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Abstract 

The background to this thesis is found in the growing importance of the 
marketing concept. The concept has been used frequently in articles in the 
past few years, in spite of lack of consensus about what it is. 

To make a contribution to the theoretical field the theories about service 
marketing and market orientation had to be examined and the relevant 
factors drawn out to construct a model for describing market orientation 
in service companies. The theoretical examination resulted in the follo
wing three components that together constitutes the foundation of the 
marketing concept in service companies: market information, the support 
system and the customer meeting. 

The main purpose of this thesis is to describe and analyze the marke
ting concept in service companies. Within this purpose the study also will 
identify which driving forces and obstacles affects market orientation. To 
a certain extent the process towards market orientation also is examined. 

The first analyses of the two insurance companies showed that the de
gree of activity in working with the factors that constituted the marketing 
concept varied. In general they had worked with approximately the same 
factors almost in the same way. In so doing they had worked more with 
some of the conceptual and behavioral factors than with the others. 

The cases differed from the theoretical frame of reference, as expected. 
However, the differences were impossible to explain with the component 
model. New analyses of the empirical data showed other factors that had 
influenced the market orientation process in the companies. 

The new factors could be divided into four groups depending on 
whether they were considered as internal or external factors and whether 
they were driving forces or obstacles for the process. 

One original component that proved to be of great importance in the 
market orientation process was market information. Neither of the insu
rance companies had worked with that component in a systematic way to 
find out, for example, the customers needs and wants. 

The study resulted in a more dynamic model of the market orientation 
process - the cycle model. It visualize the relation between the compo
nents and it also adds on a time perspective to market orientation, since it 
is supposed to continue over time. 

Key words: Market orientation, The marketing concept, Service marke
ting, Insurance companies, Market information, Strategy, Organizatio
nal change, Support system, Customer meeting. 
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Förord 

Detta är en avhandling inom området marknadsföring, som tillhör disci
plinen företagsekonomi. För att börja med första delen i ämnesbeteck
ningen - företag - så vill jag tacka samtliga personer som ställt upp för 
intervjuer i de båda försäkringsbolagen. Utan dessa välvilliga personer 
hade denna studie naturligtvis inte gått att genomföra. Ett speciellt tack 
riktas till de två personer på ledningsnivå i försäkringsbolaget Sture och 
försäkringsbolaget Nisse som har varit mig behjälpliga med att legitime
ra studien internt i bolagen, hjälpt mig med diverse administrativa frågor 
samt läst och kommenterat några manuskript som de erhållit. 

Den andra delen - ekonomi - är högst väsentlig för en doktorand. Här 
vill jag rikta ett stort tack till mina finansiärer. För det första den största 
finansiären Tore Browaldhs stiftelse för vetenskaplig forskning och un
dervisning. För det andra två branschorganisationer: försäkringsbolaget 
Stures forskningsstiftelse samt Svenska Försäkringsföreningen. Även in
tern finansiering har erhållits genom doktorandtjänst från institutionen 
för företagsekonomi, samt kompetensutvecklingsmedel från samhällsve
tenskapliga fakultetsnämnden vid Umeå universitet. Samtliga dessa 
finansiärer tackas härmed för det stöd jag erhållit under åren. 

En tredje del som är högst väsentlig för att kunna producera en dok
torsavhandling är personer med kompetens. Här vill jag i första hand 
tacka mina mycket kompetenta handledare professor Leif Lindmark och 
filosofie doktor Anders Söderholm. De har varit med under hela resan och 
troget läst och kommenterat många sidor samt haft konstruktiva förslag i 
de otaliga diskussioner som varit under årens lopp. 

Jag är också mycket tacksam för att professor Deo Sharma, ekonomie 
doktor Maria Bengtsson samt filosofie doktor Katarina Östergren gav kon
struktiv och nyttig kritik på det manuskript som lades fram vid det slut
seminarium som hölls 1996. Professor Deo Sharma har dessutom varit 
behjälplig i diskussioner efter detta seminarium. 

Ekonomie doktor Tomas Müllern vid Internationella Handelshögsko
lan i Jönköping gjorde en kvalitétshöjande insats i slutskedet genom sina 
konstruktiva kommentarer på språk och begriplighet. Ett stort tack för det 
Tomas. 

Ett internationellt tack går till Mr. Hillary O. Mukwenha, Dean of 
Faculty of Commerce at the University of Zimbabwe som har språkgran
skat min sammanfattning på engelska. Katarina Pousette hjälpte till med 
de praktiska arrangemengen kring tryckning och disputationsakt samt 
kom med lugnande ord i slutfasen när tiden inte höll på att räcka till — 
Tack för det Katarina. 

Jag vill även passa på att framföra ett tack till Center for Relationship 
Marketing vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, där jag fick förmånen 
att tillbringa några värdefulla och konstruktiva veckor hösten 1995. 

En forskningsprocess som handlar om att skriva en doktorsavhandling 
är fylld av både ris och ros. I vissa stunder måste jag erkänna att jag fun
derade på att avbryta processen för att ägna mig åt annan verksamhet. I 
sådana stunder är det ovärderligt att ha tillgång till riktigt nära relatio



ner med människor. Jag syfter här främst på min kära hustru Monica 
som kunnat trösta mig när det har hållit på att gå över stryr. Även våra 
barn har hjälpt till att många gånger flytta fokus från avhandlingspro
cessen till mer jordnära frågor som läxhjälp, cykelreparationer, etc. När 
forskningen har gått bra och jag känt mig glad och harmonisk har de 
även kunnat vara med och dela detta. Jag riktar härmed ett stort och kärt 
tack till min familj Monica, Ulrica, Cecilia och Marcus. 

Föräldrar är också någonting viktigt. Mina föräldrar har stött mig i 
mitt yrkesval och det är med sorg som jag tvingas konstatera att min far 
inte fick uppleva min disputation. Jag är dock mycket glad för att min 
mor Fanny har möjlighet att närvara vid denna för mig viktiga tilldra
gelse. 

Några personer som stått mig bi i vått och torrt även utanför arbetslivet 
har varit vännerna Anders Söderholm och Maria Bengtsson. Vi har haft 
mycket roligt ihop under åren och fastän ni har haft både roller som 
handledare och internopponent samt vänner har våra relationer alltid 
fungerat mycket bra. Tack för allt ert stöd. Må "luften" ge bättre avkast
ning i framtiden! 

En som har hjälpt mig att komma ned från mina teoretiska fundering
ar vid skrivbordet hemma har varit vår katt Sture. Han har då och då 
klivit på tangentbordet och velat ha uppmärksamhet. Han har fått min 
uppskattning genom att få namnge ett av de anonymiserade försäkrings
bolagen. Hans närmaste vän grannkatten Nisse har fått namnge det 
andra bolaget. En katt symboliserar för mig en varelse som inte till fullo 
kan styras, men som har en utmärkt anpassningsförmåga till omvärlds
förändringar. Försäkringsbolagen i denna studie passar någorlunda på 
denna beskrivning och liknelsen med en katt synes för mig positiv. 

Umeå i maj 1997 

Jan-Erik Jaensson 
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1 
Marknadsorientering och den 
ökande konkurrensen 

Fram till 1970-talet betraktades marknadsföring som liktydigt med för
säljning. Efterfrågan var större än utbudet och det var säljarnas mark
nad där nära nog allt som tillverkades gick att sälja. Marknadsavdel
ningens roll var att sälja det som producerades och lönsamhet upp
nåddes genom ökad volym. Med en ständig tillväxt på marknaderna var 
det svårt att misslyckas med att sälja det som producerades. 

Under 1970-talet inträffade oljekriser1 vilket medförde att priset på olja 
på kort tid steg från 2.23 dollar per fat 1970 till 34.00 dollar per fat 1982. In
flationen ökade och arbetslösheten blev högre i västvärlden. Detta inne
bar att konsumenterna inte var fullt så köpbenägna längre. Andra för
ändringar som t.ex. en ökande internationalisering bidrog till en ökande 
konkurrens. För företagen handlade det mycket om att anpassa verk
samheten till förändrade förhållanden och i flera branscher vidtog en 
omfattande strukturförändring. I Sverige kom det bl.a. att handla om 
stora förändringar i varvs- och stålindustrin. 

Vid denna tidpunkt började strategisk planering att slå igenom. Det 
visade sig att det inte var fullt så enkelt som att konjunktur- och försälj
ningskurvor ständigt pekade uppåt. Det gällde således att planera på ett 
sådant sätt att framtida kriser inte skulle drabba företagen så hårt ge
nom att företagsledningen i tid skulle kunna inse faran och planera sig 
ur den. 

Olika modeller som exempelvis Bostonmatrisen2 utgjorde tankemodel
ler för företagsledningarna i syfte att planera inför framtiden. Fokus i 
modellerna befann sig ofta på konkurrenternas position samt produk

*1973 i samband med kriget mellan israeler och araber samt 1978/79 i samband med 
Iran-krisen när Shaen störtades. Priserna tredubblades vid varje tillfälle. 
2Heldey (1977) 
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Marknadsorientering och den ökande konkurrensen 

ter/produktgruppers tillväxt. Lönsamhet skulle uppnås genom att ha en 
korrekt sammansatt affärsportfölj. För att få detta skulle företagen han
tera sina enheter utifrån att utveckla och avveckla affärsenheter i enlig
het med marknadens utveckling. 

Under 1980-talet ökade konkurrensen ytterligare. En anledning var att 
en allt mer omfattande avreglering av traditionella monopol och oligopol 
genomfördes. Exempel kan hämtas både från offentlig sektor (t.ex. pri
vatisering av traditionella offentliga verksamheter) och från privat sektor 
(t.ex. avregleringen av flygbranschen) där konkurrens och marknads
krafter var honnörsord och avreglering skulle medföra fördelar för kon
sumenterna, främst genom lägre priser men även genom bättre service. 
Konkurrensen blev dessutom allt mer global. 

Med denna hårdnande konkurrens är det uppenbart att det blir 
svårare för företagen att sälja sina produkter. Vi har fått köparnas i 
stället för säljarnas marknad. Resultatet av denna utveckling är att 
marknadsföring och marknadsfunktionen har blivit allt viktigare i före
tagen eftersom marknadsföringen ska överbrygga gapet mellan företaget 
och marknaden. 

Under 1990-talet har kunderna hamnat allt mer i fokus för företagens 
sätt att agera. Slogans som "kunden i fokus" och "kunden är kung" har 
börjat användas allt flitigare. Vi har därigenom kunnat iaktta en skift
ning över tiden från ett inifrån-och-ut perspektiv där produkt-/produk-
tionsorientering var det mest centrala till ett utifrån-och-in perspektiv 
där företagens agerande allt mer styrs av kundernas behov och önske
mål. Det har börjat talas om behovet av marknadsorientering. Nu finns 
idéer om att lönsamhet ska uppnås genom värdeskapande relationer 
mellan företagen och kunderna. Det handlar numera snarare om att 
utveckla och avveckla kundrelationer än affärsenheter3. 

När konkurrensen har hårdnat över tiden har flera författare sökt or
saker till varför vissa företag har klarat sig bättre än andra.4 Förklaring
ar till framgångsrika företagshistorier har sökts i olika dimensioner 
som exempelvis länders konkurrenskraft (med början i de neoklassiska 
handelsteorierna) men senare även utifrån mer komplexa utbyten 
mellan företagen och dess omgivning (t.ex. Porters diamantmodell5). 

De senare förklaringarna utvecklar modeller som förklarar varför 
vissa företag/industrier i vissa länder lyckats bättre än andra. Olika fak
torer som branschkonkurrens, efterfrågestruktur, resurser i samhället 
(t.ex. råvarutillgång, kapital och arbetskraft), övrig industri, förändring
ar och politik ges förklaringsvärden i dessa modeller. Vissa av dessa fak
torer är emellertid svårföränderliga och får för de flesta företag karak
tären av "givna förutsättningar" som de har att hantera.6 

Andra förklaringar har varit av mer intern karaktär där McKinsey's 
7-S modell ger förklaringar utifrån att strategisk planering endast är en 

3Se t.ex. Barlow (1992) som talar om "share of customer" i stället för "share of market". 
Se även Perrien & Ricard (1995) som talar om kunderna som företagets "profit
center". 
4Se t.ex. Peters & Waterman (1982) och Sölvell, Zander & Porter (1991) 
5För en genomgång se t.ex. Sölvell, Zander & Porter (1991) Kapitel 1 
6För en fylligare genomgång av branschkonkurrens se Bengtsson (1994) 
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variabel för framgång. Ytterligare sex variabler nämns7 men ingen av 
dem relaterar sig till marknaden. 

Det finns inga tecken på att konkurrensen skulle komma att avta, 
utan snarare kan vi förvänta oss att den fortsätter att öka och ett allt 
större inslag av internationell konkurrens är att vänta. För det enskilda 
företaget blir det i ljuset av detta viktigt att försöka påverka sin egen 
situation för att bibehålla och helst öka sin konkurrenskraft. Den stora 
frågan är i detta sammanhang vad företagen kan göra för att hantera 
konkurrenssituationen i framtiden, dvs. hur ska företagsledningen 
agera för att kunna uppnå lönsamhet på lång sikt? 

Utvecklingen av marknadsföringsområdet 

Marknadsföringsfunktionen kan betraktas som företagets känselspröt 
till marknaden och den blir allt viktigare i en hårdnande konkurrens
situation. Marknadsföring som teoretiskt område blir med denna ut
gångspunkt ett allt viktigare inslag för att hantera den ökande konkur
rensen och den ökande komplexiteten i näringslivet. Marknadsförings
teorierna har genomgått en utveckling8 där 1950-talet präglades av 
marketing-mixsynsättet där konkurrensmedlen pris, plats, promotion 
och produkt var det som ägnades uppmärksamhet. Medvetenhet om 
dessa fyra P och "rätt" kombination av dem till olika målmarknader 
skulle ge konkurrensfördelar. Detta synsätt var sprunget ur konsument
marknadsföringen. Under 1960-talet började teorier om industriell mark
nadsföring att utvecklas för att komplettera marketing-mixsynsättet. 

Teorier om industriell marknadsföring tog fasta på nätverk av relatio
ner med början på 1960-talet och den sk. Uppsalaskolans nätverksansats 
kom senare att få stort genomslag.9 Fokus kom att hamna på företagens 
marknadsföring till varandra och betydelsen av de bindningar som ut
vecklas mellan företag och personer i olika företag. 

Nästa fas i teoriutvecklingen av marknadsföringsområdet var på 1970-
talet då marknadsföring i offentliga organisationer blev intressant (non
profit marketing). Offentliga organisationer kom allt mer att efterlikna 
privata företag i frågan om språkbruk och till viss del organisering av 
verksamheten.10 

Under 1980-talet började tjänstemarknadsföring slå igenom som yt
terligare ett nytt tillämpningsområde. Dittills hade inte tjänsteproduce-
rande företag ägnats speciellt stort utrymme, vilket innebar att existe
rande teorier och modeller inte tog hänsyn till de skillnader som fanns 
mellan varuproducerande och tjänsteproducerande företag. Forsknings
området har utvecklats en del men forskningsmässigt är tjänsteföretag 
underrepresenterade, varvid mycket återstår att göra. 

77-S: Stragegy, Structure, Systems, Style, Staff, Skills and Shared values. Se Peters & 
Waterman (1982) 
8Jfr Christopher, Payne & Ballantyne (1994) Jfr även Grönroos (1994a) historiska 
framställning av marknadsföringsområdets utveckling. 
9Se t.ex. Blankenburg & Holm (1990) som har gjort en redogörelse för Uppsalaskolan 
l^Se t.ex. Jaensson & Müllern (1992) och Kotler (1994), kap 1 
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Nu på 1990-talet är det relationsmarknadsföring som börjat slå ige
nom. Den betraktas av vissa författare11 som en "revolution" som 
kommer att förändra synen på marknadsföring. Gummesson12 betrak
tar relationsmarknadsföring som ett paradigmskifte därför att det, enligt 
honom, är den första sammanhållna teorin inom marknadsföringsom
rådet. Andra författare å andra sidan ser relationsmarknadsföring mer 
som ett konkurrensmedel vars syfte är att behålla kunderna.13 Detta 
område är dock under stark utveckling och relativt lite har skrivits. 
Forskningsområdet håller på att formeras. 

Det som står klart är att den traditionella marketing-mix teorin inte 
till fullo fungerar längre och att forskare därmed söker nya teoretiska 
fundament för att företag ska kunna uppnå konkurrensfördelar på 
marknader där konkurrensen ofta hårdnar14. Den strategiska dimensio
nen i företagsledningen och marknadsföringen närmar sig varandra15. 
Marknadsföring betraktas därmed som ett synsätt eller en ledningsfilo
sofi snarare än som en funktion i organisationen. Med denna historiska 
beskrivning av marknadsföringsteoriernas utveckling övergår vi till att 
närma oss ämnet för föreliggande studie - marknadsorientering i 
tjänsteföretag. 

Marknadsorientering som studieområde 

Ett fokus som relationsmarknadsföringen och tjänstemarknadsföringen 
har gemensamt är relationer och interaktioner med kunder. Detta är 
även en central utgångspunkt i begreppet marknadsorientering16. Ne
danstående citat är mer än tio år gammalt, men det är fortfarande rele
vant. Författaren utgår ifrån att det är kundernas behov och önskemål 
som ska tillfredsställas och konstaterar samtidigt att det finns betydligt 
mer att önska av många företag som ofta har ett alltför internt perspektiv 
på sin verksamhet. 

I dag är förmodligen den mest bortglömda grundregeln när det 
gäller företagsledning den nära kundkontakten. Den är nöd
vändig om man ska tillfredsställa kundens behov och förutse 
hans önskningar. I allt för många företag har kunden blivit en 
jäkla olägenhet vars oförutsägbara beteende förstör noggrant 
utarbetade strategiska planer, vars verksamhet fördärvar data
behandlingen och som är envis nog att insistera på att de pro
dukter han köpt ska fungera.17 

Förutom kundfokusering är det oklart vad begreppet marknadsoriente
ring innebär. Marknadsorientering som begrepp har trots detta börjat 
användas allt mer. En orsak till detta förefaller vara att det används för 

11Gummesson (1995), Grönroos (1994b) 
12Gummesson (1995). Jfr även Grönroos (1994b) samt Webster (1992) 
13Se t.ex. Barlow (1992), File, Mack & Prince (1995), Peppers & Rogers (1996) 
14Barlow (1992), Grönroos (1994b), Shani & Chalasani (1992) 
15Pitt (1995). Se även Evans & Laskin (1994) 
16Ungefär liktydigt med det anglosaxiska begreppet "The Marketing Concept" 
17Lew Young, chefredaktör på Business Week, i Peters & Waterman (1982), 175 
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att legitimera förändringar. Att öka marknadsorienteringen ses av ett 
flertal författare18 som en utmärkt väg för företagen att hantera den nya 
konkurrenssituationen. Marknadsorientering har även påverkat defini
tionen av vad marknadsföring är och den amerikanska organisationen 
American Marketing Association (AMA) nämner ett antal aktiviteter 
som bör finnas med i en marknadsorienterad definition av marknads
föring. I en artikel från 1985 heter det att: 

Marketing is the process of planning and executing the concep
tion, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods and 
services to create exchange and satisfy individual and organi
zational objectives [egen kursivering].19 

Definitionen betonar uppfyllandet av personliga och organisatoriska 
mål. Grönroos kritiserar i en artikel20 denna typ av definition för att inte 
ta de fulla konsekvenserna av en marknadsorientering. Han menar att 
definitionen inte beaktar vad kunderna vill att marknadsföringen ska 
vara. Definitionen präglas enligt honom av ett inifrån-och-ut perspektiv 
på företagets marknadsföring, dvs. en produkt-/produktionsorientering. 
Grönroos är också kritisk till den begränsade uppsättning aktiviteter 
som nämns i definitionen och hans egen definition är: 

Marketing is to establish, develop and commercialise long-
term customer relationships, so that the objectives of the parties 
involved are met. This is done by a mutual exchange and kee
ping of promises.21 

Att placera kunden i fokus, som redan nämnts, är en viktig utgångs
punkt för marknadsorientering vilket innebär att företaget tar sin ut
gångspunkt i kundernas behov och önskemål, där kunderna ska styra 
företagets utbud samt ha inflytande på vilken problemlösning som 
erbjuds. Detta säger dock inte speciellt mycket om varför och hur. 

