detta, genom till exempel ha 
en avskild avdelning för försäkringar finns närheten till kontor. 
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7 Slutsatser
I  slutsatserna  kommer  författarna  att  diskutera  vad  studien  faktiskt  visar.  Många  
teorier som använts går att styrka med vår studie samt att några teorier kräver tillägg  
då de ansetts ofullständiga mot denna studies resultat. Dessutom har studien kunnat  
visa  indikation på ett  teoretiskt  dilemma.  Kapitlet  avslutas  med förslag  på vidare  
studier.

Utifrån studien, har vi fått bekräftat att sakförsäkringar har många egenskaper som 
karakteriserar Howen & Pesseys (2008 s 789) ”Credence goods”. Sakförsäkringar är 
svåra  för  kunden  att  förstå  och  det  finns  ett  tydligt  informationsglapp  mellan 
slutkonsument och säljare. Detta informationsglapp gör det svårt för slutkonsumenten 
att  jämföra  priser  på  olika  sakförsäkringar.  Informationsglappet  beror  på  att 
konsumenter tolkar tillgänglig information utifrån sina kunskaper. Detta kommer sig 
av den osäkerhet som kunder känner till försäkringar, vilket gör dem mer restriktiva 
och kritiska i sin bedömning av tjänsten. I studien var respondenterna misstänksamma 
mot försäkringsbolag i allmänhet och bedömde alla försäkringsbolag som en kollektiv 
grupp. Vår studie indikerar också på ”Creedence Goods”, gör att förväntningarna från 
kund till bolag och bolag till kund ser olika ut. Detta kan göra att det upplevda värdet 
hos kunden minskar vilket skadar bolaget ekonomiskt och genom ”word of mouth”. I 
fall denna åsikt kan appliceras för en hel befolkning, är tilliten till försäkringsbolagen 
i allmänhet låg. 

Det  upplevda  kundvärdet  påverkas  av  en  mängd  olika  faktorer  så  som  upplevd 
kvalitet, pris, upplevd service, och upplevd risk (Woodruff, 1997 s 142). Beroende hur 
slutkonsumenten ser att försäkringsbolaget tar hand om dessa kvaliteter påverkar hur 
kunden ser på sin försäkring. Däremot finns det ingen rangordning av vad som anses 
viktigast respektive minst viktig för kunden. Detta baseras från individ till individ. 
Dessa  värderingskriterier  hos  kunder  kan  också  variera  hos  en  och  samma  kund 
beroende på kundens ”fas” i livet. Att inneha samma försäkring länge kan då vara 
missgynnsamt från båda parter då kundens preferenser har ändrats från inköpstillfället 
till  dagens upplevda värde. Detta kan leda till  missnöje om eller när en försäkring 
behöver  användas.  Eftersom  detta  kan  ses  som  ett  problem  som  överstiger  alla 
enskilda  bolag  som  ett  branschproblem  kan  detta  också  leda  till  att  tilliten  för 
försäkringsbolag minskar i allmänhet.

Ifall kunden känner att den har blivit väl behandlad kommer sannolikheten att kunden 
stannar vid bolaget att öka. Uppsatsens författare ser alltså ett starkt samband mellan 
kundvärde och lojalitet. Detta samband ses ur definitionen av kundvärde som vi har 
använts oss av. ”Kundvärde är kunders upplevda preferenser och utvärderingar av en 
produkts attribut, attribut föreställningar och konsekvenserna av användning för att 
uppnå  (eller  blockerar)  kundernas  mål  och  uppgift  i  användnings  ögonblicket” 
(Woodruff,  1997, s.  142).  I  samband med Kellers benämning på lojalitet,  där  han 
pekar på att  positiva associationer leder till  en högre lojalitet  (Keller,  1993, s. 3). 
Detta samband får stöd av studien, som pekar på att detta samband. 