Anledningen till att företagen idealt ska fokusera på kundernas behov 
och önskemål är flera. En av dem är att kunderna genom detta får större 
uppmärksamhet och därigenom ett större inflytande på företagens 
agerande. En annan anledning är att kunderna blir mer nöjda och där
igenom ökas förutsättningen för att de ska bli trogna kunder. En följd
effekt av detta är att trogna kunder tankemässigt uppfattas som lön
samma kunder. Sammanfattningsvis förefaller det som om uppfattning
en är att både kunder och företag vinner på att implementerà det 
marknadsorienterade synsättet, vilket skulle medföra att det är ett idealt 
synsätt. 

För att kunna placera kunden i centrum krävs information från 
marknaden, t.ex. om kunderna och om konkurrenterna. Denna infor
mation ska användas till att utveckla lösningar på kundernas problem 
så att deras behov tillfredsställs och till uppföljning av förändringar, 

18Se t.ex. Canning (1988), Cathcart (1988), Kasper (1995), Kohli & Jaworski (1990), 
Shapiro (1988) 
19American Marketing Association (1985) 
20Grönroos (1989), 54 
21Oa, 57 
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samt till marknadsbevakning. Det innebär således att informationen ska 
ligga till grund för beslut om t.ex. strategier, problemlösningens utform
ning, distribution av lösningen, pris och marknadskommunikation. 

På ett övergripande plan är sättet att placera kunden i fokus att visa 
uppmärksamhet mot denne. Kunden ska känna att han eller hon är vik
tig för företaget och att de problemlösningar som erbjuds stämmer väl 
överens med de förväntningar och behov som kunden har. För organisa
tionen innebär det i korthet att de personer som har kundkontakt är 
mycket betydelsefulla och ska ha bästa möjliga stöd från både annan per
sonal och av de fysisk-tekniska resurserna. Personalen ska agera utifrån 
det marknadsorienterade tänkandet och ge service av hög kvalité. 

Föreliggande studie av marknadsorientering i tjänsteföretag tar sin 
övergripande utgångspunkt i att konkurrensen ökar och att företagen 
måste förändra sig för att kunna överleva på marknaden. Eftersom 
marknadsorientering i litteraturen betraktas som en lösning på detta 
problem kommer föreliggande studie att förutsätta att marknadsoriente
ring är någonting positivt att sträva efter och att en förändring mot ökad 
marknadsorientering bör ske för att få bättre konkurrenskraft på mark
naden. Marknadsorientering ses därmed som ett strategiskt konkur
rensmedel. 

Marknadsorientering som begrepp 

Marknadsorientering som begrepp används ofta för att beskriva en till
ståndsförändring av typen "Vi ska bli mer marknadsorienterade". Be
greppet är dessutom mycket positivt laddat i så måtto att beskrivning
arna ofta handlar om idealtillstånd, dvs. det är önskvärt att vara mark-
nadsorienterad. Det önskvärda handlar t.ex. om att det är ett gemensamt 
synsätt för hela organisationen att fokusera kring22, att begreppet har en 
nästan religiös klang23 samt att det är lönsamt24 att vara marknadsori-
enterad. 

Begrepp som kundorientering och serviceorientering används ibland 
lite slarvigt som synonymer för marknadsorientering. I föreliggande 
studie betraktas emellertid marknadsorientering som det överordnade 
begreppet25. 

Olika sätt att öka marknadsorienteringen beskrivs i litteraturen. 
Vissa författare anger ett antal "tumregler" som är relativt okomplice
rade och i punktform beskriver hur det ska gå till på ett operativt plan, 
dvs. beteendeinriktat. Exempel är att minska tiden för interaktion med 
kunderna (dvs. snabbhet), att minska antalet kontaktpersoner per kund, 
att ge klara instruktioner internt samt att inte skylla på kunderna om det 
blir fel26. Andra författare har mer teoretiska diskussioner och anger ett 
antal områden att arbeta med och förbättra för att företaget ska bli mer 

22Se t.ex. Hardy (1988), 
23Hardy (1988), Kohli & Jaworski (1990), Shapiro (1988), Sharp (1991) och Ruekert (1992) 
24Se diskussioner i t.ex. Hardy (1988), Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater (1990) 
25Jfr Shapiro (1988). Se även Narver & Slater (1990) där kundorientering endast är en 
del av begreppet marknadsorientering. 
26T.ex. Garfein i Catchart (1988) 
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marknadsorienterat. Fokus ligger i det fallet mer på att marknadsori
entering ska genomsyra organisationen27. Exempel på sådana strategis
ka områden är28 marknadsinformation, personalplanering, kundfoku-
sering och konkurrentorientering. 

En vanlig teoretisk uppfattning om begreppet marknadsorientering är 
att det är ett synsätt29. Utgångspunkten i nästan alla teoretiska resone
mang är att det ska vara kundernas behov och önskemål som styr företa
gets problemlösningar. Hur denna styrning ska gå till är däremot mer 
oklar. Devisen att sätta kunden i centrum har förekommit mycket och 
utgör en tongivande utgångspunkt i företaget om företagsledningen ska 
tillämpa det marknadsorienterade synsättet. 

Litteraturen om marknadsorientering blir allt mer omfattande men 
trots det saknas konsensus kring begreppets definition. Vissa defini
tioner betonar t.ex. koordinering av marknadsfunktioner för att uppnå 
maximal vinst på lång sikt30, andra är bredare och handlar om att det är 
ett synsätt som betonar kundorientering, lönsamhet, marknadsföring
ens roll som bärare av information om kundsegmentens behov, etc31. I 
föreliggande studie definieras synsättet marknadsorientering som att de 
anställda i organisationen accepterar behovet av kundorientering, lön
samhet, insamling och spridning av marknadsinformation i organisa
tionen, samt att system byggs upp internt för att stödja det önskade be
teendet.32 Organisationens aktiviteter ska dessutom baseras på behov och 
önskemål hos kunder/kundsegment.33 

Denna definition innebär att de anställda ska ha kundens bästa i fokus 
när de arbetar. Empati är ett bra ord för att beskriva utgångspunkten i 
kundorientering. Det handlar således om att personalen ska kunna sätta 
sig in i kundens situation och att inte bara tänka på sin egen personliga 
bästa lösning, eller det bästa för företaget just vid den tidpunkten. 

Långsiktighet i kundrelationerna är någonting som blir allt viktigare i 
och med att kunderna fokuseras samt att de blir mer utbildade och 
ställer högre krav nu än tidigare34. Det blir då viktigare att vårda befintli
ga kunder än att fokusera på att attrahera nya kunder. 

Lönsamhet förknippas mentalt med marknadsorientering vilket inne
bär att det bör ingå som en del av en definition, även om det rent veten
skapligt fortfarande är oklart huruvida lönsamhet och marknadsoriente
ring har något samband. Logiskt kan vi emellertid resonera oss fram till 
att mer nöjda kunder medför återköp vilket förhoppningsvis medför ökad 
lönsamhet. Tills vidare är detta tillräckligt som förklaring i föreliggande 
studie. 

27Dreher (1990) 
28Se Kohli & Jaworski (1990) och Narver & Slater (1990) 
29Se t.ex. Dreher (1990), Hardy (1988) och Kohli & Jaworski (1990). I anglosaxisk 
litteratur talas vanligen om the marketing concept, vilket i svensk litteratur har 
översatts med det marknadsorienterade synsättet. 
30Felton (1959), 55 
31Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990), Levitt (1969) och McNamara (1972), Narver & Slater 
(1990) 
32Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990), 2f, McNamara (1972), 51, Narver & Slater (1990), 21 
330a 
34Se t.ex. Barlow (1992), Ruekert (1992) 
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Insamling och spridning av marknadsinformation borde utgöra ut
gångspunkten för att känna till kundernas behov och önskemål35. Utan 
kunskap om detta blir det svårt att ge kunderna tillfredsställande pro
blemlösningar. System som ska stödja det önskade beteendet i organi
sationen bör dessutom finnas och det kan utgöras av tekniska lösningar 
som t.ex. datorer och programvara, men även av andra faktorer som 
t.ex. belöningssystem, utbildning och intern marknadsföring. 

Marknadsorientering som enskilt begrepp ses i föreliggande studie 
som implementeringen av det marknadsorienterade synsättet36. Imple-
menteringen innebär att faktorer som ingår i det marknadsorienterade 
synsättet ska samverka med varandra. En hög grad av marknadsori
entering blir, med detta resonemang, resultatet av en lyckad implemen-
tering av synsättet. 

Tjänsteföretag som studieobjekt 

Den helt övervägande delen av litteraturen om marknadsorientering har 
använt varuproducerande företag som studieobjekt. Även mer teoretiska 
artiklar har explicit eller implicit utgått ifrån varuproducerande företag 
varför tjänsteproducerande företag har getts förhållandevis litet utrym
me både teoretiskt och empiriskt. 

Tjänsteproduktionens karakteristika i förhållande till varuproduktio
nens framhävdes under några år som betydelsefulla för att kunna förstå 
vad marknadsföring innebar för tjänsteföretag och hur företagsledning
en skulle förhålla sig när det gällde marknadsföring av tjänster. Tidiga
re marknadsföringssynsätt blev angripna37 för att inte ha tagit tjänste
produktionen i beaktande vid teori-, modell- och organisationsutveckling. 
En separering mellan de två tillämpningsområdena genomfördes och 
tjänstemarknadsföring blev ett "eget" teoretiskt område som avspeglat 
sig både i litteratur, forskning och undervisning. 

I en del senare litteratur38 argumenteras för att det snart inte finns 
några "rena" varor längre. Nästan allt som vi tidigare betraktade som 
varor har upptäckts ha, eller har fått mer eller mindre inslag av tjän
ster. För att öka värdet för kunderna förses varor med diverse tilläggs
tjänster som t.ex. försäkringar, serviceavtal och telefonsupport. Kom
plexiteten i de olika erbjudandena har ökat högst väsentligt och värdet för 
kunderna anses även ha stigit, vilket i sin tur har främjat utvecklingen 
av ökat tjänsteinnehåll i "traditionella produkter". 

Föreliggande studie har bland annat av ovanstående anledningar 
genomförts i tjänsteproducerande företag för att se om delvis andra fak
torer är av betydelse för uppfattningen om det marknadsorienterade 
synsättet. Föreliggande studie har fokuserat på försäkringsbranschen 
där två av den svenska marknadens aktörer har varit föremål för empi

35Detta är även en central faktor i relationsmarknadsföring. 
36Se Crittenden (1992) och Kohli & Jaworski (1990). Dessa samt några andra författare 
har på senare tid börjat använda begreppet "Market Orientation" som implementering 
av "The Marke ting Concept". Denna studie ansluter sig till den uppfattningen. 
37Se t.ex. Shostack (1977) 
38Se t.ex. Normann & Ramirez (1995) 
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risk datainsamling. Valet av just försäkringsbranschen/försäkringsbo
lag utvecklas i senare kapitel. 

Forskningsproblem 
De tidigare studier som genomförts har, som tidigare nämnts, till största 
delen handlat om marknadsorientering utifrån det varuproducerande 
företagets perspektiv. Synsättet har därvid utvecklats praktiskt taget utan 
influens från tjänstemarknadsföringens teoriområde. 

Tjänstemarknadsföringen å andra sidan har utvecklats utifrån delvis 
egna premisser där forskare tidigare varit noga med att betona avståndet 
till traditionell marknadsföring. Det finns få studier där området mark
nadsorientering har utvecklats tillsammans med tjänstemarknadsfö
ringsområdet. En hel del litteratur om tjänstemarknadsföring verkar 
dock implicit ha marknadsorientering som utgångspunkt i vissa delar 
av diskussionerna. Detta gäller främst de delar som handlar om organi
satoriska faktorer som ska stödja frontpersonalens arbete. I andra delar 
av tjänstemarknadsföringen är kopplingen betydligt mer oklar. Det är 
därför intressant att ställa sig frågan: vad är det som bygger upp det 
marknadsorienterade synsättet rent generellt och i tjänsteproducerande 
företag mer specifikt? 

Studiens bidrag och syfte 
Det är av stort intresse att studera tjänsteföretag eftersom det inom om
rådet finns brist på studier, speciellt beträffande marknadsorientering 
och tjänsteföretag. Att undersöka de anställdas uppfattningar om 
kunderna, deras interna processer, säljpersonalens stöttning både ifrån 
kollegor och teknik samt att försöka förstå vilka mekanismer som styr 
utfallet av de tjänster som marknadsförs och säljs är i detta samman
hang viktigt därför att det kan ge oss en ökad förståelse för det mark
nadsorienterade synsättet. 

Begreppet marknadsorientering ökar i användning både i tal och 
skrift, utan att vi egentligen vet speciellt mycket om vad det står för. En 
uppfattning som dock är gemensam för de flesta användare av begreppet 
är att det handlar om att placera kunden i fokus. 

Ett flertal forskare, företagsledare och konsulter driver trenden att 
företagen ska bli mer lyhörda för kundernas uppfattningar, behov och 
önskemål. Utifrån denna trend är det relativt lätt att anamma idéerna 
om marknadsorientering. 

Tjänstemarknadsföringen har i hög grad fokuserat på relationerna 
mellan kund och företag och har inte i någon större omfattning kombine
rats med marknadsorientering som synsätt, vilket är ett av bidragen 
med föreliggande studie. 

Diskussionen ovan ger upphov till några frågeställningar. För det för
sta är det intressant att ta reda på vad marknadsorientering är, eftersom 
det är något oklart. För det andra kan vi tänka oss att det går att defini
era vissa drivkrafter, men även vissa hinder för ett företag som t.ex. 
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försöker omorientera sig från ett produktorienterat synsätt till ett mark-
nadsorienterat synsätt. Samband mellan faktorer samt hinder och driv
krafter borde ur detta perspektiv vara viktigt att identifiera samt att ana
lysera. 

Eftersom trenden är att gå från ett produktorienterat synsätt till ett 
marknadsorienterat synsätt är ovanstående frågeställningar viktiga att 
reda ut. Att då klarlägga vad det marknadsorienterade synsättet består 
av, att identifiera faktorer som påverkar implementeringen av det samt 
att studera processen mot ökad marknadsorientering är utifrån tidigare 
diskussion både teoretiskt och praktiskt relevant och intressant. 

För att genomföra dessa analyser krävs en modell att analysera empi
rin mot. Vi har redan konstaterat att det teoretiska fundamentet för 
marknadsorientering i tjänsteföretag är bristfälligt så till vida att det inte 
finns någon allmänt accepterad referensram att relatera till. Det första 
som bör göras är därför att utveckla en modell över det marknadsorien
terade synsättet i tjänsteföretag. Denna kan sedan ligga till grund för 
datainsamlingen och analyserna av försäkringsbolagens marknads
orientering. 

Föreliggande studie bidrar således till utvecklingen av det teoretiska 
området marknadsorientering genom att studera två tjänsteföretag uti
från det marknadsorienterade synsättet. 

Huvudsyftet med föreliggande studie är mot bakgrund av ovanstående 
resonemang att beskriva och analysera det marknadsorienterade syn
sättet i tjänsteföretag. Inom ramen för detta syfte ryms att klarlägga hin
der och drivkrafter för företagens marknadsorientering. Till en del stu
deras även processen mot ökad marknadsorientering. Ovanstående görs 
i huvudsak genom att studera de anställdas perception av marknads
orientering i två försäkringsbolag. 

Avgränsningar 

Konkretiseringar behövs för att kunna studera det marknadsorienterade 
synsättet i tjänsteföretagen. Några konkretiseringar som finns i littera
turen utgår ifrån att man bör ägna sig åt kundfokusering, koordinera 
marknadsföringen, förbättra informationssystemen och öka handlings
kraften (t.ex. genom decentralisering)39. 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i att det finns skillnader 
mellan varu- och tjänsteproducerande företag och konkretiseringen av 
studiens definition av det marknadsorienterade synsättet avspeglar 
delvis detta. Konkretiseringen är gjord utifrån en modell som grupperar 
faktorer från litteraturen om marknadsorientering och tjänstemark
nadsföring i tre komponenter: marknadsinformation, kundmötet och 
stödjande system. Dessa komponenter får i föreliggande studie utgöra de 
"titthål" som används vid studien av de två försäkringsbolagen. 

Med denna utgångspunkt studeras sedan ett antal faktorer som byg
ger upp synsättet, dvs. som utgör konkretiseringen av synsättet. Före
liggande studie fokuserar på synsättet i sig och det är de anställdas upp

39En genomgång av definitioner och konkretiseringar är gjord av Kohli & Jaworski 
(1990). 
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fattningar av sin arbetssituation som utgör synsättet, som det uppfattas i 
respektive företag. Detta innebär att ett intraorganisatoriskt perspektiv 
anläggs där intresset fokuseras på interna förhållanden som har att 
göra med marknadsföringen av försäkringsbolagens erbjudanden till 
privatpersoner sett ur det marknadsorienterade synsättet. Kundernas 
uppfattningar om försäkringsbolagen faller därmed utanför föreliggan
de studies område. 

Andra angreppssätt hade naturligtvis varit möjliga som t.ex. ett mer 
externt perspektiv där kundernas åsikter om försäkringsbolagen stude
rats. I det sammanhanget skulle det vara tänkbart att även kunna an
vända andra/kompletterande teoriområden där exempelvis konsumen
ternas köpbeteende kunde ge ett viktigt bidrag. 

Likaså skulle ett mer strategiskt perspektiv kunnat användas där ut
veckling av olika strategimodeller skulle kunna bidra med kunskap. I 
det sammanhanget skulle exempelvis Porters' strategiska referensram 
kunnat användas40. Likaså skulle det vara tänkbart att i det samman
hanget använda the resource-based theory of the firm41 som kombinerar 
ett internt strategiperspektiv med ett externt dito. 

I föreliggande studie har dock marknadsorientering som synsätt varit 
det som fokuserats. Att dessutom genomföra studien med tjänsteföretag 
som empiri skulle ge ett viktigt bidrag till området eftersom mycket lite 
var gjort med tjänsteföretag som studieobjekt utifrån det marknadsorien
terade synsättet. 

Att anta ett strategiperspektiv eller ett konsumentperspektiv var uti
från ovanstående inte det som i första hand skulle kunna hjälpa till att 
bringa klarhet om det marknadsorienterade synsättet och dess bestånds
delar. Detta hindrar dock inte att t.ex. en del strategiska diskussioner 
finns med i analyskapitel för att ytterligare belysa komplexiteten i det 
marknadsorienterade synsättet. 

Disposition 
Området marknadsorientering är som ovan nämnts outvecklat med en 
splittrad bild av teoriläget, vilket måste diskuteras för att komma fram 
till en enhetlig teoretisk referensram av synsättet marknadsorientering. 
Detta görs i kapitel två och de diskuterade faktorerna ur litteraturen 
bildar grundstommen för vad som kommer att finnas med i samman
fattningen av de båda teoretiska områdena. 

Området tjänstemarknadsföring är enklare eftersom det här finns en 
sammanhållen teoriram. En genomgång av tjänstemarknadsföring görs 
på liknande sätt som för marknadsorientering varefter de båda teo
riområdena sammanfogas till en gemensam teoretisk referensram. 

En "komponentmodeir utvecklas som avslutning på de teoretiska re
sonemangen. Den ligger till grund för studiens datainsamling och utgör 
således utgångspunkten för de analyser som sedermera kommer. Kon
kretiseringen av modellen avslutar kapitlet och anger de frågeområden 
som ska utgöra basen för intervjusamtalen om det marknadsorienterade 

40Porter (1979) 
41Barney (1996), Collis & Montgomery (1995), Foss (1996a, 1996b), Kogut & Zander 
(1996), Mahoney (1995), Wernerfeldt (1984, 1994) 
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synsättet i de båda försäkringsbolagen. De faktorer som utgör konkretise
ringen används även för att strukturera de empiriska beskrivningarna 
av respektive försäkringsbolag. 

I kapitel tre finns en diskussion om de metodologiska utgångspunk
terna. Denna diskussion är viktig eftersom olika vägval som har funnits 
lyfts fram och diskuteras. Även motiveringar till de val som har gjorts 
redovisas och diskuteras. Detta kapitel är grunden för läsarens bedöm
ning om slutsatsernas relevans och fungerar som en guide för läsaren, 
som i detta fall kan betraktas som min kund. 

I kapitel fyra ges en ingång till försäkringsbranschen genom en kort 
historisk beskrivning av branschens utveckling. En diskussion om vad 
ett försäkringsbolag är förs också innan fallbeskrivningarna redovisas. I 
kapitel fem och sex presenteras de två anonymiserade fallen som utgör 
den empiriska basen för föreliggande studie. Det är två försäkringsbolag 
som har studerats utifrån det marknadsorienterade synsättet. Data om 
de olika komponenterna som tillsammans utgör synsättet marknadsori
entering har samlats in på olika hierarkiska nivåer samt olika geogra
fiska platser i landet. De presenteras här som berättelser för att åskåd
liggöra den bild som personalen hade av sin verksamhet. 

De förändringar som redovisas i de två fallkapitlen analyseras sedan i 
kapitel sju utifrån komponentmodellen, som var resultatet av den teore
tiska genomgången. Här ställs teori mot empiri och en diskussion förs 
om överensstämmelse mellan modellen över det marknadsorienterade 
synsättet i tjänsteföretag och försäkringsbolagen. 

I kapitel åtta diskuteras hur det går att förklara marknadsorientering 
utifrån andra faktorer än de som ingick i de ursprungliga komponenter
na. Olika hinder och drivkrafter för förändring definieras och grupperas 
utifrån om de är interna eller externa faktorer. En typologisering av 
dessa faktorer genomförs varvid abstraherade begrepp erhålles. 

Kapitel nio fokuserar på marknadsorienteringsprocessen. Förnyade 
studier av litteraturen ger bidrag till diskussionen om processen och de 
samband som finns mellan olika komponenter. Detta resulterar i en 
modell över marknadsorienteringsprocessen. En diskussion förs om de 
ingående elementen i processen utifrån de tidigare resonemangen var
vid en diskussion om tänkbara problem utvecklas. 

I kapitel tio sammanfattas studien och slutsatserna av den presente
ras. Resultaten relateras till studiens syften och de utgångspunkter som 
inledningsvis redovisats. Ett antal teoretiska och praktiska implikationer 
diskuteras och studiens resultat ställs i relation till nyare forskning 
inom områdena marknadsorientering och tjänstemarknadsföring. Av
slutningsvis förs en diskussion om fortsatt forskning utifrån tanke
gångar som framkommit under arbetet med föreliggande studie. 
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Marknadsorientering i tjänste
företag 
- en teoretisk referensram 

Att specifikt studera marknadsorientering i tjänsteföretag är inte så van
ligt. Ingen akademisk artikel som explicit behandlar marknadsoriente
ring ur ett tjänsteföretags perspektiv fanns publicerad fram till 1992 i de 
stora, kända tidskrifterna.42 I Jaensson & Müllern43 gjordes en första 
studie för att ringa in området och en modell utvecklades som visade de 
grundläggande komponenterna i det marknadsorienterade synsättet i 
tjänsteorganisationer. Forskningsområdet befinner sig därmed i pion
järstadiet och föreliggande studie fyller därför en viktig funktion för att 
utveckla området ytterligare. 

I detta kapitel görs en litteraturgenomgång av de två teoretiska områ
dena marknadsorientering och tjänstemarknadsföring fram till tid
punkten för de empiriska studiernas genomförande som var i slutet av 
1992 och början av 1993. Slutdiskussionen i teorikapitlet handlar om det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteproducerande företag. Detta 
avsnitt fungerar som en sammanfattning av de två områdena där 
modellen som varit utgångspunkt för det empiriska arbetet presenteras. 

Att välja dessa två teoretiska områden innebär implicit att välja bort 
andra teoretiska områden som skulle kunnat vara relevanta ur andra 
perspektiv eller med andra syften för en dylik studie. I föreliggande stu
die är syftet att beskriva och analysera det marknadsorienterade synsätt
et i tjänsteföretag. Det vore även tänkbart att konsumenternas köpbete

42Fisk, Brown & Bitner (1993). Raymond Fisk, University of Central Florida, har 
även intervjuats i Augusti 1994. Han har tillsammans med två kollegor studerat 
litteratur om tjänsteföretag i engelskspråkiga tidskriftsartiklar, böcker, konferens
papper, bokkapitel samt avhandlingar (se ref.). 
43Jaensson & Müllern (1992) 

13 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

ende skulle kunnat ingå som ett ytterligare teoriområde eftersom det ju 
är kunderna som ska befinna sig i fokus för ett marknadsorienterat syn
sätt. Syftet har dock inte i första hand varit att utvärdera de båda bola
gens marknadsorientering. I så fall hade kundernas åsikter självfallet 
varit av yttersta intresse. Ej heller har det primära syftet varit att disku
tera synsättet utifrån ett strategiperspektiv. I sådana fall hade teoretiska 
områden som "the concept of corporate strategy"44, senare utvecklat till 
"the resource-based theory of the firm"45 varit naturligt att inkludera i 
den teoretiska referensramen. I denna skolbildning matchas externa 
och interna faktorer för att utveckla en strategi med hänsyn tagen till 
företagets styrkor och svagheter samt omgivningens möjligheter och hot. 

Det skulle även ha varit tänkbart att anta ett organisationsteoretiskt 
perspektiv och betrakta marknadsorientering som ett kulturellt fenomen 
i organisationen. Då skulle den teoretiska referensramen i stället ha 
kunnat handla om ledningsstrategier för att hantera osäkerhet, organi
sationsstruktur, organisatoriskt lärande etc. Detta perspektiv är intres
sant och har till viss del influerat studiens teoriområden, men har inte 
antagits som utgångspunkt för studien. 

I föreliggande studie har i stället huvudsyftet varit att beskriva och 
analysera det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag, där fokus 
ligger på att studera synsättet och vad som t.ex. påverkar beteendet i 
organisationen relativt synsättet. Det intraorganisatoriska perspektivet 
har antagits för att försöka förstå hur det marknadsorienterade synsättet 
byggs upp samt påverkas och det är främst interna förhållanden som 
beaktats. Detta innebär inte att samtliga externa faktorer har uteslutits 
som påverkansfaktorer, utan det innebär att källan till information 
främst har bestått i personalens uppfattning om faktorer som definierats 
tillhör a/utgör a beståndsdelar i det marknadsorienterade synsättet. 

De två valda teoriområdena är båda relativt nya, men av delvis olika 
karaktär. I teoriområdet marknadsorientering finns det relativt gott om 
vetenskapliga studier som har det gemensamt att de försöker finna sam
band mellan olika beståndsdelar i marknadsorienteringen. Ofta försöker 
studierna även att finna samband med olika typer av effektivitetsmått 
som t.ex. lönsamhet för att försöka bevisa att marknadsorientering är 
någonting att sträva efter. Eftersom området är nytt så är mätvariabler-
na delvis olika och resultaten disparata. 

I teoriområdet tjänstemarknadsföring finns det delvis vetenskapliga 
studier som har undersökt samband m.m. Detta gäller till exempel för 
delområdet tjänstekvalité som sysselsätter och har sysselsatt många for
skare46. Det är dock så att delar av teoriområdet kommer från ett mer lo
giskt resonerande än att det är vetenskapligt belagt. Det normativa per
spektivet dominerar teoriområdet och det förefaller ibland något "kon-
sultbetonat". Trots detta görs i kapitlet ett försök till en mer heltäckande 
beskrivning av området för att visa på bredden av de tankegångar som 
existerar. 

44Utvecklat av Andrews (1971) se Collis & Montgomery (1995) 
44Barney (1996), Collis & Montgomery (1995), Foss (1996a, 1996b), Kogut & Zander 
(1996a), Mahoney (1995), Wernerfeldt (1984, 1995) 
46Se t.ex. Liljanders avhandling (1995) 

14 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

Marknadsorientering 

Marknadsorienteringens historia 

Som mycket annat inom marknadsföringslitteraturen är det marknads-
orienterade synsättet utvecklat för att beskriva och utveckla industriellt 
verksamma, varuproducerande företag. Vi kan spåra rötterna till det 
moderna marknadsorienterade synsättet tillbaka till 1950-talet. I USA, 
men även i Europa, började efterkrigstidens resursbrist efterträdas av ett 
allt större utbud av varor och tjänster, tillhandahållet av allt fler företag. 
Konsumenterna fick allt större ekonomiska resurser att spendera på 
konsumtion samtidigt som konkurrensen mellan företagen ökade. Från 
företagens sida började företagsledningarna inse att det fanns mer 
pengar att tjäna på att fokusera behov och önskemål hos segment av kon
sumenter, istället för att använda en traditionell produkt-/produk-
tionsorientering där produkterna och produktionen är i fokus.47 

Betoningen av kundernas behov och önskemål framstår som en 
vattendelare mellan det produkt-/produktionsorienterade synsättet och 
det marknadsorienterade synsättet. I tidigare såväl som senare formule
ringar av det marknadsorienterade synsättet finns fokuseringen på be
hov och önskemål hos kundsegment med som den viktigaste beståndsde
len. En av de tidigaste förespråkarna för synsättet, Peter Drucker, ut
trycker denna kärna på följande sätt: 

It is the customer who determines what the business is48 

En av de första artiklarna med ett marknadsorienterat perspektiv på 
marknadsföring skrevs redan 1960 av Levitt49, i övrigt är marknadsorien
tering relativt nytt i så måtto att artiklar som diskuterar begreppet i nå
gon större omfattning började komma först i slutet av 1980-talet. Levitt 
skriver bl.a. 

... the organization must learn to think of itself not as producing 
goods and services but as buying customers, as doing the things 
that will make people want to do business with it.50 

Han uttrycker här ett annat perspektiv på företagens agerande (än det 
produkt-/produktionsorienterade) som indikerar behovet av långsiktig
het. Ovanstående citat präglas av ett annat synsätt än den traditionella 
transaktionsmarknadsföringen (marketing-mixsynsättet) där utbyten är 
i fokus. 

47För en fylligare historisk genomgång se Webster (1988), 31f. 
48Drucker (1954), 37 
49Levitt (1960) 
50Oa, 45 
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De grundläggande värderingarna bakom transaktionsmarknadsfö
ringen kan sägas vara att kunderna gör självständiga val samt att 
ledningen betraktar det egna företaget, kunderna samt konkurrenterna 
utifrån konkurrens och konflikt. Marknadsorientering däremot betrak
tar kunderna som en resurs som företaget samverkar med. En enkel 
definition av marknadsföring utifrån perspektivet relationsmarknads
föring ges av Grönroos: 

Marknadsföring är att identifiera och etablera, sköta om och ut
veckla samt vid behov avveckla relationer med kunder och öv
riga intressenter så att alla inblandade parters mål uppfylls. 
Detta genomförs genom ett ömsesidigt givande och uppfyllande 
av löften.51 

En enklare och mer generell definition ges av honom själv som lyder 
"Marknadsföring är att styra företagets marknadsrelationer"52. En ge
nomgång av definitioner av relationsmarknadsföring görs av Evans & 
Laskin som kommer fram till: 

Relationship marketing is the process whereby a firm builds 
long-term alliances with both prospective and current customers 
so that both seller and buyer work toward a common set of speci
fied goals.53 

De fortsätter med att specificera hur organisationen ska nå dessa mål, 
vilket anges vara: att förstå kundernas behov, att behandla kunder som 
partners, att försäkra att de anställda tillfredsställer kundernas behov 
samt att ge kunderna bästa tänkbara service utifrån individuella behov. 
Dessa definitioner präglas, precis som marknadsorientering, av långsik
tighet. Likaså finns långsiktigheten med i synen på ömsesidighet i bero
ende och samverkan. 

Inom marknadsorienteringens område har forskningen dock inte 
hunnit speciellt långt, om vi med det menar att klart definiera vilket in
nehåll synsättet har.54 Många författare använder sig dock av begreppet 
marknadsorientering utan att definiera det. Det förefaller som om 
begreppet har varit användbart som en etikett för att förändra någonting, 
snarare än att definiera vad begreppet står för. Några författare har på 
senare år försökt sig på dels att definiera det marknadsorienterade 
synsättet och dels att söka efter samband mellan marknadsorientering 
och lönsamhet55. 

Det finns dock en hel del disparata resultat när försök görs för att 
finna samband mellan marknadsorientering och någon form av resultat 
av denna, vilket uttrycks av Swartz på följande sätt: 

Deshpandé and Farley found a statistically significant, positive 
relationship between market orientation and market share, but 

51Grönroos (1996), 14 
52Oa, 14 
53Evans & Laskin (1994) 
54Se t.ex. Dreher (1990) 
55Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater (1990), Ruekert (1992) 
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no relationship to growth rate. Jaworski and Kohli found a sig
nificant, positive relationship between market orientation and 
overall business performance, but no relationship to market 
share. Finally, Narver and Slater found significant, positive 
relationships between market orientation and return on assets, 
new product success, sales growth, and share of customers' bu
siness.56 

Många av de definitioner som finns är dock lite för begränsade för att 
kunna betraktas som ett synsätt. I föreliggande studie definieras det 
marknadsorienterade synsättet (enligt tidigare) som att de anställda i 
organisationen accepterar behovet av kundorientering, lönsamhet, 
insamling och spridning av marknadsinformation i organisationen, 
samt att ett system byggs upp internt för att stödja det önskade be
teendet.57 Organisationens aktiviteter ska dessutom baseras på behov och 
önskemål hos kunder/kundsegment.58 

Forskningen inom området marknadsorientering kan kritiseras på 
flera punkter. Gemensamt för det stora flertalet av studierna är en foku-
sering på beteende som ryms inom ett marknadsorienterat synsätt, sna
rare än synsättet som sådant, som vi ska se i följande avsnitt. Detta inne
bär att beteende och aktiviteter inte sätts in i ett större perspektiv och ges 
en relation till det övergripande synsättet, som utgör mer än ett beteende 
och en rad aktiviteter. 

Studierna genomförs i allmänhet med en enkätteknik, enligt ameri
kansk tradition, där ett antal aktiviteter namnges och respondenter har 
att ange om aktiviteten genomförts eller ej. Ett annat tillvägagångssätt är 
att låta kunder fylla i enkäter som handlar om tillhandahållen service.59 

Ett sådant tillvägagångssätt ger en bild av beteenden och de organisa
toriska arrangemang som ledningen utformat för att skapa marknadso
rientering. Däremot ger det mindre information om hur ledningen och 
de anställda i organisationen förhåller sig till synsättet. Att forskare inte 
uppmärksammat detta i de empiriska studierna är märkligt mot bak
grund av att man i många teoretiska bestämningar trycker på mark
nadsorientering som ett synsätt som ska spridas i hela organisationen. 

Svårare blir det då vi ska försöka tillämpa synsättet.60 Då ges lite eller 
ingen vägledning om vilka faktorer som bygger upp synsättet samt hur 
de är relaterade till varandra. Det ges inte heller någon vägledning om 
hur implementeringen ska ske. Att tillämpa det marknadsorienterade 
synsättet är sålunda problematiskt såtillvida att det inte är tillräckligt 
utvecklat för att ge den vägledning som behövs för förståelse och samord

56Swartz (1990), 4 
57Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990), 2f, McNamara (1972), 51, Narver & Slater (1990), 21 
580a 
59Se t.ex. Lewis (1988), Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985). De senare utgör ett 
undantag så till vida att de även har utfört en kvalitativ studie Zeithaml, Parasuraman 
& Berry (1985). 
60Se t.ex. Gummesson (1991b), 60, Lichtenthal & Wilson (1992), Smith, Andrews & 
Blevins (1992) 
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ning av åtgärder som krävs för att öka marknadsorienteringen61. I den 
fortsatta framställningen görs mot denna bakgrund en litteraturge
nomgång kring begreppet marknadsorientering. Syftet är att klargöra 
begreppets innebörd för att försöka finna kärnan i det marknadsoriente-
rade synsättet, dvs. de centrala faktorerna, samt att i slutet av kapitlet 
relatera dem till varandra tillsammans med de centrala faktorerna i 
tjänstemarknadsföringen. 

Marknadsorientering som beteende 

I litteraturen finns ett antal definitioner av begreppet som skiljer sig i 
allt, från betoning till grundläggande antaganden.62 Exempel på enkla 
definitioner som utgår från organisatoriskt beteende ger t.ex. Holt som 
definierar åtta managementprinciper, varav marknadsorientering är en 
som kan uppnås enligt följande: 

1. maintaining a 'brand' strength or office image; 
2. swift and comprehensive dealing with complaints; 
3. quality control; 
4. the gathering of detailed market information; 
5. market-oriented research and development63 

Bell & Fay studerar också marknadsorientering utifrån beteendekompo
nenter. Även de anger fem punkter som respondenter har att ta ställ
ning till som de hävdar mäter graden av marknadsorientering64: 

1. the need for business efficiency, 
2. advertising, 
3. competition, 
4. changes in professional behaviour, 
5. dedication and service before profit. 