I studien har vi konfirmerat att kunder uppskattar att försäkringsbolag är väletablerade 
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och  funnits  på  marknaden  under  en  längre  tid.  Respondenterna  anser  därför  att 
varumärket ICA som försäkringssäljare måste jobbas in mer för att kunderna ska välja 
det som försäkringsbolag. Teorin pekar på att detta beror försäkringar är varor som 
kunder upplever att de har en hög risk (Crosby & Stephen, 1987, s. 405). Kunder är 
enligt studien inte redo att köpa sina försäkringar från ICA försäkringar, då bolaget 
inte är tillräckligt etablerat. 

Tilliten mellan kund och försäkringsbolag idag är allt annat än bra. Våra respondenter 
har till och med uttryckt att trots att servicen varit god och försäkringsbolaget varit bra 
har ändå en viss tillit saknats och hela processen har ansetts som ett lotteri. Likaväl 
finns enligt våra fokusgrupper en förståelse för att försäkringsbolag saknar tillit då en 
kund kan uppleva att  när  chansen ges  bör det  jobbas hårt  för  att  kamma hem en 
”jackpot”. När två parter som båda anser att den motsatta parten är girig skadas den 
låga  tilliten  ännu  mer.  Detta  är  en  åsikt  som  fokusgrupperna  tog  upp.  För  att 
förebygga dilemmat med att två giriga parter som saknar förtroende för varandra ska 
förhandla fram en situation bör försäkringsbolag jobba hårdare med tilliten. Tilliten 
bör  alltså  byggas  upp  så  pass  bra  innan  denna  situation  uppstår  där  värden  som 
lojalitet  kan dras nytta  av.  I  ICA:s situation stärker Keller  (1993 s.  3) om ”brand 
equity” vårt antagande om att ICA bör satsa på redan lojala ICA kunder för att slå sig 
in på försäkringsmarknaden. 

Enligt  studien  så  ser  kunderna,  försäkringsbolagen  som  en  enhet  som  bedöms 
enhetligt det vill säga som ett kollektiv. Detta skadar branschen som helhet när ett 
bolag  missköter  sig  i  kundens  ögon.  Keller  (1993  s.  3)  visar  att  ”brand  recall” 
applicerar erfarenheter från en produkt eller tjänst. I försäkringsbranschen olikt andra 
branscher påverkas alltså hela branschen och inte bara produkten eller tjänsten i sig. 
Vi  vill  alltså  tillägga  att  ”brand recall”  hos  en  kund kan också  uppfattas  som en 
bransch och inte bara en produkt eller tjänst. Vi vill däremot poängtera att i de flesta 
fall kan man inte göra denna generalisering till en bransch som inte ses som enhetlig, 
till exempel som vi anser restaurangbranschen är. 

För  att  fortsätta  med  att  branschen  ses  som  enhetlig  kan  ha  att  göra  med  hur 
försäkringsbolagen driver sin PR.  Liknande PR ger  liknande bild  av bolagen som 
arbetar  med  försäkringar  (Hung  2008  s.  1-3).  Hung  (2008  s.  2)  fortsätter  att 
argumentera  för  att  PR skapar  lojalitet  så  länge  bolagets  PR  är  positiv.  Då  våra 
respondenter starkt förknippade ICA med bra PR kan det ge ICA ett bra utgångsläge 
för att differentiera sig inom den enhetliga försäkringsbranschen. Jämför vi med vårt 
tillägg i Kellers (1993, s. 3) ”brand equity” teori om en enhetlig bransch ställs kunder 
för ett dilemma. Trots positiv utmärkande PR i en enhetlig bransch kan det vara så att 
kunder blundar för den positiva PR som ges för att misstron mot branschen är starkare 
än lojaliteten mot ICA. Detta förutsätter också att (Howden & Pessey 2008, s 789) 
teori om creedence goods är tillräckligt hög för att kunden känner osäkerhet.  Den 
restriktiva och kritiska världsbild kunden har överskrider alltså den positiva PR som 
ges kommer leda till att kunden inte kommer byta försäkringsbolag.

7.1 Vidare Studier
Att göra intervjuer med fiktiva försäkringar där både slutkonsumenter och säljare får 
avläsa information som finns att tillgå en försäkring kan man på detta vis få fram vad 
som tolkas olika. Genom att identifiera dessa olikheter kan en studie ge önskat resultat 
om minskat informationsglapp. Detta resultat skulle sedermera kunna utvärderas och 
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ge nya intressanta teorier om hur försäkringsbolag bör agera för att minska klyftan 
som uppstår vid ”Creedence Goods”.