Dessa exempel representerar ett enkelt användande av begreppet som 
praktiker gärna ansluter sig till därför att det är relativt lätt att imple
menterà.65 Det förefaller dock mycket svårt att kunna avgöra dels hur 
marknadsorienterat ett företag är och dels att avgöra vad som ska göras 
för att bli mer marknadsorienterad genom att studera innebörden av de
ras vardera fem faktorer. Andra forskare som också försökt sig på att 
studera marknadsorientering är Miles & Arnold66. De har använt sig av 
en skala, delvis framtagen av andra forskare, bestående av elva påståen

61Utgångspunkten för beskrivningen är att det är både önskvärt och nödvändigt att 
öka marknadsorienteringen av verksamheten, då marknadsorientering i denna 
studie betraktas som en viktig konkurrensfaktor. 
62Se t.ex. Davis, Morris & Allen (1991) samt Dreher (1994) 
63Holt (1991), 219 
64Bell& Fay (1991), 207 
65Se Dreher (1990) 
66Miles & Arnold (1991) 
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den som berör organisatoriska faktorer som respondenterna ska ta ställ
ning till67: 

1. Have a marketing department 
2. Employ marketing consultants 
3. Top level marketing employee is Vice President or higher 
4. Regularly performs marketing research 
5. Have a new product development department 
6. Top management has a marketing background 
7. Customers commonly a source of new ideas 
8. Have a marketing research department 
9. Have an 800 number for customer feedback 

10. Marketing generates most new product ideas 
11. Marketing has a significant impact on the strategic direc

tion of the firm. 

Det förefaller svårt att även med ovanstående faktorer studera graden av 
marknadsorientering hos ett företag. De konstaterar sedermera själva 
att faktorerna inte var de bästa. Som exempel nämner de att det finns en 
korrelation mellan storlek och marknadsorientering, dvs. ju större före
tag desto mer marknadsorienterat. Dock konstaterar de att mindre före
tag med mindre ekonomiska resurser inte har råd med t.ex. marknads
föringskonsulter eller speciella marknads- och/eller marknadsunder
sökningsavdelningar. Frågan är då om dessa faktorer avspeglar högre 
grad av marknadsorientering? Är företaget t.ex. mer marknadsorien
terat om de har en marknadsavdelning? 

I sin rekommendation till fortsatt forskning nämner de att bättre mät
metoder måste utvecklas och ett annat angreppssätt kanske kan vara bra 
och de föreslår en fallstudie. 

Eriksson är en svensk författare som har studerat marknadsoriente
ring. Följande normer, menar han, ska karaktärisera den marknadsori-
enterade organisationen och därigenom fungera som drivkrafter till 
prioriteringar och handlingar inom organisationen68: 

(1) identifiera marknader vars behov man vill tillgodose 
(2) utveckla lättillgängliga erbjudanden som tillfredsställer 

behoven bättre än konkurrenterna gör 
(3) formulera budskap som effektivt kommunicerar förde 

larna med erbjudandet 
(4) sätta pris med hänsyn till marknadens betalningsvilja 
(5) belöna de personer i organisationen som når uppsatta lön

samhetsmål. 

I denna definition betonas marknadsföringsaspekterna av en marknads
orientering. Punkterna 2-4 ovan kan ses som försök att konkretisera vissa 
marknadsföringsaspekter av det marknadsorienterade synsättet, som 
även de handlar om beteende. 

Eriksson menar att det finns vissa uttalade eller outtalade normer i or
ganisationen som fungerar som vägledning för marknadsorienteringen. 
När det blir ett gap mellan dessa normer och vad organisationen preste

67Miles & Arnold (1991), 54 
68Eriksson (1988), 186f 
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rar på marknaden kan det leda till en kris vilken antingen kan bli ett hot 
mot överlevnaden eller ses som en möjlighet inför framtiden.69 

En annan svensk författare som har intresserat sig för marknadsori
entering är Gummesson som ger följande normativa råd för att öka 
marknadsorienteringen, vilka också speglar hans uppfattning om be
greppet70 : 

- öka lyhördheten för kundernas behov och önskemål och låta 
dessa få större betydelse för styrningen av verksamheten. 

- öka den direkta kontakten mellan beslutsfattare och kunder 
samt minska antalet mellanled i organisationen. 

- öka satsningen på totalinsatser för att skapa en marknads-
orienterad anda i organisationen istället för punktinsatser. 

- öka informationen om konkurrenterna och vad de håller på 
med istället för att lovprisa den egna förträffligheten. 

- stimulera intresset för nytänkande och inte låta existerande 
hinder slå ned goda idéer. 

- öka resultatinriktningen i organisationen och låta de eko
nomiska rutinerna utvecklas så de passar för nya förut
sättningar. 

Hos Gummesson tillkommer vissa egenskaper hos den marknadsorien-
terade organisationen. Han lyfter fram vikten av en decentraliserad be
slutsorganisation för att stödja frontpersonalens kundkontakter. Att 
Gummesson betonar detta hänger samman med distinktionen mellan 
varu- och tjänsteproducerande organisationer. I fallet tjänsteproduce-
rande organisationer ökar vikten av decentralisering enligt Gummes
son. Han närmar sig även ett synsättsperspektiv genom att tala om en 
"marknadsorienterad anda". 

Från dessa beteendeorienterade idéer om marknadsorientering ska vi 
nu komma in på mer komplexa diskussioner som t.ex. mentala föränd
ringar som krävs av anställda i en organisation för att ändra ett synsätt 
samt mer av organisatoriska aspekter på synsättet. 

Marknadsorientering som synsätt 

I marknadsföringslitteraturen har marknadsorientering diskuterats 
som ett av flera synsätt71 beträffande hur organisationer kan förhålla sig 
till en marknad. Marknadsorientering som dominerande synsätt byggs 
upp kring vissa idéer som skiljer den från andra synsätt. Ett synsätt ses i 
detta sammanhang som en samling idéer om organisationers förhåll
ningssätt till marknaden. 

En i litteraturen vanlig indelning av olika synsätt bygger på en utveck
lingstanke. Moderna organisationer har i sitt affärstänkande utvecklats 
från ett markerat internt perspektiv till ett allt mer externt orienterat 

69Eriksson (1990), 80. Se även Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 
70Gummesson (1984), 63f något modifierat 
71Se Dreher (1994) 
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perspektiv. Följande indelning i fyra synsätt är ett exempel på denna ut
vecklingstanke.72 1. Produkt-/produktionsorientering 2. Försäljnings
orientering 3. Marknadsorientering73 4. Social marknadsorientering. 

Denna indelning i olika synsätt tar fasta på ideala relationsmönster 
mellan organisationen och dess marknad. Utgångspunkten är att an
ställda i organisationer har vissa frihetsgrader att välja hur de betraktar 
organisationens förhållande till marknaden. Skilda synsätt byggs sedan 
upp utifrån dessa ideala relationer till marknaden. Det marknadsorien-
terade synsättet kan på det sättet beskrivas som en uppsättning idéer om 
hur organisationer bör fungera och byggas upp i relation till sin/sina 
marknader. Gemensamt för försöken till indelningar är att marknadso
rientering betraktas som en utveckling av tidigare eller kontrasterande 
synsätt. 

Gummesson konstaterar att flera författare hävdar denna utveck
lingstanke, men anser själv att världen består av både produkt-/produk-
tionsorientering och marknadsorientering. Han går även ett steg vidare 
och hävdar att det inom ett och samma företag kan existera både pro-
dukt-/produktionsorientering och marknadsorientering samtidigt.74 

Produkt-/produktionsorienteringen utgår i mycket från transaktioner 
och resultat, dvs. kunderna ska lockas till köp. Marknadsorientering 
däremot är en process som inriktar sig på att skapa värde för kunden i 
syfte att erhålla långsiktiga relationer, dvs. ett relationsperspektiv. Dessa 
perspektiv visar upp en tydlig skillnad i sättet att betrakta den egna verk-

Relation: 
Samverkan för att 
skapa värde för 
kund och företag 
som utgångspunkt 

Transaktion: 
Utbyte av värde 
mot pengar eller 
motsvarande som 
utgångspunkt 

Figur 2.1. Bytes- respektive relationsperspektivets betydelse för marknadsföringens 
inriktning (Källa: Sheth & Parvatiyar 1995b, s. 412). 

Ett annat teoriområde som har tydliga beröringspunkter med idéerna 
om marknadsorientering är relationsmarknadsföring. Det är en syn 
som bygger på ömsesidig samverkan mellan det egna företaget, kun

72Se t.ex. Troye i Bendorf & Henriksson (1989) samt Kotler (1994) 
73I anglosaxisk litteratur talas vanligen om the marketing concept, viket i svensk 
litteratur har översatts med det marknadsorienterade synsättet. 
74Gummesson (1991b), 60 

samheten, vilket åskådliggörs i nedanstående figur. 

Process 

Värde
distribution 

Transaktions 
perspektiv 

Relations
perspektiv 

Värde-
skapande 

Resultat 
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derna och konkurrenterna. Dessa tre aktörsgrupper anses även ha ett 
ömsesidigt beroende av varandra. Nedanstående figur åskådliggör skill
naderna mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsfö
ring. 

Ömsesidigt 
beroende 

Konkurrens 
och konflikt 

Transaktions 
marknadsföring 

Relations
marknadsföring 

Ömsesidig 
samverkan 

Självständiga 
val 

Relationsmark
nadsföring: Syn 
som bygger på 
samverkan för öm
sesidigt värdeska-
pande 

Transaktions
marknadsföring: 
Syn som bygger på 
utbyte av värde mot 
pengar eller 
motsvarande 

Figur 2.2. Grundläggande värderingar bakom transaktions- respektive relations
marknadsföring (Källa: Sheth & Parvatiyar 1995b, s. 400). 

Det finns en konsensus i litteraturen om att relationsmarknadsföring, 
precis som marknadsorientering, är en process över tiden.75 Anled
ningen till att dessa nya synsätt har utvecklats är att det traditionella 
marketing-mix synsättet inte längre anses vara lika effektivt och att en 
större betydelse bör tillmätas kundernas behov och önskemål76. Markna
derna har dessutom utvecklats mot en allt hårdare konkurrens med, i 
många fall, internationella inslag. 

Kotler & Clarke betraktar marknadsorientering som ett synsätt där or
ganisationen på ett bättre sätt än konkurrenterna försöker tillfredsställa 
behov och önskemål på marknader och delmarknader. Centralt i deras 
definition är fokuseringen av behov och önskemål på marknaden, dvs. 
hos kunderna. 

...the main task of the organization is to determine the needs 
and wants of target markets and to satisfy them through the de
sign, communication, pricing, and delivery of appropriate and 
competitively viable products and services.77 

Grönroos och Gummesson förordar att marknadsföringsfunktionen 
sprids i organisationen och inte koncentreras till en marknadsföringsav
delning. Ansvaret för att initiera och genomföra marknadsföringsaktivi

75Se t.ex. Barlow (1992), Evans & Laskin (1994), Mitchell (1995), Payne (1995), Shani & 
Chalasani (1992) 
76Barlow (1992), Grönroos (1994a), Shani & Chalasani (1992) 
77Kotler & Clarke (1987), 31. De diskuterar i sin artikel även lönsamhet som ett resul
tat av ökad marknadsorientering. 
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teter bör, i den marknadsorienterade organisationen, delegeras inom 
linjen. Detta för att åstadkomma en ökad integration mellan övrig verk
samhet och marknadsföring.78 

Vi har tidigare konstaterat att Gummesson79 indirekt förespråkar de
centralisering i organisationen för att kunna stödja en marknadsorien
tering. Andra författare som direkt förespråkar decentralisering är 
Chase80 som hävdar att det är av yttersta vikt att frontpersonalen har an
svar och befogenhet så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt. Även Thomas81 talar om decentralisering och då i betydelsen av att 
decentralisera produktionsprocessen vid tjänsteproduktion som en avgö
rande faktor. 

Vissa författare beskriver det marknadsorienterade synsättet närmast 
som en kultur i organisationen. De menar att värderingar och trossatser 
kring kundorientering bör spridas i organisationen. Att sprida mark
nadsfunktionen i organisationen blir för dessa författare mer än bara en 
fråga om information och utbildning. Det handlar också om att motivera 
personalen att bidra till en ökad kundorientering av egen vilja.82 

I den amerikanska litteraturen finns en tendens att betona ett stärkt 
formellt funktionsansvar för marknadsföringen, främst manifesterat i 
inrättandet av en marknadsföringsavdelning.83 Kotler84 betonar dock att 
ett företag inte är marknadsorienterat bara därför att de har en mark
nadschef eller en marknadsavdelning. 

Med samma tankegång betonar flera nordiska författare spridningen 
av marknadsföringsfunktionen i hela organisationen, inte minst bland 
frontpersonalen.85 Bland amerikanska författare förespråkar Hardy en 
vidare spridning av marknadsföringsfunktionen i organisationen. 

An organization is market-oriented when most employees have 
a sense that their work is related to adding value that will be pas
sed on to end buyers and the channels of distribution which 
carry the total package to end buyers.8** 

Narver & Slater diskuterar i en artikel kring marknadsorientering tre 
beteendekomponenter - kundorientering, konkurrentorientering och in
tern koordinering - och två beslutskriterier - långsiktighet och lönsam
het. Det förefaller i och för sig lite märkligt eftersom de menar att mark
nadsorientering är ett synsätt, men trots detta mäter de beteende utan att 
förklara varför.87 

78Grönroos (1989), 55, Gummesson (1987) 
79Gummesson (1984) 
80Chase (1978) 
81Thomas (1978) 
82Dunn, Norburn & B irely (1985), 65ff, Lichtenthal & Wilson (1992), Narver & Slater 
(1990), Swartz (1990), Webster (1988), 37 
83Naidu & Narayana (1991), 27 
84Kotler (1994), 24 
85Se t.ex. Grönroos (1984), Grönroos & Gummesson (1985), Gummesson (1976), (1987) 
86Hardy (1988), 5 
87Narver & Slater (1990) 
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De tre beteendekomponenterna bedömdes i Narver & Slaters artikel ha 
en godtagbar reliabilitet, enligt det av dem valda reliabilitetskriteriet. 
Däremot befanns de två beslutskriterierna (långsiktighet och lönsamhet) 
ej vara reliabla mått, varför dessa ej togs med i deras empiriska under
sökning.88 Däremot är det av ett visst intresse för oss att diskutera dem i 
detta sammanhang. 

Beträffande lönsamheten så finns det olika uppfattningar om huru
vida det är en utgångspunkt för marknadsorienteringen eller ett resultat 
av den. McCarty & Perrault företräder uppfattningen att lönsamhet är 
en utgångspunkt för marknadsorientering. 

The marketing concept means that an organization aims all its 
efforts at satisfying its customers - at a profit,89 

Utgångspunkten i föreliggande studie är att det är rimligare att betrakta 
lönsamheten som ett önskat resultat av marknadsorienteringen där 
fokus tas i marknadens behov och önskemål snarare än lönsamheten 
som sådan. Lönsamheten kan också ses som ett uttryck för en önskan att 
klä resultaten av marknadsorienteringen i ekonomiska termer för att 
därigenom kunna utvärdera olika insatser på ett systematiskt och enkelt 
sätt. 

Långsiktigheten indikerar att det är frågan om ett synsätt som ska ut
göra grunden for organisationens agerande gentemot marknaden under 
en längre tidsperiod. Implementeringen av olika åtgärder inom ramen 
för ett marknadsorienterat synsätt ses därvid som en successiv utbygg
nadsprocess. Som vi ska se nedan kan vi inte förvänta oss att en orga
nisation på kort tid kan byta synsätt och skapa en väl fungerande mark-
nadsorienterad organisation.90 

Vissa författare betonar vikten av det konkreta mötet med kunden i 
sina bestämningar av marknadsorientering. Vi närmar oss då de tjän-
steproducerande organisationerna och deras förutsättningar. Ett genom
gående tema hos ett flertal författare är att marknadsorienteringen 
bland annat syftar till att skapa nöjda kunder. I detta sammanhang är 
relationerna med kunderna viktiga. 

Cathcart betonar vikten av att det konkreta mötet med kunden sker på 
ett sådant sätt att kunden får en positiv upplevelse av mötet med organi
sationen.91 Liknande betoningar görs av en lång rad författare.92 

Marknadsorientering handlar här om hur detta möte idealt ska gå till, 
med en betoning av sådana faktorer som besluts- och servicesnabbhet, få 
kunden att känna sig uppskattad, förståelse för kundens behov och ön
skemål m.m.93 

88Narver & Slater (1990), 24 
89McCarty & Perreault (1990), 27 
90Se Chvala (1991), Lichtenthal & Wilson (1992), Smith, Andrews & Blevins (1992) 
91Cathcart (1988), 10 
92Se t.ex. Maxwell & Steele (1989), Grönroos (1989), Gummesson (1991a) 
93Cathcart (1988), 13 
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Belöningssystem diskuteras av ett flertal författare94 som en viktig in
grediens i införandet av ett marknadsorienterat synsätt. Belönings
systemens tillämpning är en central faktor för att kunna lära de anställ
da ett marknadsorienterat beteende. Belöningssystemen ska då självfal
let stödja det önskade beteendet och på detta sätt bidra till implemente-
ringen av synsättet. 

Betydelsen av marknadsinformation 

Shapiro lyfter fram tre karakteristika hos den marknadsorienterade or
ganisationen som tydliggör fokuseringen av behov och önskemål. Han 
menar att information om alla viktiga faktorer som påverkar köp av pro
dukter ska spridas i organisationen. Vidare säger han att strategiska 
och taktiska beslut ska göras integrerat mellan funktioner och divisio
ner, samt att besluten ska genomföras med engagemang och förplik
telse.95 I de två första punkterna betonar Shapiro vikten av att ha organi
satoriska arrangemang som stödjer marknadsorienteringen. Han föror
dar en matrisliknande struktur vad gäller beslutssystemet, samtidigt 
som också informationssystemet96 poängteras. Även Webster för ett lik
nande resonemang och han poängterar dessutom på annan plats i arti
keln att företagsledningen måste se till lönsamheten och inte bara till 
volymen. Han menar att ledningen har en viktig roll i att se till att 
information samlas in och distribueras i organisationen. 

An important role for marketing management is to be sure that 
information about customer service and satisfaction is gathered 
and sent to all parts of the organization on a regular basis.97 

Kohli & Jaworski konstaterar i en litteraturgenomgång av begreppet 
marknadsorientering att det är tre faktorer som ständigt återkommer -
kunden i fokus, koordinerad marknadsföring och lönsamhet.98 Utifrån 
dessa faktorer definierar de marknadsorientering på följande sätt: 

Market orientation is the organizationwide generation of mar
ket intelligence pertaining to current and future customer 
needs, dissemination of the intelligence across departments, 
and organizationwide responsiveness to it.99 

I definitionen betonas några faktorer. För det första betonar författarna, 
liksom Shapiro, vikten av att i hela organisationen systematiskt samla in 
och bearbeta information om kundernas nuvarande och framtida behov. 