Författarna  skulle  också  vilja  se  en  uppsats  med  samma  frågeställning,  med  en 
kvantitativ  undersökning  för  att  konfirmera  resultaten.  Resultaten  indikerar 
visserligen att  vissa värden betyder mer än andra men att  det kan skifta individer 
emellan. Med en kvantitativ studie kan resultat i större utsträckning visa vilka värden 
som är mest dominerande i en viss population eller geografisk begränsning. 

Att göra en studie med antingen intervjuer eller enkäter där studien tar ställning till en 
demografisk aspekt av problemet skulle ge en tydligare bild av hur det skiljer  sig 
mellan åldrar och kön. Denna kan också ses som en utbyggnad av föregående förslag 
som  fortsatta  studier.  Som  tillägg  för  den  demografiska  aspekten  kan  också  en 
geografisk aspekt ge indikationer om att människor från olika delar av landet värderar 
försäkringar olika. 

Detta  kan  få  konsekvenser  för  ett  försäkringsbolag  som vill  centralisera  sig  eller 
utvidga verksamheten över  hela landet.  Även här kan man titta  på skillnader  som 
finns mellan människor som bor i storstad eller landsbygd och däremellan utöver just 
den geografiska norr söder öster väster aspekten.

Den sista studien som vi skulle rekommendera göras är att kombinera Hung, Keller 
och  Howden  & Pesseys  studier  och  teorier  för  att  se  om  det  finns  ett  rationellt 
beteende hos  kunder  i  försäkringsbranschen.  Att  ställa  PR,  lojalitet  och  creedence 
goods mot varandra för att finns resultat som kan visa hur en kund generellt agerar i  
detta dilemma.
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8 Sanningskriterier
Sanningskriterier  för  en  kvalitativ  studie  skiljer  sig  en  kvantitativ  och  författarna  
diskuterar  här  för  hur  trovärdig  studien  är.  Vi  kommer  att  ta  upp  begrepp  som  
tillförlitlighet,  överförbarhet,  pålitlighet  och sedan styrka och bekräfta vår  studie.  
Kapitlet avslutas med att berätta om äktheten i studien.

8.1 Kvalitativ, Reliabilitiet och Validitet
Att mäta validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ undersökning i många fall inte 
relevant  då  dessa  begrepp  ofta  används  och  också  utvecklats  inom  kvantitativ 
forskning.  För  att  göra  reliabilitet  och  validitet  relevant  inom kvalitativ  forskning 
måste  man  undgå  att  försöka  associera  begreppen  med  olika  typer  av  mätningar 
(Bryman & Bell 2005 s. 304). LeCompte & Goetz som Bryman & Bell (2005 s 305-
306)  refererar  ger  förklaringar  varför  det  är  så  svårt  att  bedöma  validiteten  och 
reliabiliteten för kvalitativ forskning, bland annat att en miljö är svår att frysa för att  
göra en replikation (extern reliabilitet). Bryman & Bell (2005 s. 306) stöder istället 
Lincoln  &  Guba  (1985)  som menar  att  kvalitativ  forskning  ska  bedömas  utifrån 
kriterier.   Dessa  kriterier  är  Trovärdighet  och  Äkthet.  Trovärdigheten  har  fyra 
underkriterier  som bör  uppfyllas  som motsvarar  validiteten  och  reliabiliteten  i  en 
kvantitativ undersökning. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och att kunna styrka och bekräfta studien.(Bryman & Bell 2005, s 306)

8.2 Tillförlitlighet
Uppsatsens tillförlitlighet har höjts genom att respondenterna har varit av olika kön 
och ålder. Detta har gett en högre tillförlitlighet i författarnas mening, då en större 
spridning  av  ålder  och  kön  ger  en  bredare  undersökningsgrupp.  En  bredare 
undersökningsgrupp hjälper i författarnas ögon till att undvika grupptänk, grupptänk 
kan leda till att minska undersökningens tillförlitlighet. Respondenterna har i förtid 
fått  reda  på  undersökningens  syfte,  mål  och  hur  undersökningen  kommer  att 
genomföras. Vi har valt att ta med åsikter som bekräftas av så många respondenter 
som möjligt  och  då  helst  från  båda  fokusgrupperna.  Dessutom har  vi  tagit  unika 
åsikter  som  enstaka  personer  står  för.  Författarna  inser  även  att  respondenternas 
vetskap om att undersökningen är utförd på uppdrag av ICA försäkringar kan påverka 
uppsatsens tillförlitlighet.