94T.ex. Cathcart (1988), Cornish (1988), Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater 
(1990), Ruekert (1992), Vandermerwe & Gilbert (1989), Webster (1988) 
95Shapiro (1988) 
96Se även Arnerup & Edvardsson (1992), kap. 4 
97Webster (1988), 39 
98Kohli & Jaworski (1990) 
990a, 6 
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Informationsinsamlingen handlar inte bara om kundernas artikulerade 
behov utan även om de omgivningsfaktorer som kan komma att påverka 
de framtida behoven. Därvid kan en rad tekniker vid sidan av rena mark
nadsundersökningar komma att användas. 

För det andra måste den insamlade informationen kommuniceras och 
spridas inom organisationen så att det går att få koordinerade beslut på 
grundval av marknadsinformationen. I det sammanhanget trycker för
fattarna också på att anställda i organisationen ska vara lyhörda för att 
anpassa sig till kundernas behovsförändringar. Om så inte är fallet 
kommer eventuella informationssystem att förlora sitt värde vad gäller 
marknadsorienteringen. 

För det tredje ska organisationen reagera på de signaler som fram
kommer i marknadsundersökningen (t.ex. bristande kvalitet), dvs. infor
mationen ska användas som beslutsunderlag. Ingen information ska så
ledes "läggas i skrivbordslådan" därför att den inte är förväntad, passar 
de uppgjorda planerna etc. 

Marknadsinformation är i detta sammanhang ett sammanfattande 
begrepp som inkluderar systematiska undersökningar av t.ex. kundtill
fredsställelse, konkurrentinformation och förändringar i kundsegment. 
Även den information som kommer till organisationen genom mer ad 
hocbetonade interaktioner räknas som marknadsinformation. Detta kan 
t.ex. vara sådana uppgifter som den enskilde säljaren erhåller vid sam
tal med kunder, eller vid möten med branschkollegor eller beslutsfattare 
som t.ex. politiker. Även offentliga uppgifter som kan läsas i tidningsar
tiklar eller i årsredovisningar innefattas här i begreppet marknadsin
formation. 

Information kan här delas upp mellan information som vetenskapligt 
och objektivt samlas in och lagras och den information som samlas in 
via andra kanaler (t.ex. via personliga möten, tidningsartiklar etc.). Den 
förstnämnda samlas in relativt sällan, men systematiskt och för ett spe
cifikt ändamål. Den andra typen av information kan vara t.ex. bitar av 
information som dyker upp då och då och som sedan genom erfarenhet 
sammanfogas till användbar kunskap t.ex. om konkurrenternas beteen
de. 

Även inom området relationsmarknadsföring betonas marknadsinfor
mation som en väsentlig faktor för att kunna bygga upp och bibehålla 
långsiktiga kundrelationer, vilket numera ses som en konkurrensför
del.100 Information om kunden blir därmed centralt för att bibehålla och 
stärka kundrelationer101. 

Marknadsorientering - en lärprocess 

Om marknadsorientering är ett idealt synsätt, som det diskuterats här, 
skulle vi kunna förvänta oss att åtskilliga företag har kommit väldigt 
långt i arbetet med att implementerà det. Narver & Slater visar dock i en 

iOOßrierley (1994), Evans & Laskin (1994), Harrison (1993), Paley (1996), Shani & 
Chalasani (1992) 
101Barlow (1992), Brierley (1994), Grönroos (1994a), Harrison (1993), Perrien, Paradis 
& Banting (1995), Shani & Chalasani (1992) 
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artikel102 att inget av de företag de undersökt har nått upp till, vad förfat
tarna mäter som, en maximal marknadsorientering. Trots den enighet 
som verkar finnas av nyttan av att tillämpa synsättet har inte implemen-
teringen lyckats i den utsträckning vi skulle kunna förvänta oss. 

Hardy103 diskuterar några orsaker till att marknadsorientering inte 
fått den spridning vi skulle kunna tro mot bakgrund av de positiva be
skrivningar som ges i litteraturen. Han anser för det första att det finns 
ett negativt samband mellan en hög kundservicenivå och kostnader, i ett 
kortare perspektiv. För det andra menar han att det är ett kulturproblem 
- framförallt äldre ledare i organisationen har svårt att ändra attityder 
t.ex. till kunder. 

Utvecklandet av ett marknadsorienterat synsätt i organisationer be
skrivs av flera författare som en lärprocess. Övergången till ett mark
nadsorienterat synsätt sker gradvis över en längre tid. Tidigare beskrevs 
marknadsorientering som ett synsätt som i utvecklat skick påverkar i 
stort sett hela organisationen. I många organisatoriska funktioner, in
klusive produktions-, lager- och planeringsfunktioner, krävs nya tanke
sätt och beteenden. Mot den bakgrunden krävs under övergångsperioden 
ett stort mått av kompetensuppbyggnad. Kotler beskriver följande 
tidsindelning av olika faser i detta kompetensuppbyggande104: 

1. Organisationen har inga utåtriktade åtgärder alls och kun
den får på egen hand söka upp företaget eller dess produkter. 

2. Organisationen försöker i nästa steg att nå nya och gamla 
kunder med hjälp av annonsering och andra åtgärder. 

3. Organisationen arbetar med imagefrågor och försöker få till 
stånd en vänlig image för att skapa en bra psykologisk 
atmosfär som tilltalar kunden. 

4. Genom utvecklingsinsatser försöker organisationen uppnå 
relativa fördelar gentemot de konkurrenter som finns på 
marknaden. 

5. Organisationen försöker att positionera sig på marknaden 
med hjälp av de olika marknadssegment. 

6. Organisationen har ett rationellt system för analys, plane
ring och uppföljning av marknadsmöjligheter. 

Det torde inte vara något tvivel om att det är få företag som har nått fram 
till steg 6 ovan. Många företag befinner sig i området 2-3 och har relativt 
nyligen uppmärksammat betydelsen av marknadsföringsaktiviteter, 
möjligen i samband med en ökande konkurrens på tidigare "stabila" 
marknader. Enligt Kotler upprepar sig ovanstående inlärningsprocess i 
varje ny bransch och de måste troligen gå igenom dessa steg ett efter ett 
därför att varje enskilt steg är förhållandevis stort. 

Det sagda innebär att vi knappast kan förvänta oss att finna en fullt ut
vecklad marknadsorientering i speciellt många företag. Övergången till 
marknadsorientering är en kontinuerlig process snarare än en kvalita
tiv tillståndsförändring105. 

102Narver & Slater (1990) 
103Hardy (1988) 
104Kotler (1994), 28f. Översatt och något modifierat 
105Se t.ex. Hooley, Lynch & Shepherd (1990), Smith, Andrews & Blevins (1992) 
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Även omgivningsfaktorernas betydelse för marknadsorientering har 
studerats av Davis, Morris & Allen. De anser att marknadsorientering 
behövs som bäst när kunderna, deras behov, teknologier etc. förändras 
som mest. De menar att turbulens i omgivningen medför krav på ökad 
marknadsorientering. De konstaterar i sin studie att med ökad turbulens 
i omgivningen ökar aktiviteterna med att samla in marknadsinforma
tion och behovet av marknadssegmentering. Även den interna mark
nadsföringen ökar vid ökad turbulens på marknaden.106 

Det finns i litteraturen en stark tendens att idealisera begreppet mark
nadsorientering, att se det som "the one best way" vilket exemplifieras 
med nedanstående citat. 

If North American industry is to compete effectively against 
Asian competitors, we have to make market orientation a norm, 
a part of our culture and we have to reinforce it in almost every 
possible way.107 

From the theory of market orientation and the implications of 
our research, we hold that market orientation is relevant in 
every market environment.108 

Slutsatsen vi kan dra är att marknadsorientering är eftersträvansvärt 
och med ovanstående genomgång har vi erhållit ett antal faktorer som är 
centrala byggstenar för det marknadsorienterade synsättet. 

Sammanfattiiiiig av området 

För att sammanfatta genomgången av marknadsorienteringslitteratu
ren så finns det en klar betoning på marknadsinformationens roll för 
möjligheten att öka marknadsorienteringen. Det handlar då både om att 
samla in information om kunder, konkurrenter och annat i företagens 
omgivning. En viktig aspekt är också att den insamlade informationen 
ska lagras i en databas samt att den ska spridas i organisationen när 
den är bearbetad och att den ska ligga till grund för beslut. 

Lönsamhetstänkandet har betonats i samband med ökad marknadso
rientering vilket indikerar att detta fungerar som en motiverande led
stjärna för förändringsprocessen. Även en rad interna organisatoriska 
faktorer har omnämnts som t.ex. att motivera personalen när de ska än
dra attityder till en mer marknadsorienterad kultur. Likaså har forskare 
framfört betydelsen av att sprida marknadsfunktionen i företaget samt 
att koordinera marknadsföring mellan marknadsavdelningen och öv
riga verksamheten. Slutligen har även decentralisering och användan
det av belöningssystem förts fram som viktiga stödfaktorer för mark
nadsorienteringsprocessen. Även besluts- och servicesnabbhet samt 
förståelse för kundernas behov ansågs viktigt för att uppfylla kundernas 
förväntningar. 

106Davis, Morris & Allen (1991) 
107Hardy (1988), 18 
108Narver & Slater (1990), 33 
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En förändring från t.ex. ett produktorienterat synsätt till ett mark-
nadsorienterat synsätt är dock ingalunda en enkel process. Det troliga är 
att alla typer av förändringar i en organisation möter hinder av något 
slag i någon fas. När det gäller en så pass genomgripande förändring 
som att byta synsätt torde företagsledningen stöta på många olika slags 
hinder. En del kan vara förutsägbara, men det troliga är att ett flertal 
oförutsägbara hinder dyker upp under förändringsprocessen. En föränd
ringsprocess av detta slag tar relativt lång tid att genomföra och kräver 
ett flertal påminnelser eller förstärkningar så att personalen inte glöm
mer bort att agera utifrån det nya synsättet. Det är således en komplex 
process som kommer att stöta på ett flertal hinder under den långa tid 
det tar att genomföra den.109 Vi har även konstaterat att det finns tydliga 
beröringspunkter med det "senare" teoriområdet relationsmarknadsfö-
ring. 

En enkel sammanställning bestående av de mest centrala faktorerna 
som bygger upp det marknadsorienterade synsättet ges i tabellen nedan. 
Dessa faktorer har i föreliggande studie tjänstgjort som frågeområden 
vid intervjusamtalen. 

Marknadsorientering 

- Informationsinsamling om kundernas 
nuvarande och framtida behov och önskemål 

- Informationsinsamling om konkurrenter 
- Bearbetning och spridning av info i org 
- Info skall ligga till grund för beslut 
- Lönsamhetstänkande 
- Motivation som stöd 
- Attityder till kunder 
- Marknadsorienterad kultur 
- Sprida marknadsfunktionen 
- Koordinerad marknadsföring 
- Decentralisering 
- Marknadsorienterat belöningssystem 
- Besluts- och servicesnabbhet 
- Förståelse för kundens behov 

Tabell 2.1. Faktorer viktiga för marknadsorientering 

109Se t.ex. Chvala (1991), Lichtenthal & Wilson (1992), Smith, Andrews & Blevins 
(1992) 
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Tj änstemarknadsföring 

Tjänstemarknadsföringens historia 

Forskningen kring tjänstemarknadsföring är också relativt ny och den 
nuvarande forskningen är generell, baserad på empiriska studier på 
branschnivå. Forskningen inom området har utvecklats från att ha varit 
företagsanknuten uppåt i abstraktionsnivå till branschnivå vidare till en 
mer generell nivå.110 Föreliggande studie kan karakteriseras som en 
studie på företagsnivå. Det är dock inte främst marknadsföringen av 
tjänsterna som studeras utan den uppfattning som de anställda har av 
sitt arbete med koppling till det marknadsorienterade synsättet, enligt ti
digare resonemang. Teorier om tjänstemarknadsföring har emellertid 
ett implicit inslag av marknadsorientering som vi ska se under genom
gången vilket innebär att teoriområdena kompletterar varandra på ett 
naturligt sätt. 

Teoriområdet är ungt och det är inte förrän under de senaste decenni
erna som området tjänstemarknadsföring har utvecklats, och då mest de 
senaste tio åren. Den första engelskspråkiga publikationen är emellertid 
redan från 1953111. På 1950- och 1960-talet kämpade området för sin exi
stens och mycket av det som skrevs i början handlade om att peka ut 
skillnader mellan traditionell marknadsföring av produkter och mark
nadsföring av tjänster, vilket numera är nedtonat. Författarna stred för 
ämnets relevans 112 och 1977 skrev Lynn Shostack följande i en artikel: 

Could marketing itself be "myopic" in having failed to create 
relevant paradigms for the service sector?... 

...service industries have been slow to integrate marketing into 
the mainstream of decision making and control because mar
keting offers no guidance, terminology, or practical rules that 
are clearly relavant to services.113 

Marketing-mix teorin114 går i mångt och mycket ut på att skaffa nya 
kunder, enligt tidigare resonemang. Att ge bra service och behålla befint
liga kunder har inte haft speciellt stort utrymme i det konceptet. 
Kundvård har dock blivit mer uppmärksammat på senare år, men då 
har fokus oftast legat på varuproducerande företag. 

Även här kan vi jämföra med relationsmarknadsföring som till stor 
del är baserad på samma grundsyn som tjänstemarknadsföring. Både 
relationsmarknadsföring och tjänstemarknadsföring betraktar kunden 
som en resurs som företaget ska arbeta tillsammans med och inte som 
en motståndare som det gäller att övervinna. Syftet med denna sam

110Gummesson (1991a), 8 Iff. Se även Fisk, Brown & Bitner (1993) 
111McDowell (1953), omnämnd i Fisk, Brown & Bitner (1993) 
112Fisk, Brown & Bitner (1993) 
113Shostack (1977) 
114Kotler (1994), McCarthy (1990) 
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verkan är att konstruera en lösning som uppfyller kundens behov och 
önskemål och som medför lönsamhet för företaget.115 

Området har utvecklats från striden om existensberättigande till att 
behandla områden som kvalitet, servicedesign, kundtillfredsställelse 
m.m. Före 1980 publicerades endast 120 skrifter116 om marknadsföring av 
tjänster. Mellan 1980 och 1985 ökade det till 287 och från 1985 till 1992 var an
talet 720, vilket är att betrakta som en kraftig expansion inom området.117 

På senare år har även "egna" tidskrifter tillkommit som t ex Journal 
of Service Marketing, International Journal of Service Industry Manage
ment och Service Industries Journal. Orsaken är att det har varit och är 
fortfarande svårt för forskare inom tjänsteområdet att få sina vetenskap
liga artiklar publicerade i tidskrifter startade för traditionell marknads
föring, dvs. marknadsföring av varor. Även speciella konferenser som 
helt ägnar sig åt tjänster har tillkommit t.ex. QUIS (Quality in Services) 
och Nordiska Tjänsteakademin. 

Ijänstemarknadsförmgens speciella karaktär 

I det följande genomförs en genomgång av relevant tjänstemarknadsfö
ringslitteratur. Eftersom tjänsteorganisationer har vissa specifika ka-
rakteristika är det viktigt att behandla dessa. Avsnittet handlar till stor 
del om personalen som resurs och vilka implikationer detta för med sig. 

Marknadsorientering som övergripande synsätt är tillämpbart på 
både varu- och tjänsteproducerande organisationer. Det är för övrigt en 
stark trend att även traditionella produkter får ett allt ökande inslag av 
tjänsteinnehåll. Detta leder till att tjänstemarknadsföring blir viktigt 
även for organisationer som tidigare betraktat sig som säljande produk
ter med lågt eller inget tjänsteinnehåll.118 

Litteraturgenomgången inleds med att beskriva tjänsteproduktionens 
särdrag för att mot slutet närma sig marknadsorientering i tjänstepro
ducerande organisationer. Till att börja med finns det vissa karakteris-
tika som skiljer rena tjänster från produkter och dessa är119: 

- en tjänst är immateriell 
- en tjänst är en aktivitet eller en process, och inte ett ting 
- produktion och konsumtion av en tjänst sammanfaller ofta i 

tiden 
- kunden medverkar oftast i produktionen av tjänsten. 

115Grönroos (1996), 18 
116Med skrifter menas tidskriftsartiklar, böcker, konferenspapper, bokkapitel samt 
avhandlingar - på engelska. Se Fisk, Brown & Bitner (1993) 
117Fisk, Brown & Bitner (1993) 
"»Se t.ex. Arnerup & Edvardsson (1992), Berry & Parasuraman (1991), Gummesson 
(1991a) 
119Grönroos (1989), Jfr även Arndt (1981), Olsen (1992), Sasser (1976), Parasuraman, 
Zeithami & Berry (1985) 
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I praktiken är det dock svårt att klassificera en organisation som rent 
varu- eller tjänsteproducerande. I de flesta fall existerar en blandning av 
de båda, vilket vi återkommer till längre fram, som gör att ovanstående 
karakteristika bör användas med försiktighet. 

Ovanstående karakteristika innebär att det i den tjänsteproducerande 
organisationen kommer att ställas andra krav på organisationsuppbygg
nad och styrning. Köpar-säljarrelationerna får en ökad betydelse vid pro
duktion av tjänster som tidigare berörts. Det är i denna interaktion mel
lan köpare och säljare som kunderna avgör om de förväntningar som 
finns stämmer överens med vad de får för sina pengar. Om dessa för
väntningar infrias vid förstagångsköpet är möjligheterna till återköp 
mycket stor. Stor uppmärksamhet bör därför riktas mot själva köptillfäl
let och framförallt hur kunderna hanteras av säljpersonalen.120 Det är 
därmed ingen slump att diskussionerna kring marknadsföring i tjän
steproducerande organisationer handlat mycket om frontpersonalens 
agerande. 

I teorier om tjänstemarknadsföring står interaktionen mellan 
kunden och tjänsteföretagets kontaktpersoner i centrum. Den 
personliga kontakt som tjänsteproduktionen ger upphov till blir 
en viktig del av kundens uppfattning om tjänstens kvalitet.121 

Arnerup & Edvardsson122 talar om "servuktionssystemet" som består av 
fyra delar: personalen, kunderna, fysisk miljö och organisationsstruk
tur. Begreppet servuktion ersätter termer som produktionssystem, leve
ranssystem och distributionssystem och innebörden är att dessa termer 
inte är åtskiljbara i tjänsteproduktion, de sker ofta samtidigt. Servuktion 
är ett begrepp avsett för att tydliggöra att tjänsteproduktion sker på andra 
villkor än varuproduktion. 

Ett begrepp som anses myntat av Normann123 är "sanningens ögon
blick", vilket avser den interaktion (ofta endast några minuter) då kun
den möter tjänsteföretagets frontpersonal eller tjänsteföretagets maski
ner. Flygbolaget SAS beräknades ha 50 miljoner124 sanningens ögonblick 
per år och Statens Järnvägar ca 250 miljoner125 sanningens ögonblick 
per år. Enligt Gummesson126 undersökte IBM Kanada sina servicemö
ten och kom bl.a. fram till att ca tio miljoner kunder ringde till företaget 
under ett år. När vi funderar över denna mängd servicemöten inser vi 
lätt vilken betydelse dessa har. 