8.3 Överförbarhet
Bryman  och  Bell  beskriver  överförbarhet  som  ”om  huruvida  resultatet  från  en 
undersökning  kan  generaliseras  utöver  den  specifika  undersökningskontexten” 
(Bryman & Bell, 2005, s. 49). Författarna har i metodkapitlet beskrivit situationen och 
hur  undersökningen  utfördes.  Undersökningen  har  utförts  i  samråd  med  ICA 
Försäkringar och detta har lett till att en del frågor har med endast ICA försäkringar 
att göra och därför har svaren endast användning inom undersökningar som har med 
detta specifika område att göra. Respondenternas åsikter och svar på de frågor som 
ställdes  undersökningen  är  individuella  och  beroende  på  kontexten  då  frågorna 
ställdes.  Hade  frågorna  ställts  i  ett  annat  samanhang  hade  svaren  kunnat  vara 
annorlunda. Med författarnas akademiska bakgrund har vi också ett visst sätt att se på 
svaren då andra personer med annan bakgrund kan tolka svaren annorlunda. Därför 
bör försiktighet vidtas för andra personer  med annan bakgrund som önskar bygga 
vidare på vår undersökning utifrån ett annat perspektiv av frågan.
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8.4 Pålitlighet
Forskare bör ständigt anta ett granskande synsätt och påtagligt redogöra för de olika 
faserna  i  processen  såsom  till  exempel  val  av  undersökningsprocessen,  val  av 
undersökningsmetod och därtill även hur man analyserar resultaten av studien. Det är 
även viktigt att man noga beskriver processen så att adressaten kan förstå hur studien 
är verkställd. Kollegor bör användas för att granska så att undersökningen genomförs 
på ett pålitligt sätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 307) 

Författarna har  i  en så stor utsträckning använt  sig  av ett  granskande synsätt  och 
redovisat för processerna så långt det är möjligt. I metodkapitlet har det redovisats för 
undersökningsprocessen, val av teorier och hur analysen har genomförts. Detta är för 
att ha en så transparent process som möjligt. 

8.5 Konfirmering – styrka och bekräfta
Att styrka och konfirmera sin studie är inte helt lätt. Svårigheten ligger i att vi endast  
har studerat en del av en population och från detta urval av populationen har vi sedan 
gjort generella slutsatser utifrån vad vår undersökning har visat. Vi har följt de etiska 
principer för forskning som Bryman & Bell argumenterar att en forskare bör ha (2005 
s. 559). Dessutom ska forskaren försöka i den mån det är möjligt agera i god tro mot 
den empiriska datainsamling som görs vilket vi hela tiden strävat efter (Bryman & 
Bell  s.  559).  Ett  exempel  på  detta  är  att  vi  under  våra  gruppdiskussioner  har 
positionerat oss utanför själva diskussionen och inte deltagit för att styra den i den 
mån den håller sig inom vårt valda. Detta gör att vi kan behålla våran objektivitet 
igenom alla åsikter som tagits fram under arbetets gång. 

8.6 Äkthet
Förutom  trovärdigheten  med  dess  fyra  kriterier  ska  en  kvalitativ  studie  bedömas 
utifrån sin äkthet. Med äkthet menas att man ska visa en genomgående en rättvis bild 
av  hur  studien  är  genomförd  och  ge  en  rättvis  bild  av  att  alla  som varit  med  i 
gruppdiskussionerna och deras åsikter (Bryman & Bell  2005 s 309). Vi har aktivt 
jobbat med äktheten i arbetet genom att låta alla åsikter göras hörda och inte bara 
presenterat de som varit starkast. Genom att presentera både generella åsikter samt 
unika åsikter eller där grupperna varit oense stärker vi äktheten genom att ge en rättvis  
bild av vår studie. 