Kopplat till ovanstående karakteristika återfinns det i litteraturen 
också förslag till åtgärder för att hantera det unika i serviceföretag. För 

120Se t.ex. Berry & Parasuraman (1991), Grönroos (1987), Gummesson (1991a), Nor
mann (1986) 
121Gummesson (1991a), 105 
122Arnerup & Edvardsson (1992). Begreppet servuktion kommer ursprungligen från 
Langeard & Eiglier (1987) enligt Arnerup & Edvardsson (1992), 28 samt Grönroos 
(1994a). 
123Se Gummesson (1991a), 154 not 3 
124Carlzon (1985), 65 
125Gummesson (1991a), 105 
126Oa, 105 
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att hantera det immateriella kan det påtagliga betonas127 (t.ex. genom att 
förse kunderna med plastkort), stimulera positiva mun till mun bud
skap128, bygga upp stark organisationsimage129 och engagera sig i kon
takter med kunderna efter köpet130. 

En strategi för att hantera att det inte går att lagra en tjänst kan utgö
ras av att försöka justera kapaciteten i utbudet av tjänster till efterfrågan 
av dem, så att företagen jämnar ut obalanser.131 

För att hantera att köp och konsumtion sammanfaller i tiden samt 
att kunden ofta medverkar i produktionen kan vikten av att välja ut "rätt" 
frontpersonal betonas samt att träna och utbilda dem på ett sådant sätt 
att de behandlar kunderna väl och att både kunder och personal därmed 
blir så nöjda som möjligt. Företagsledningen kan också försöka att 
kundanpassa servicen så att den så långt möjligt, med bibehållen 
lönsamhet, passar kundens önskemål.132 

Tjänstekvalité 

Kvalité är en central faktor för tjänsteproducerande organisationer133, 
för det är kundernas kvalitetsupplevelser som till stor del avgör återköp 
av tjänsterna. Den vedertagna definitionen av tjänstekvalitet är kundens 
upplevelse av utförandet134, men modellerna för att beskriva samband 
ser delvis olika ut. En kvalitetsmodell som har fått stor spridning är en 
modell som brukar benämnas "gapmodellen"135. Den identifierar de gap 
som kan uppstå mellan olika delar i ett tjänstesystem, exempelvis gap 
mellan förväntad service och upplevd service. Modellen behandlar hela 
servicekedjan från ledningens uppfattning av kundförväntningar, kvali
tetsspecifikationer, marknadskommunikation, servicemötet, kundbehov 
etc. 

Grönroos136 har en delvis annan vinkling och anger två dimensioner 
av kvalité: teknisk respektive funktionell kvalité. Den tekniska kvalitén 
beskriver vad kunden får som tekniskt slutresultat och den funktionella 
kvalitén beskriver hur kunderna upplever interaktionen med företaget. 

I en amerikansk undersökning137 försökte forskare kartlägga vilka 
faktorer som inverkade på kundernas upplevelse av kvalité när de köpte 
tjänster. Denna undersökning presenterar tio faktorer som inverkar på 
kvalitetsupplevelsen: pålitlighet, reaktionssnabbhet, kompetens, till
gänglighet, bemötande, kommunikation, tillförlitlighet, trygghet, förstå-

127Berry (1980), George & Berry (1981), Shostack (1977) 
128Davis, Guiltinan & Jones (1979), George & Berry (1981) 
129Judd (1968), Thomas (1978) 
130Bessom & Jackson (1975) 
131Sasser (1976) 
132Berry (1980), Chase (1978), Grönroos (1987), Thomas (1978) 
133Grönroos (1987), Lindqvist (1988) 
134Se Liljander (1995) 2, not 3 
135Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) 
13^Grönroos (1987) 
137Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 
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else och påtaglighet. En rad faktorer av vilka många berör just frontper
sonalens agerande.138 

De flesta av ovanstående faktorer har att göra med hur kunden hante
ras, både vid köptillfället och innan. Detta fokuserar på mötet med kun
den som den viktiga delen i interaktionen mellan organisationen och 
kunden. Kvalité kan definieras som kundens totala nytta av tjänsten och 
den bestäms i hög grad av förhållandet mellan förväntningar på och ut
förandet av tjänsten139. 

Gummesson140 har ytterligare en annan modell där han syntetiserar 
idéer från olika författare och kommer fram till nedanstående modell: 

Produktions- Leverans
kvalitet kvalitet 

Relations-
kvalitet 

Konstruktions
kvalitet 

Förväntningar 

Image 

Erfarenheter 

Kundens 
upplevda 
kvalitet 

Figur 2.3. 4 K-modellen över tjänstekvalitet. (Källa: Gummesson, 1991a, s246) 

Han har i modellen poängterat faktorer som t.ex. konstruktion av tjän
sten och image, vilket äger rum långt innan sanningens ögonblick. Han 
har även med relationer, erfarenheter och kundens upplevda kvalitet. 
Modellen säger oss att ett noga analyserat servicekoncept, från början till 
slut är väsentligt för kundernas kvalitetsupplevelse. 

Grönroos föreslår ett sjupunktsprogram för att hantera kvalitetsstyr
ning.141 Några, i detta sammanhang, relevanta punkter är att utarbeta 
ett marknadsundersökningsprogram för att erhålla en klar bild över 

138Jfr även Albrecht & Zemke's undersökning av Brittish Airways (1985), 62. 
139Se t.ex. Grönroos (1983), 17ff , G rönroos (1990), 41f, Lindqvist (1988) och Parasura-
man, Zeithaml & Berry (1985), 42ff 
140Gummesson (1991a), 246 
141Grönroos (1987), 24 
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kundernas behov och önskemål. Styrning av kund förväntningar, vilket 
innebär att med hjälp av marknadsföringskampanjer försöka få kunder
nas förväntningar att ligga på "lagom" nivå och styrning av kundmed
verkan, vilket innebär att t.ex. frontpersonalen ska försöka att hjälpa 
kunderna att fylla sin funktion i produktionen av tjänsten. Således måste 
företagsledningen ha en bra uppfattning om vad kunderna vill ha (behov 
och önskemål). 

Genom information kan företagsledningen till stor del minska glappet 
mellan förväntningarna och verkligt utfall av tjänsteköpet för att få till 
stånd en långsiktig relation med kunden. Företagsledningen behöver 
också vidta organisatoriska arrangemang som backar upp de funktioner 
som ska hjälpa till att tillfredsställa kunderna. Frontpersonalen blir 
därmed en nyckelfaktor.142 

Frontpersonalens betydelse ska dock inte överbetonas. Som vi minns 
från den inledande beskrivningen av marknadsorientering är det ett syn
sätt som bör genomsyra hela organisationen. En central del i den tjänste-
producerande organisationen är att bygga upp en organisation som stöd
jer frontpersonalens kontakter med kunderna. 

Intern marknadsföring 

Den interna marknadsföringen har en central roll i tjänsteproducerande 
organisationer.143 Den interna marknadsföringen är betydelsefull för 
ledningen därför att om ledningen inte kan övertyga personalen om de 
egna erbjudandenas förträfflighet så blir det tämligen svårt att få 
personalen att lyckas med sin uppgift gentemot kunderna. 

Ett annat sätt att behandla detta är att tala om interna kunder för att 
fokusera på den interna miljön, som ska hanteras både genom den in
terna marknadsföringen (sälja in tjänsten internt) och det interna back-
upsystemet. Mycket av detta resonemang handlar om att motivera med
arbetarna att göra ett bra arbete. Även marknadssegmentering används 
i en intern betydelse och innebär då att de anställda ska segmenteras så 
att de mest lämpliga för kundkontakt ska arbeta med det osv. enligt tidi
gare resonemang. I förlängningen av detta resonemang är de anställda 
ett slags kunder till organisationen som de arbetar i.144 

Perrien & Ricard145 menar också att den interna marknadsföringen 
ska motivera de anställda till att inse betydelsen av att känna kunden 
därför att kunderna värdesätter att säljarna har god kännedom om kun
dernas situation. 

Grönroos anser att den interna marknadsföringen bör befinna sig på 
högsta ledningsnivå. Målet för den strategiska interna marknadsfö
ringen är, enligt honom: 

142Jfr med relationsmarknadsföring. Se t.ex. Perrien, Paradis & Banting (1995), 
Perrien & Ricard (1995) 
143Arnerup & Edvardsson (1992), Berry (1980), Grönroos (1987), Lewis (1988) 
144Berry (1980), Chase (1978), Edvardsson & Gustavsson (1988), Grönroos (1987), 
Gummesson (1991b), Kelley (1992), Lewis (1988) 
145Perrien & Ricard (1995). De har dock ett business-to-business perspektiv då deras 
artikel handlar om bankers kontakter med företag. 

35 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

...att skapa en intern miljö som är inspirerande för kundin
tresse och marknadsförings- och försäljningsinriktad verk
samhet bland medarbetarna.146 

Han pekar ut fyra specifika områden som är viktiga att besluta om på 
den strategiska nivån. Företagsledningen ska medvetet välja policy inom 
dessa områden och beroende på hur de väljer kan besluten stödja en 
ändamålsenlig organisations sätt att arbeta eller ej. De fyra områdena är 
att ha motiverande: ledningsmetoder, personalpolitik, utbildningspolitik 
samt planerings- genomförande- och uppföljningssystem. Det bör natur
ligtvis finnas intern marknadsföring även på taktisk nivå i organisatio
nen för att stödja ovanstående fyra delområden.147 

Utbildning och personalpolitik är områden som finns med även i arti
klar om relationsmarknadsföring. Där forskare menar att internutbild
ning inte bara ska handla om företaget och dess produkter utan också 
om kunderna och betydelsen av kundrelationer, samt att se till att ha så 
låg personalomsättning som möjligt för frontpersonalen för att garante
ra kontinuitet.148 

Arnerup & Edvardsson anser också att intern marknadsföring är av 
största vikt for ett tjänsteföretag. De strategiska målen för intern mark
nadsföring är enligt dem149: 

...att få alla anställda att förstå och acceptera, och handla i en
lighet med: 
1. Företagets affärsidé, dvs. svar på frågan 'Varför finns vi?' 
2. Företagets mål, 'Vart ska vi, vad strävar vi efter?' 
3. Den egna rollen i och det egna ansvaret för företagets verk

samhet och resultat, dvs. 'Varför behövs just jag?' 
4. Kundens, och marknadens roll, och vikten av kund- och 

marknadsorientering. 'Det är kunden som betalar lönen'. 
'Ett företags enda verkligt värdefulla tillgång är en nöjd 
kund'. 

5. Övriga anställdas roll, att alla är viktiga för slutresul
tatet. 

Deras redovisning av mål innehåller en del intressanta aspekter som 
t.ex. den tydliga fokuseringen på kunden under punkt 4. Det förefaller 
vara utomordentligt viktigt att kommunicera detta budskap till de an
ställda. En annan aspekt är den tydliga riktningen på frågorna som 
adresseras direkt till den anställde. I övrigt kan vi konstatera att målen 
är adekvata för såväl tjänsteföretag som varuproducerande företag. 

Även Gummesson poängterar betydelsen av intern marknadsföring 
och att företagsledningen mycket väl kan tänka sig att segmentera den 
interna marknaden, precis som de segmenterar den externa markna
den. Han skriver: 

146Grönroos (1987), 64 
1470a 
148Perrien, Paradis & Banting (1995), Perrien & Ricard (1995) 
149Arnerup & Edvardsson (1992), 175 
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Internal marketing is a widening of the ideas of training, edu
cation, information and communication. It is part of successful 
leadership. It is a recognition that the internal market is hetero
geneous and needs to be segmented...150 

Kundinteraktion 

Grönroos151 talar om utveckling av kundrelationer i termer av tre steg: 
initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. I initialskedet bearbe
tas kunderna med SP-material men i de två senare skedena är mötet 
med kunderna poängterat. I mötet med kunden handlar det såväl om 
personlig försäljning som de fysiska kringresurserna vilka hjälper till 
att utföra tjänsten, alternativt skapar en positiv atmosfär kring tjänste
köpet. Tillgänglighet, interaktioner och kundmedverkan är tre centrala 
delar av interaktionsprocessen mellan köpare och säljare av en tjänst. 
Grönroos diskuterar just den bakomliggande organisationens betydelse i 
interaktionsprocessen, han talar om tre viktiga interaktioner152: 

- Mellan kund och företagets personella resurser 
- Mellan kund och företagets system och fysisk-tekniska 

resurser 
- Mellan kunder 

Detta innebär ur kundernas synpunkt att de kommer att väga in även 
icke-personella resurser (t.ex. bokningssystem, lokalens utseende och 
tillgänglighet) samt vad andra kunder anser när de värderar vad de fått 
ut av utbytet med tjänsteföretaget. Interaktionsperspektivet ansluter 
även det till de tankegångar som finns inom relationsmarknadsföring
ens område där interaktion i kundrelationer anses vara mycket betydel
sefulla. Mitchell går så långt som att hävda att en av de centrala konkur
rensfördelarna i framtiden blir att äga kundrelationen: 

...the battle to "own" the relationship with the customer is one of 
three key requirements for those hoping to "win the right to 
brand" - the other two being offering a superior total value propo
sition, and controlling the key assets behind that propositions. 
153 

Bitner154 konstaterar att kunderna har skilda upplevelser av en tjänst ut
ifrån den fysiska miljön (servicescape). Även personalen beter sig på ett 
annat sätt när den fysiska miljön är annorlunda. Hon diskuterar även 
att använda den fysiska miljön som stödjande funktion till segmente
ringen och hävdar att företagsledningen med hjälp av fysisk miljö kan 
nå "rätt" kunder. 

150Gummesson (1991b), 71 
151Grönroos (1987), 7ff 
152Grönroos (1987), 37. Jfr även Gummesson (1991b), Normann (1986) 
153Mitchell (1995), 64 
154Bitner (1992) 

37 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

En jämförelse av den fysiska miljön och förpackningen görs även av 
Bitner155. Den fysiska miljön kan ha många strategiska betydelser för 
tjänsteföretaget. För det första förmedlar den en "visuell metafor" av det 
totala tjänsteerbjudandet - förpackningen av erbjudandet. För det andra 
kan den fysiska miljön hindra eller underlätta för kunder och anställda 
att interagera. Båda dessa roller för den fysiska miljön kan användas för 
att stödja marknadsföringen och organisationens måluppfyllelse. 

Grönroos156 diskuterar också marknadsfunktionens betydelse i tjän
steföretag. Han menar att den traditionella marknadsfunktionen (inne
hållande marketing mix, marknadsundersökningar etc.) även bör kom
pletteras med en interaktiv marknadsfunktion. Han åskådliggör resone
manget med följande figur där de skuggade rutorna utgör marknadsfö
ringsfunktioner: 

Traditionell 
marknads
föring 

Konsumtion 

ö o 
• PH 

M 3 
-3r 
& 

t 
Interaktiv 
marknadsföring 

Figur 2.4. Tjänstemarknadsföringens natur. (Källa: en blandning av Grönroos figur 
i Grönroos 1987, s. 35 och Grönroos 1990, s. 142) 

Normann157 talar om onda och goda cirklar för att beskriva vikten av en 
helhetsinställning till service. Kunderna uppskattar inte bara den rena 
produkten, vad Normann kallar grundservice, utan även en rad andra 
komponenter, s.k. sekundärservice. En god cirkel innebär att organisa
tionen satsar även på sekundärservicen för att ge kunderna en god total
upplevelse av organisationen. 

155Bitner (1992) 
15^Grönroos (1990), 140ff, 
157Normann (1981), 42f 

38 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

Grönroos158 har ett liknande resonemang och i hans fall handlar det 
om ett strategiskt planeringstänkande där företagsledningen riskerar att 
begå misstag om utgångspunkten är det traditionella produktionstänk
andet. Följden kan mycket väl bli utvecklingen i figuren nedan. 

Problem 
(ekonomiska 
e dyl) > 

Produktionsrationaliseri-
seringar (ofta personalen) Kunderna sviker 

(trots det) 

Lägre kvalitet 
på tjänsterna Ofta ökande 

reklamkostnader 

Missnöjda 
kunder 

Ännu lägre 
kvalitet 

Dålig stämning 
i företaget 

Marginella 
kostnads
inbesparingar 

Figur 2.5. Tjänsteföretagets strategiska fallgrop. (Källa: Grönroos 1987, s. 13) 

158Grönroos (1987), kap. 2, Jfr även med Gummessons (1991a), 49ff, diskussion om 
styrning av tjänsteorganisationer via de tre paradigmen: verkstadsparadigmet, det 
byråkratjuridiska paradigmet och serviceparadigmet. 
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Vid problem i varuproducerande företag är den gängse metoden att 
spara på kostnader i produktionen. Problemet är att det i de flesta tjän
steföretag är personalen som utgör produktionsresurserna. En rationali
sering av dessa är lätt att räkna på genom minskning av lönekostnader
na. Genomför företagsledningen produktionsrationalisering genom 
minskning av personal kommer det med stor sannolikhet att gå ut över 
den service som kunderna erbjuds. Kunderna blir missnöjda, vilket 
leder till missnöje bland personalen. Detta resulterar i sämre service etc. 
i en negativ cirkel. 

I tjänsteföretag krävs i stället ett annat angreppssätt för att lösa pro
blem. Relationerna med kunderna är centrala för tjänsteföretagets fram
gång. Om dessa utvecklas och förbättras uppstår i stället en bättre kvali
tetsupplevelse för kunderna. Kunderna uppskattar detta och blir mer 
nöjda med sitt tjänsteköp vilket leder till att personalen också blir mer 
nöjd. Försäljningen ökar etc. i en positiv cirkel i stället. 

Problem 
(ekonomiska 
e dyl) 

Förbättrade köpar-
sälj arinteraktioner 
(under kostnadskontroll) 

Ökad försäljning 

Förbättrad (eller bibehållen) 
kvalitet på tjänsterna x 

Bättre stämning 
i företaget 

Nöjdare kunder 

Figur 2.6. Följderna av tjänsteanpassad strategisk planering. (Källa: Grönroos 1987, 
s. 27) 

Ovanstående resonemang är ett typexempel på skillnader mellan varu
producerande och tjänsteproducerande organisationer. Med ett traditio

40 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

nellt produktionstänkande riskerar ledningen att begå fatala strategiska 
misstag som tar tid att reparera. 

Tjänsteproducerande organisationer 

Tjänsteproducerande organisationer är ingen enhetlig företeelse.159 Det 
är därför befogat att skilja mellan olika grupper av tjänsteproducerande 
organisationer. Thomas160 menar att det går att dela in servicesektorn 
utifrån olika faktorer där den översta nivån utgörs av om tjänsten i 
huvudsak är baserad på människor eller utrustning.161 Under denna 
uppdelning går det sedan att fortsätta enligt nedanstående figur. 

Baserad på 
människor 

Baserad 
på utrust-
ning 

Service 

Flygbolag 
Central
datorer 

Väktare 
Portvakt 

Rörfirma 
Urmakare 

Advokater 
Revisorer 
Konsulter 

Biografer 
Tvättin
rättningar 
Taxi 

Övervakad 
av relativt 
outbildade 

Automati
serade 
biltvättar 

Utbildade 
personer 

Outbildade 
personer 

Manövre
rade av 
utbildade 

Automati
serad 

Professio
nella 

Figur 2.7. En indelning av serviceföretag (Källa: Thomas 1978. Något modifierad 
samt egen översättning) 

Ledningen för organisationen måste enligt Thomas förstå vilken typ av 
serviceorganisation de leder för att kunna fatta korrekta strategiska be
slut. Uppdelningen nedan är medvetet statiskt återgiven, men han påpe
kar att organisationer ofta rör sig utefter en tänkt skala från utrust-
ningsbaserad till människobaserad service åt något håll samt att organi
sationer inte sällan befinner sig i flera "rutor". 

159Se även Zeithaml, Parasuraman & Berry (1985) 
160Thomas (1978) 
161Jfr även Chase (1978), som skiljer på högkontakt och lågkontakt system. 
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Även internt i organisationen kan uppdelningar göras. Chase162 me
nar att skillnaden i tjänster som utgörs av högkontakt eller lågkontakt 
system också ska avspegla sig i organisationen så till vida att samma 
personer inte ska finnas inom dessa båda system. Med andra ord så ska 
funktionerna delas upp så att några personer endast ska arbeta med 
högkontaktaktiviteter medan andra enbart ska arbeta med lågkontaktak-
tiviteter. Av detta följer också att det ställs olika krav på personal inom 
dessa olika funktioner. Inom högkontaktarbete ska det vara personal 
som är bra på "public relations" och på att hantera människor och inom 
lågkontaktarbete ska det vara analytiska och tekniska kvalifikationer.163 

Olika perspektiv på tjänsteproduktion 

Gummesson164 presenterar i fyra figurer på ett mycket tydligt sätt olika 
perspektiv på tjänsteproduktion. Beroende på om vi placerar oss i kun
dens position, frontpersonalens position165, stödpersonalen eller led
ningen har vi delvis olika interaktioner i tjänsteproduktionsprocessen. 

Stödpersonal Ledning 

Kontaktperson Övriga kunder 

\ / 
KUNDEN 

S 
System Fysiska 

produkter 

Konkurrenter Samhället 

Figur 2.8. Tjänsteproduktion ur kundens perspektiv (Källa: Gummesson 1991a, s. 104) 

I det första fallet ovan ser vi kundens fyra typer av inter akti on. Här har 
vi inslag av det vi tidigare berört som t.ex. interaktion med frontpersonal, 
övriga kunder och sanningens ögonblick. Detta är det som möter kunden 

162Chase (1978) 
163Se även Chase (1978) och Larsson & B owen (1989) som använder begreppen "front-
office" och "back-office employees". 
164Gummesson (1991a), 104-121 
165Gummesson använder begreppet "kontaktperson", vilket är synonymt med 
frontpersonal. 
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vid tjänsteköp. Figuren följer mycket väl Grönroos diskussion av interak
tioner166. Detta perspektiv är för övrigt det som mest har sysselsatt forsk
arna167 eftersom devisen "kunden i fokus" har utgjort ett uttryck för att 
bry sig om kunden, även om det i praktiken många gånger har varit frå
gan om en "läpparnas bekännelse". 

Det andra fallet handlar om frontpersonalens perspektiv och de inter-
aktioner de är involverade i. Här finns det inte många studier att refe
rera till168. Vad vi kan konstatera är att frontpersonalen är mycket bero
ende av både "hårda" och "mjuka" faktorer i sitt arbete att betjäna kun
den. Gummesson konstaterar att frontpersonalen ingår ett "internkund
förhållande" med stödpersoner169. Ur ett kvalitetsperspektiv är samarbe
tet mellan frontpersonalen och back-office personalen mycket viktig. 

Aktuell 
kund 

Övriga 
kunder 

Stöd
personal 

* / 
KONTAKTPERSONEN 

System 

Ledning 

Fysiska 
produkter 

Konkurrenter Samhället 

Figur 2.9. Tjänsteproduktion ur kontaktpersonens perspektiv (Källa: Gummesson 
1991a, s. 116) 

Det tredje fallet rör stödpersonalens perspektiv. Detta är också ett område 
som har rönt ringa uppmärksamhet från forskarnas sida170. De har 
ingen eller ringa kontakt med kunden, utan deras huvuduppgift är att ge 
service åt frontpersonalen. 

166Grönroos (1987), 37 
167Gummesson (1991a), kap. 2 
1680a, kap. 2 
1690a, 117 
170Se t.ex. Ericson (1992), 14, Gummesson (1991a), kap. 2 
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Kunder 

Aktuell 
kontaktperson 

Övriga 
kontaktpersoner i 

STODPERSONAL 

System 

Ledningen 

Fysiska 
produkter 

Konkurrenter Samhället 

Figur 2.10. Tjänsteproduktion ur stödpersonalens perspektiv (Källa: Gummesson 
1991a, s. 120) 

Det fjärde och sista fallet är ledningens perspektiv. Ledningen är ansva
rig framför allt för de strategiska övervägandena, till skillnad från front
personal och stödpersonal som har ett operativt ansvar. 

Det är ledningens uppgift att förändra organisationen i riktning mot 
ökad marknadsorientering. Om inte ledningen förstår och driver denna 
förändring minskar sannolikheten att den ska lyckas. 

Kunder 

Stöd 
personal 

\ 

LEDNINGEN 

Kontakt 
personer 

s 
System Fysiska 

produkter 

Konkurrenter Samhället 
Figur 2.11. Tjänsteproduktion ur ledningens perspektiv (Källa: Gummesson 1991a, 
s .  12 1 )  
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Således finns det många och specifika faktorer att ta hänsyn till i tjänste-
producerande organisationer. Faktorer som ibland radikalt skiljer sig 
från faktorer i varuproducerande företag. 

Sammanfattning av området 

För att sammanfatta genomgången av tjänstemarknadsföringslitteratu
ren så kan vi konstatera att det finns en tydlig fokusering kring frontper
sonalens agerande, vilket framhävts som mycket centralt för det tjänste-
producerande företaget. En distinktion mellan frontpersonal och back-of
fice personal har även diskuterats, dvs. en segmentering av personalen. 

Att arbeta med förbättringar av relationerna mellan köpare och säl
jare blir en naturlig konsekvens av betoningen på frontpersonalen, dvs. 
interaktionen mellan företag och kund. Besluts- och servicesnabbhet 
samt förståelse för kundernas behov blir i detta perspektiv en viktig in
grediens i interaktionen. Eftersom kunderna medverkar i tjänsteproduk
tionen blir det av betydelse att försöka styra denna kundmedverkan på ett 
sådant sätt att tjänsteköp underlättas och blir en positiv upplevelse. Detta 
är nära förknippat med kundernas bedömning av tjänstekvalité av den 
köpta tjänsten där förväntningarna spelar stor roll för uppfattningen. 
Tillgängligheten till tjänsterna är också en av de viktiga faktorerna för 
att interaktionen med kunderna ska gå så smidigt som möjligt. 

Även i tjänstemarknadsföringslitteraturen nämns motivation av per
sonalen som en viktig faktor kompletterat med betydelsen av intern 
marknadsföring. Spridning av marknadsfunktionen har diskuterats i 
samband med organiseringen av tjänsteföretag där även de fysisk-tek-
niska kringresurserna kompletterar frontpersonalen i deras arbete med 
smidiga och positiva kundinteraktioner. Vi har också konstaterat att 
även tjänstemarknadsföring har vissa beröringspunkter med relations
marknadsföring. 

En enkel sammanställning bestående av de mest centrala faktorerna 
för tjänstemarknadsföring ges i tabellen nedan. Dessa faktorer har i 
föreliggande studie fungerat som frågeområden vid intervjusamtalen. 
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Tjänstemarknadsföring 

- Frontpersonalens agerande 
- Segmentering av personal 
- Köpar-säljarrelationer 
- Interaktion 
- Besluts- och servicesnabbhet 
- Förståelse för kundernas behov 
- Kundens medverkan i produktionen 
- Styrning av kundmedverkan 
- Tjänstekvalité 
- Förväntningar 
- Tillgänglighet 
- Motivation som stöd 
- Sprida marknadsfunktionen 
- Intern marknadsföring 
- Fysisk-tekniska kringresurser 

Tabell 2.2. Faktorer viktiga för tjänstemarknadsföring 
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En modell för marknadsorientering i tjänste
företag 
I detta kapitel har hittills begrepp och teorier om marknadsorientering 
och tjänstemarknadsföring diskuterats. Vi har därvid kunnat se att tjän
stemarknadsföringen till stor del ligger i linje med tankegångarna om 
det marknadsorienterade synsättet. Efter denna genomgång blir ut
gångspunkten att marknadsorientering samverkar med tjänstemark
nadsföring för att kunden ska erhålla tjänster som motsvarar dennes 
behov och önskemål på ett tillfredsställande sätt. Nedan kommer en 
sammanfattning av de två områdena att utmynna i en modell för hur det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag ska kunna studeras em
piriskt. 

En komponent som under teorigenomgången av det marknadsoriente
rade synsättet har framträtt som väsentlig för att företagen ska kunna 
tillfredsställa kundernas behov och önskemål är marknadsinformation. 
Med en systematisk insamling av adekvat marknadsinformation finns 
goda förutsättningar att upptäcka och följa kundernas behov och önske
mål idag och i framtiden. Marknadsundersökningar är en del av mark
nadsinformationsinsamlingen. Dessa undersökningar kan gälla mark
nadspotentialer, attitydundersökningar, uppföljning av marknadsinsat
ser m.m. Interaktion med kunderna som dagligen sker via tjänsteköp 
och förfrågningar är en annan del av marknadsinformationsinsamling
en. Det kan vara allt från kundernas artikulerade missnöje med tjänste
köp till berömmande brev från nöjda kunder. Ytterligare en typ av mark
nadsinformation är fakta om det som händer i branschen som t.ex. lagar 
och bestämmelser som förändrar företagens förutsättningar att agera på 
marknaden. 

Utan marknadsinformation förefaller det svårt att vara marknadsori-
enterad eftersom företagsledningen då saknar den "input" som behövs 
för att kunna tillfredsställa kundernas behov och önskemål på ett 
marknadsorienterat sätt. Det gäller även att sprida den systematiserade 
och analyserade marknadsinformationen internt i organisationen för att 
personalen ska få tillgång till uppgifter av betydelse för deras arbete. 

En annan komponent som framträdde tydligt i tjänstemarknadsfö
ringslitteraturen var själva kundmötet. För tjänsteföretagen är det ju i 
organisationens möte med kunden som det slutgiltiga beslutet om tjän
steköp tas och då handlar det mycket om det intryck som kunderna får 
vid tillfället för interaktionen med företaget. En stor del av tjänstemark
nadsföringen handlade just om detta möte med kunden. Det gäller såle
des för organisationen att hantera interaktionen med sina kunder på ett 
så smidigt sätt som möjligt för att de ska bli nöjda med sitt köp samt att 
de ska genomföra återköp. Detta kundmöte sker på olika sätt och via 
olika kanaler. Kundmötet kan ske genom den personliga interaktion som 
ofta sker vid själva köptillfället men den sker även vid andra tillfällen 
t.ex. genom reklaminsatser, direct marketing (DM) eller genom telefon
kontakt. 

För tjänsteföretag är kundmötet speciellt viktigt eftersom kunderna 
t.ex. oftast inte kan prova tjänsten innan de köper den. Eftersom den 
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dessutom är abstrakt så kan de inte heller ta eller känna på den vilket 
medför att kundmötet är det tillfälle där större delen av uppfattningar, 
förväntningar och behovsuppfyllelse formas och kanske testas genom ett 
köp av en tjänst. 

En tredje komponent som berördes i genomgången av de två teoriom
rådena och som krävs för att kundmötet ska fungera är ett stödjande sys
tem som hanterar en del funktioner i organisationen (t.ex. organisato
riska, tekniska och ekonomiska). Det stödjande systemet ska underlätta 
för kunderna att ha interaktion med företagets frontpersonal. I det stöd
jande systemet kan ingå de fysiska och tekniska resurser som kunderna 
kommer i kontakt med samt som frontpersonalen behöver för att kunna 
ge kunderna bra service. Även "mjuka" interna faktorer som t.ex. moti
vation och decentralisering finns med i denna komponent. 

Vi har därmed tre komponenter som tillsammans utgör de områden 
som i föreliggande studie betraktas som centrala för insamling av empiri 
angående det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag, dvs. den 
teoretiska referensramen. Dessa tre komponenter utgör grunden för den 
relation som byggs upp (eller inte byggs upp) i interaktionen med kun
derna. Figuren nedan visar de tre komponenterna samt den interaktion 
mellan frontpersonal och kund som utgör grunden för att en relation ska 
kunna byggas. 

Figur 2.12. Komponent modellen - utgångspunkten för empiriinsamling om det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag 

Vi kan tänka oss att de tre komponenterna har olika fokus och därmed 
fungerar på olika sätt i olika företag beroende på t.ex. vilket synsätt som 
råder i organisationen. Om det exempelvis råder ett produktorienterat 
synsätt så kommer fokus för komponenterna att stödja transaktioner 
mellan företag och marknad och då kommer inte relationerna med kö
parna i fokus på samma sätt som om de råder ett marknadsorienterat 
synsätt. Ett marknadsorienterat synsätt medför att komponenterna i 
stället stöder interaktioner mellan företag och marknad vilket bl.a. med
för att relationen frontpersonal och kund lyfts fram. 

Det som även ska studeras i detta fall är förändringen mot ökad mark
nadsorientering och då utgör komponenterna och förändringen inom 
dessa komponenter det huvudsakliga intresset. Detta åskådliggörs med 
figur 2.13, där en förändring från en produktorientering till en mark
nadsorientering som grundläggande synsätt i organisationen sker. Detta 

Marknads
information 

Kundmötet  (  p  

Stödjande 
system 
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i sin tur innebär att förändringsprocessen till en del studeras utifrån 
bl.a. vilka hinder och drivkrafter som kan påverka en dylik process. 

Produkt  or ienter ing  

Transaktionsstödjande 
fokus för komponenterna 

Marknads-
1  information 

Stödjande 
system 

Kundmötet  

Säljare  Köpare 

Marknadsorienteringsprocessen 

Marknadsor ienter ing  

Interaktionsstödjande 
fokus för komponenterna 

Marknads
information Kundmötetf  p" 

Stödjande 
system T 

Frontpersonal  

Figur 2.13. Komponentmodellen som en illustration till en marknadsorienteringspro
cess 

Ordvalet i relationen mellan företag och marknad förändras även i 
figuren ovan. I produktorienteringen är det begreppsparet säljare - kö
pare som symboliserar utbytet. Detta indikerar att det är transaktionerna 
som fokuseras, dvs. marketing-mixsynsättet. Det viktiga är här att hela 
tiden hitta nya köpare till de erbjudanden som företaget har. 

I det marknadsorienterade synsättet är det begreppsparet frontperso
nal - kund som ska föra tankarna till en interaktion. Detta begreppspar 
symboliserar ett annat tänkande där de långsiktiga relationerna fokuse

49 



Marknadsorientering i tjänsteföretag - en teoretisk referensram 

ras. Vi ser det även genom att pilen i det skuggade fältet här är dubbel
riktad. Återkoppling från kunderna blir mycket viktigare med detta syn
sätt eftersom kundvården hamnar i centrum, då företagsledningen vill 
att kunderna ska genomföra återköp i så hög utsträckning som möjligt. 

Syftet med marknadsorientering i litteraturen är av två olika typer. 
Den ena handlar om att organisationen ska bli mer lönsam i och med 
ökad marknadsorientering. Detta är ett påstående som i stort sett saknar 
empiriska bevis. Några studier171 finns dock som indikerar ett samband 
mellan ökad marknadsorientering och lönsamhet, men fler studier 
inom detta område krävs för att bekräfta eller förkasta sambandet. 
Lönsamheten i marknadsorienteringen ska inte specifikt undersökas i 
föreliggande studie utan ingår som en faktor i komponenten stödjande 
system i form av att personalen bör ha ett lönsamhetstänkande. 

Den andra typen av syfte är att marknadsorientering ska bidra till 
ökad måluppfyllelse i organisationen och tillfredsställelse för kunderna. 
Det innebär att målen styr och marknadsorientering är ett medel att 
uppnå målen. För att detta ska fungera måste de organisatoriska målen 
vara formulerade utifrån ett marknadsperspektiv. 

Till sist bör det poängteras att för att uppnå hög grad av marknadsori
entering bör samtliga komponenter och interaktioner i komponentmodel
len samverka. Företagsledningen kan visserligen öka marknadsoriente
ringen genom att förbättra en eller flera komponenter och/eller inter-
aktionerna med kunderna. För några organisationer kanske det räcker, 
alternativt att förändringarna av olika orsaker måste tas sekventiellt. 
Synsättet marknadsorientering innebär dock att företagen ska bli så bra 
som möjligt inom samtliga komponenter och interaktioner - först då kan 
företaget hävda att organisationen är marknadsorienterad. 

Innehållet i komponentmodellen 

För att kunna gå vidare och undersöka de tre komponenterna behöver de 
konkretiseras med ett antal ingående faktorer. Vi kan hämta dessa fak
torer från den tidigare teorigenomgången och gruppera dem efter de 
identifierade komponenterna enligt följande. 

Marknadsinformation utgör en viktig ingång för ett marknadsori-
enterat synsätt som framkom vid den teoretiska genomgången av mark
nadsorientering. Utifrån den genomgången har följande faktorer grup
perats under denna komponent: 

Marknadsinformation 
- Informationsinsamling om kundernas nuva

rande och framtida behov och önskemål 
- Informationsinsamling om konkurrenter 
- Bearbetning och spridning av info i org 
- Info ska ligga till grund för beslut 

v 

Figur 2.14. De ingående faktorerna i komponenten marknadsinformation. 

171T.ex. Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater (1990), Ruekert (1992) 
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För komponenten kundmötet handlar det mycket om att skapa ett system 
för att i försäljnings-/produktionssituationen uppnå en positiv attityd 
från kunderna. I avsnittet om tjänstemarknadsföring betonade flera för
fattare vikten av att kundens förväntningar vid sälj situationen uppfylls 
och de faktorer som har grupperats under komponenten från tjänste
marknadsföringsgenomgången är följande: 

Kundmötet 

- Frontpersonalens agerande 
- Köpar-säljarrelationer 
- Interaktion 
- Besluts- och servicesnabbhet 
- Förståelse för kundens behov 
- Kundens medverkan i produktionen 
- Styrning av kundmedverkan 
- Tjänstekvalité 
- Förväntningar 
- Tillgänglighet 

V ) 

Figur 2.15. De ingående faktorerna i komponenten kundmötet. 