Ett  annat  kriterium  för  äkthet  är  pedagogisk  autenticitet.  Med  detta  menas  att 
personerna som deltar i fokusgrupperna ska få en bättre bild av hur andra människor 
ser  på  den studerade  miljön  (Bryman & Bell  2005 s  309).  Vi  upplever  också  att 
deltagarna för fokusgrupperna har fått en ökad förståelse och fått flera nya synvinklar 
på saker som rör sakförsäkringar och ICA. Dessutom har de fått en bättre förståelse 
för  hur  andra  ser  på  dessa  faktorer.  Detta  var  något  som deltagarna  belyste  efter 
gruppdiskussionerna och även att de själva delvis ser sakförsäkringar på ett nytt sätt 
vilket gör att de kan förändra sin situation de själva just nu befinner sig i. 
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9 Avslutande Diskussion
I vår avslutande diskussion vill vi ge en insyn i vad vi författare har lärt oss under  
arbetets gång. Att med våra insamlade erfarenheter, ska kunna ge en syn på vad vi  
ansett vara viktigt att ta med sig efter denna studie. Dessutom diskuterar lite om våra  
egna åsikter efter studien och utifrån våra nya kunskaper

Det vi sett att tilliten till försäkringsbolag är väldigt låg och trots att kunderna blivit 
väl bemötta och fått en bra service ändå känner skepticism mot branschen som helhet. 
Kunden  upplever  alltså  försäkringsbranschen  som  ett  lotteri.  Vår  reflektion  av 
försäkringsbranschen nu efter studien vad gäller tillit är i det stora oförändrad som 
helhet. Däremot vill vi rikta vår skepticism till service kvalitén hos försäkringsbolag. 
Vi  har alltså förtroende för att  det inte är några problem att  få den ersättning vår 
försäkring täcker om vi skulle behöva använda våra försäkringar. Däremot känner vi 
att det skulle krävas mycket jobb from den enskilda individen för att få ersättningen. 
Eller med andra ord individen måste jobba hårt och länge för att få sina pengar i vad 
som kan bli utdragna processer istället för att servicen kommer till individen, så måste 
den  tvingas  ut  ur  försäkringsbolagen.  Man kan säga  att  tilliten  finns  men den  är 
väldigt och nästan överdrivet krävande från försäkringsbolagens sida. 

Detta kan ha att göra med att vi tycker att försäkringsbolagen kan anses som giriga. 
Likaväl är kunder giriga och om branschen ses som ett lotteri kommer kunder, när 
tillfälle ges,  jobba för att kamma hem storvinsten. De kan alltså överdriva när det 
gäller vad de vill ha ersättning för.  Detta leder i  sin tur till  att försäkringsbolagen 
tvivlar på sina kunder och en ond cirkel skapas som är svår att bryta. Branschen kan i 
vissa avseenden upplevas som två giriga motparter som strider om hela kakan vilket 
orsakar en konflikt. Konflikten leder till missnöje och tvivel på motpartens ord. 

Vi kan utifrån studiens resultat se att försäkringsbolagen behöver jobba på att särskilja 
sig från varandra. Respondenterna har tydligt uttryckt att de ser försäkringar som en 
enhet  som  bedöms  kollektivt.  Detta  kan  ha  flera  negativa  implikationer  för 
försäkringsbolagen. Då ett försäkringsbolag behandlar en kund illa kommer detta att 
påverka  kundens  uppfattning  av  alla  försäkringsbolag.  Det  påverkar  samtidigt 
försäkringsbolagens  möjlighet  att  konkurrera  med varandra.  Ifall  kunden inte  kan 
särskilja bolagen, betyder det att de endast kan konkurrera genom pris. Det skulle leda 
till att försäkringsbolagen inte använder kundvärde som en konkurrensfördel. Då detta 
är fallet skulle försäkringsbolagen gå miste om vad Woodruff har kallat för nästa källa 
till komparativ fördel, nämligen kundvärde. 

I slutsatserna är det konstaterat att ICA bank behöver jobbas in mer som varumärke, 
innan bolaget börjar sälja försäkringar. Men det finns samtidigt en stor möjlighet på 
försäkringsmarknaden, då inget bolag direkt står ut,  finns det en stor möjlighet att 
etablera sig. Samtidigt finns den enhetliga syn på branschen som hindrar att nya bolag 
kan locka kunder. Vår uppfattning är att det lättaste sättet att locka nya kunder är att 
erbjuda samma produkt till billigare pris. Därför är det svårt att på en mättad marknad 
att jobba in sig. Eftersom vi är medvetna om detta så blir det per automatik svårt att 
acceptera nya bolag på marknaden. 
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Om bolag har lägre priser på samma produkt i en hårt konkurrenssatt marknad finns 
en magkänsla som säger att för att ett sådant bolag ska överleva kan det vara ännu 
svårare för en kund att få ersättningar som bör fås ur kundens perspektiv. Alltså kan 
det  vara  ännu  svårare  för  bolaget  att  uppnå  de  förväntade  kundvärde  som  idag 
existerar. 
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10 Rekommendationer

Detta  avsnitt  är  till  för  att  ge  vår  uppdragsgivare  rekommendationer  utifrån  vår  
studie om hur ICA bör agera för att skaffa sig en bättre position för att slå sig in på  
försäkringsbranschen. Detta avsnitt har alltså ingen akademisk påverkan på studien  
eller dess resultat. 

Rekommendation 1: ICA bör jobba aktivt för att minska risken för att försäkringar  
kan ses som ”creedence goods”.
Genom att vara tydliga med exakt vad en försäkring inte bara står för utan också vad 
den  faktiskt  inte  täcker  och  hur  branschen  är  uppbyggd  för  kunder  minskar 
informationsglappet som finns mellan företag och kund. Att vara tydliga med vilken 
service och vilket skydd försäkringarna verkligen ger så kan kundens förväntningar 
om produkten bättre stämma överens med ICA:s mål om försäkringen. Detta kräver 
att ICA:s anställda är bra insatta och har stort kunnande om försäkringar. Endast då 
kan  övertyda  kunder  om att  ICA har  egenskaper  som passar  kunders  värderingar 
bättre än konkurrenternas.

Rekommendation 2: ICA borde jobba med närhet till kunder för att skapa förtroende  
på en marknad som präglas av tvivel.
Detta  kan  mycket  väl  vara  den  svåraste  nöten  att  knäcka  för  ICA  som 
försäkringsbolag. Samtidigt som kunderna uttrycker en närhet och tillgänglighet till 
kontor så finns en skepticism mot att ta hand om så privata ärenden som försäkringar i 
en  ICA butik  som  annars  erbjuder  ett  nätverk  av  en  närhet  som  är  överlägsna 
konkurrenter inom försäkringsbranschen i Sverige idag. Dessutom för att argumentera 
från föregående rekommendation,  att  ICA anställda  i  en butik inte  kan nå samma 
kompetens  inom  försäkringar  då  de  har  arbetsuppgifter  som  inte  enbart  innebär 
försäkringar.  Kunder  kan  uppleva  att  personer  som  inte  enbart  jobbar  med 
försäkringar  inte kan konkurrera med heltidsproffs och därför  välja  bort  ICA som 
försäkringsbolag. Att centralisera hela verksamheten bygger ju på tidigare principer 
av att kunden tappar närheten och då väljer  bort  ICA. Vår rekommendation är att 
bygga  avskilda  avdelningar  inom större  ICA butiker  så  som ICA Maxi  och  ICA 
Kvantum och ha heltidsanställda som enbart  jobbar med försäkringar.  Då kommer 
kundens krav på värderingar  om närhet,  privata  samtalsrummet och expertisen att 
uppfyllas. 

Rekommendation 3:  Satsa på strategisk och lokal marknadsföring kan hjälpa ICA  
försäkringar att locka till sig kunder. 
Om ovanstående rekommendationer  följs  uppenbarar  sig  en möjlighet  att  satsa  på 
lokal  marknadsföring  vid  det  lokala  kontoret.  Vi  har  från  tidigare  akademiska 
kunskaper i marketing och  product development sett att lokal marknadsföring har en 
annan effekt på potentiella kunder. Att göra strategisk marknadsföring mot att tänka 
kundsegment  kan också  öka  tillströmningen av  kunder.  Strategisk  marknadsföring 
mot exempelvis redan lojala ICA kunder är lättare att rekrytera som kunder än att få in  
helt nya kunder.

Rekommendation 4: ICA bör utgå från kunders behov och värderingar.
Likt  ovanstående  rekommendationer,  för  att  ICA  ska  kunna  minska 
informationsglappet mellan kund och företag. Att kunder ska kunna ha tillgång och 
närhet  till  kontor  för  att  prata  person  till  person,  korta  handläggningstider  för 
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försäkringsprocesser och gemensamma värderingar. Bra service ger också ett positivt 
”word of mouth”. Enligt vår uppfattning sprider sig negativ word of mouth snabbare 
än positiv. Detta skadar tilliten till branschen och kan ICA öka tilliten hos sina kunder 
kommer man positionera sig mycket väl för framtida satsningar för att expandera sina 
försäkringar till exempelvis fordonsförsäkringar. 
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12 Bilaga 1
Dessa frågor var bara ett styrintrument för själva diskussionerna. Beroende på vilka 
svar  och  hur  respondenterna  diskuterade  ämnet  kan  frågorna  ha  ändrats  under 
gruppdiskussionerna. 

Frågor:

• Vad tänker ni när ni hör ordet försäkring?

• Ändras uppfattningen när ni hör ordet sakförsäkring?

• Vad tycker ni är viktigt när ni tecknar en sakförsäkring? 

• Hur viktig är den personliga kontakten med försäkringsbolaget?

• Vad letar du efter i ett sakförsäkringserbjudande?

• Vad fick dig att välja de sakförsäkringar du har idag?

• Vad är viktigt för dig när du förnyar din försäkring (12 månader eller vad det 
nu är)

• Ifall du skulle vara tvungen att använda din sakförsäkring, vad förväntar du 
dig då?

• Hur söker du information om en sakförsäkring?

• Vad gör dig/skulle göra dig lojal mot ditt eller ett försäkringsbolag?

• Vilken uppfattning har ni om ICA startade ett försäkringsbolag?

• Skulle ni lita på ICA som ert försäkringsbolag?

• Vill ni avslutningsvis tillägga något om försäkringar i allmänhet som ni känner 
inte har tagits upp?
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13 Bilaga 2

Mail till respondenterna

Hejsan respondenter.

Vi kommer att hålla undersökningen på Umeå Universitet måndagen den 14:de och 
tisdagen den 15:de december. 

Ni kommer att delta på den dagen ni valt endast!! och klockan 18:00 träffas vi vid 
umeå universitetbibliotek.

För  er  som  inte  hittar  kan  ni  titta  på  denna  länk  om  var  det  är.
http://kartor.eniro.se/m/ML0gx 

Väl på plats om ni känner att ni vet var det är på kartan så kommer det vara en stor 
glasbyggnad.

Vid ingång kommer vi att vänta på er från 17:45 och tills alla är komna sen kommer 
vi att sätta oss i ett  rum där det bjuds på kaffe och vi informerar lite mer om vår 
undersökning och varför ni är där. efter detta kommer vi ställa några frågor om vad ni 
tycker om vårt ämnesval, försäkringar.

När  vi  är  klara  kommer  vi  dela  ut  presentkort  på  250:-  till  varje  deltagare.

Är det något oklart eller något ni känner er osäkra på så tveka inte att höra av er på 
mail eller telefon till någon av Robert eller Sten.

Svara gärna på detta mail även om allt är klasklart så att vi vet att ni uppfattat och fått  
mailet. Svarar ni inte kommer vi att ringa upp er som inte svarar så att vi är säkra på 
att ni fått del av informationen.

MVH Robert och Sten
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