När det gäller den tredje komponenten kunde vi i den teoretiska genom
gången av de båda områdena konstatera en enighet kring att marknads
orienteringen kräver uppbyggnad av stödjande system i organisationen. 
De faktorer som har hämtats från den tidigare genomgången har grup
perats under komponenten stödjande system enligt följande: 

Stödjande system 

- Segmentering av personal 
- Motivation som stöd 
- Attityder till kunder 
- Marknadsorienterad kultur 
- Lönsamhetstänkande 
- Sprida marknadsföringsfunktionen 
- Koordinerad marknadsföring 
- Decentralisering 
- Marknadsorienterat belöningssystem 
- Intern marknadsföring 
- Fysisk-tekniska kringresurser 

Figur 2.16. De ingående faktorerna i komponenten stödjande system. 

Faktorerna ovan utgör konkretiseringar av innehållet i de tre komponen
terna. Figurerna ska ses som en förenkling av de resonemang som förts 
hittills om de ingående delarna i det marknadsorienterade synsättet i 
tjänsteproducerande organisationer och innehåller de faktorer som be
dömts vara viktigast att undersöka i detta sammanhang, utifrån den 
teoretiska genomgången. 

A 

J 
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Vi kan återknyta till resonemanget om att de konkretiserade fakto
rerna speglar dels marknadsorienterat beteende och dels marknadsori
entering som synsätt. Även beträffande de faktorer som angavs vara 
konkretiseringar av tjänstemarknadsföring kan denna distinktion gö
ras. I tabellen nedan redovisas min uppfattning om till vilken huvudsak
lig kategori de olika faktorerna hör. Beteendefaktorerna är indikationer 
som tillsammans med synsättsfaktorerna bygger upp det marknadsori-
enterade synsättet.172 Innebörden av detta är att om resultatet av studien 
skulle påvisa hög aktivitet kring beteendefaktorerna men låg aktivitet 
kring synsättsfaktorerna att synsättet marknadsorientering inte är an
ammat. Det omvända förhållandet med hög aktivitet kring synsättsfakto
rerna och låg aktivitet kring beteendefaktorerna indikerar att marknads
orienteringen som synsätt inte implementerats. Förklaringen till detta 
är att vid implementering av synsättet krävs beteendefaktorerna.173 

Kategoriseringen av faktorerna är gjord utifrån att ett synsätt innebär 
kultur och filosofi samt att beteende innebär handlingar174. Vi erhåller 
då nedanstående uppdelning av faktorer. 

Beteendefaktorer Synsättsfaktorer 

- Informationsinsamling om kundernas nu
varande och framtida behov och önskemål 

• Informationsinsamling om konkurrenter 
• Bea rbetning och spridning av info i org 
• Info s ka ligga till grund för beslut 
- F rontpersonalens agerande 
• Kö par- säljarrelationer 
• Beslu ts- och servicesnabbhet 

Styrning av kundmedverkan 
Kundens medverkan i produktionen 

• Interaktion 
• Förs tåelse för kundens behov 
• Sp rida marknadsfunktionen 
Attityder till kunder 
Tjänstekvalité 
Förväntningar 
Segmentering av personal 
Intern marknadsföring 
Koordinerad marknadsföring 
Tillgänglighet 

Motivation som stöd 
Marknadsorienterad kultur 
Lönsamhetstänkande 
Decentralisering 
Marknadsorienterat belöningssystem 
Fysisk-tekniska resurser 

Tabell 3.1. Kategorisering av faktorer utifrån beteende och synsätt 

Informationsinsamling och bearbetning är handlingar. Likaså klassifi
ceras information som grund för beslut, som handlingar. Frontpersona
lens agerande är också handlingar. Köpar-säljarrelationer klassificeras 
som handlingar därför att i dessa relationer återfinns handlingar. 
Handlingar är ju förutsättningen för att relationer ska uppstå. Besluts-
och servicesnabbhet innefattar även det en typ av handlingar. Styrning 
av kundmedverkan respektive kundens medverkan i produktionen är 
också att klassificera som handlingar. 

172Jfr Kohli & Jaworski (1990) som har ett liknande tillvägagångssätt för att försöka 
beskriva synsättet marknadsorientering. 
173Jfr Dreher (1994) 
1740a 
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När det gäller synsättsfaktorerna så inleds listan med interaktion, 
som på ett ytligt plan kan klassificeras som handlingar. I detta fall är det 
dock att betrakta som synsättsfaktor därför att interaktionen i sig är ka
rakteristiskt för det tankesätt som ligger till grund för tjänstemarknads
föringens relationsperspektiv175. Motsatsen är transaktionsmarknadsfö
ringen som bygger på enstaka transaktioner och där långsiktigheten 
saknas. 

Förståelse för kundernas behov och att sprida marknadsfunktionen är 
tydliga synsättsfaktorer. Att t.ex. sprida uppfattningen om att alla helt 
eller delvis ingår i marknadsfunktionen medför en annan attityd till 
kunderna och till sitt beteende. I synsättet finns också betydelsen av 
tjänstekvalité och kundens förväntningar som påverkar beteendefakto
rerna. 

Uppfattningen att det går att segmentera personalen i back-office- och 
front-officepersonal underlättar den interna marknadsföringen samt ko
ordineringen av den. Tillgänglighet är även det en faktor som är en av 
utgångspunkterna i ett marknadsorienterat tjänsteföretag och klassifice
ras därför som synsättsfaktor. 

Sedan har vi ett antal mer "organisatoriska" faktorer som klassifice
ras tillhöra synsättet. De är motivation, marknadsorienterad kultur, 
lönsamhetstänkande, decentralisering samt belöningssystem. Samtliga 
dessa är instrument för företagsledningen som hjälp till att forma syn
sättet. 

Fysisk-tekniska resurser är en faktor som klassificerats till synsätts
faktorerna därför att ledningen måste ha en medvetenhet om att ett 
marknadsorienterat beteende i ett tjänsteföretag kräver uppmärksamhet 
på de fysisk-tekniska resurserna. Utan väl fungerande sådana blir front-
personalens arbete svårt och kundernas uppfattningar om det mark-
nadsorienterade tjänsteerbjudandet riskerar att få en negativ prägel. 

Synsättsfaktorerna kan därmed sägas spegla organisationens förhåll
ningssätt till marknaden i stort och beteendefaktorerna utgör resultatet 
av detta förhållningssätt. Beteendefaktorerna är således påverkade av 
synsättet.176 Tidigare nämndes att implementeringen av det marknads-
orienterade synsättet utgjordes av samspelet mellan de faktorer som in
går i synsättet. Med ovanstående uppdelning av faktorer erhålles en möj
lighet att studera samspelet mellan beteendefaktorer och synsättsfakto
rer. 

TiUämpning av komponentmodellen 

Efter redogörelsen av komponentmodellen diskuteras tillämpningen av 
den. Hur kan/ska den användas? Vad säger den oss? Hur har den an
vänts i föreliggande studie? 

För att börja med den sista frågan så har komponentmodellen funge
rat som en teoretisk konstruktion och som utgångspunkt för att samla in 
empiri, som i detta fall hämtats från försäkringsbolag. Frågor om de 
ingående faktorerna inom respektive komponent har ställts till personer 

175Jfr interaktionssynsättet 
176Jfr Dreher (1994), Diamantopoulos & Hart (1990) 
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i försäkringsbolagen för att försöka fånga den mentala bilden av det 
synsätt som existerade i respektive bolag samt för att få reda på vilka 
förändringar som skett. Komponenterna strukturerar beskrivningen av 
det marknadsorienterade synsättet i de två fallen och faktorerna används 
som indikatorer för det marknadsorienterade synsättet i de båda före
tagen. 

När dessa fallbeskrivningar analyserats framträder en bild av föränd
ringen inom de olika komponenterna i respektive bolag. Det innebär att 
samtalen med respondenterna om de olika faktorerna utvärderas och tol
kas av mig för att kartlägga om ledningen i organisationerna har arbetat 
mycket eller litet med de olika faktorerna som tillsammans utgör indika
torerna för det marknadsorienterade synsättet. Vi kan även konstatera 
var i komponentmodellen förändringar genomförts och varför, samt vad 
som är den bakomliggande idén för förändringarna. Detta gör att vi får 
en relativt god bild av vad som genomförts i de olika bolagen samt vad 
som planeras och varför. 

Som en naturlig följd av dessa analyser går det med modellens hjälp 
att peka ut vilka komponenter företagsledningen skulle kunna arbeta 
mer med för att öka marknadsorienteringen ytterligare, om det skulle 
vara ett önskemål. Detta är möjligt eftersom vi inte kan förvänta oss en 
total överensstämmelse mellan modellen och de båda företagen. Det 
förtjänar att påpekas ytterligare en gång att marknadsorientering är en 
process. Processen inkluderar idealt alla komponenter i modellen, dvs. 
för att öka marknadsorienteringen bör förändringar ske inom de kompo
nenter som inte ännu är tillräckligt utvecklade. 

I förändringsprocesser är det olika svårt att förändra olika komponen
ter beroende på t.ex. människors motvilja mot förändringar, tekniska 
komplikationer, brist på ekonomiska och kompetensmässiga resurser 
och brist på helhetsförståelse från ledningens sida. Vi ska komma ihåg 
att en förändring av ett företags synsätt, som detta är frågan om, inte 
kan ske utan ett helhjärtat stöd från företagsledningen. Det är företags
ledningen som måste vara övertygad om förändringens fördelar och 
driva den komplexa förändringsprocessen framåt.177 

Att implementerà ett nytt synsätt i ett företag är dessutom inte någon 
enkel process. Det kräver insikt, motivation, tid och tålamod för att 
lyckas. Nästa fråga är vem som bedömer om processen har lyckats? Det 
självklara svaret är att det är kunden. 

Kunden är den enda domaren i detta mål. I och med detta kan även 
nämnas att företagen inte ska gå ut för tidigt till kunderna och tala om 
att "Nu är vi marknadsorienterade". Chvala178 varnar för detta och 
anser att kunderna inte ska informeras förrän förändringen verkligen 
har inträffat. Först då ska alla kommunikationskanaler användas för att 
sprida budskapet. Till sist kan vi avsluta den teoretiska diskussionen 
med ett citat som går i linje med diskussionerna om att marknadsorien
tering är en omfattande process som inte bara handlar om att förbättra 
själva kundmötet. 

177Se t.ex. Gummesson (1991b), Lichtenthal & Wilson (1992) 
178Chvala (1991) 
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After years of research, I'm convinced that the term "market 
oriented" represents a set of processes touching on all aspects of 
the company. It's a great deal more than the cliche "getting close 
to the customer." 

179Shapiro (1988), 120 
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Forskningsstrategi 

Detta kapitel är avsett att förklara några av de ståndpunkter som har att 
göra med hur föreliggande studie har tillkommit, på vilka grunder data 
samlas in, etc. Alla forskare måste göra vissa kritiska val och kapitlet är 
viktigt i så måtto att trovärdigheten av studiens resultat relaterar sig till 
vad som redovisas i detta kapitel. Forskaren bör därför redovisa sina 
egna ståndpunkter så tydligt som möjligt för att läsaren, som ju är for
skarens kund i detta fall, ska kunna bilda sig en uppfattning utifrån vil
ka förutbestämda positioner studien är gjord.180 

Läsaren behöver inte nödvändigtvis dela alla uppfattningar som redo
visas, det är inte det som är poängen. I stället ska läsaren bli medveten 
om vilka ställningstaganden som ligger bakom studien. Med denna in
ledning påbörjas redogörelsen för hur föreliggande studie är genomförd. 

Vetenskapliga angreppssätt 
Som modell för att angripa ett forskningsproblem brukar vi skilja mellan 
induktion och deduktion. Dessa betraktas ibland som motpoler och däri
genom som uteslutande alternativ. I korta drag är skillnaden att induk
tion utgår från empirin och deduktion utgår från teorin, dvs. slutled
ningsprocessen är olika. 

Med ett induktivt angreppssätt ska forskaren samla in empirin med 
en bred ansats och därigenom låta empirin "tala". Utifrån detta ska se
dan teorier sökas/formuleras. Angreppssättet lämpar sig väl som ett för
sta steg för teorigenerering, men mindre väl för teoritestning.181 

180Se t.ex. Myrdal (1968) kap. 11-13, Gummesson (1985) 
181Se t.ex. Eneroth (1984), Glaser & Strauss (1967) 
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Med ett deduktivt angreppssätt ska forskaren utifrån teorier formu
lera hypoteser som sedan ska testas. Verifikation eller falsifikation är 
resultatet av ett dylikt angreppssätt. Det lämpar sig mindre bra som ett 
teorigenererande tillvägagångssätt. Tillämpbarheten är snarare att fast
slå/avslå, än att förklara/förstå någonting182. I samhällsvetenskapen 
idag torde det vara svårt att klassificera all forskning som tillhörande 
den ena eller den andra modellen, i sin renodlade form. Många studier 
har snarare lite av det ena och lite av det andra. 

Upprinnelsen till detta problemområde var när författaren tillsam
mans med en kollega började att intressera sig för de svenska kommu
nernas förändring mot allt mer företagsliknande tänkande. Den teore
tiska referensramen till kommunstudien kom att bli området marknads
orientering i tjänsteorganisationer och resultatet blev avrapporterat i 
form av en licentiatuppsats183. Den studien bildar utgångspunkt för före
liggande studie i så måtto att intresset för teoriområdet väcktes. Därför 
kommenteras en del av den tidigare studien i detta sammanhang efter
som forskningsprocessen spänner över båda studierna (se även Appen
dix). 

För att utveckla en modell som skulle kunna vara tillämpbar för priva
ta tjänsteproducerande organisationer behövde ursprungsmodellen som 
togs fram i kommunstudien184 utsättas för omarbetning. Hittills hade 
området av mig studerats utifrån data från den offentliga sektorn. Ny 
empiri från tjänsteföretag i den privata sektorn krävdes för att öka för
ståelsen samt att få kunskapen om området att breddas. Den nya empi
rin kom att utgöras av två företag som representerade försäkringsbran
schen. 

Genom att på detta sätt konfrontera den utarbetade komponentmodell
en med tjänsteproducerande organisationer från privat sektor förvänta
des impulser som skulle utveckla kunskapen och förbättra förståelsen 
för det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag. 

Detta genomfördes i föreliggande studie och resultatet blev att model
len utvecklades ytterligare. Denna utvecklade modell (kretsloppsmodell
en, kap. 9) är av generell typ, där både teoretiska resonemang och empi
riska data har gett sitt bidrag till att inte bara förklara, utan även att öka 
förståelsen för det komplexa i det marknadsorienterade synsättet, samt 
att öka förståelsen för svårigheten med marknadsorienteringsprocessen. 

Studiens angreppssätt 
Ovanstående beskrivning av tillvägagångssätt kan ej klassificeras som 
antingen deduktiv eller induktiv ansats. I stället har processen med att 
utveckla kunskapsområdet växlat mellan teori och empiri på ett frukt
bart sätt. Detta torde vara ett vanligt sätt att forska på för samhällsveten
skapliga forskare och liknar det som benämns abduktion185. 

182Se t.ex. Eneroth (1984), Glaser & Strauss (1967) 
183Jaensson & Müllern (1992) 
184Se Appendix 1. 
185Se bl.a. Johansson-Lindfors (1993), Kirkeby (1994) 
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Abduktion är förmodligen relativt vanlig vid fallstudiebaserad forsk
ning och Sköldberg skriver om abduktion: 

Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas med 
ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, 
förklarar fallet i fråga. Tolkningen måste sedan bestyrkas ge
nom nya iakttagelser (nya fall).186 

Detta stämmer väl överens med tillvägagångssättet i denna forsknings
process. I den första studien konstruerades det övergripande mönstret — 
komponenterna i det marknadsorienterade synsättet. Därefter analyse
rades två fall (kommunerna) i ljuset av detta mönster varvid justeringar 
i det övergripande mönstret vidtog. För att sedan utveckla området ytter
ligare genomfördes föreliggande studie av försäkringsbolag. Sköldberg 
fortsätter: 

Metoden blir härigenom ett slags kombination av de två tidi
gare nämnda induktiva och deduktiva, men tillför också nya 
moment. Under processens gång utvecklas dels det empiriska 
tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas 
även teorin.187 

En viktig poäng med abduktionen är att den kan sägas ta det bästa ur de 
båda angreppssätten. För en kvalitativ forskningsansats synes detta sätt 
vara väl lämpat eftersom det kombinerar fördelarna med de båda andra 
tillvägagångssätten. Forskaren tillåts pendla mellan induktion och de-
duktion för att så småningom komma fram till resultat som är både teo
retiskt och empiriskt grundade. Som förståelsegenererande väg torde ab
duktionen vara de båda andra överlägsen.188 

I forskningsprocessen har pendlingen mellan teori och empiri varit 
det som korsbefruktat och det som har fött och format resultatet om det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag så som det presenteras 
här. Föreliggande studie bygger således på den tidigare utförda kom
munstudien. 

Forskningsprocessen 
Att beskriva och analysera det marknadsorienterade synsättet i tjänste
företag är huvudsyftet med föreliggande studie. Det handlar till en del 
om att försöka förstå dels vad det marknadsorienterade synsättet är och 
dels att förstå vilka hinder och drivkrafter som påverkar en marknadso
rienteringsprocess. Att utveckla förståelse har i denna forskningspro
cess skett genom att studera relevanta teorier som bildade utgångspunkt 
för den första analysen av empiri från kommunerna. Därefter konstrue
rades en modell över marknadsorientering i kommuner. Föreliggande 
studie tog tidigare studies erfarenheter i beaktande och tillsammans 

186Sköldberg (1991), 19f 
1870a, 20 
188Se t.ex. Sköldberg (1991), kap. 2 
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med nya teoretiska studier resulterade det i en delvis ny empiriinsam-
lingsmodell (komponentmodellen) vilken användes på ett nytt empiriskt 
fält - försäkringsbolag. Föreliggande studies resultat bidrar därmed 
(tillsammans med den tidigare kommunstudien) till att utveckla förstå
elsen för det komplexa området marknadsorientering i tjänsteföretag. 

Teorierna betraktas i föreliggande studie som en utgångspunkt för 
fortsatt arbete och i fallet med det marknadsorienterade synsättet i 
tjänsteföretag — som en vägledning till att förändra en organisation. Teo
ri är att betrakta som ett verktyg snarare än som en lösning på ett pro
blem.189 Teorierna om marknadsorientering och tjänstemarknadsföring 
har bildat utgångspunkten för empiriinsamlingsmodellen i båda stu
dierna. Föreliggande studie vill inte bara försöka förklara vilka kompo
nenter som ingår i det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag, 
utan ambitionen är även att försöka förstå hur de är relaterade till 
varandra. 

I föregående kapitel kritiserades den tidigare forskningen för att inte 
ha studerat synsättet marknadsorientering, utan endast delar av syn
sättet. Denna studie har ambitionen att ha mera av ett helhetsperspektiv 
för att fånga upp synsättet i sig, som det beskrivs av aktörerna i organisa
tionerna. Avsikten är att få en större helhetsförståelse190 för området och 
för att erhålla detta studeras aktörernas tolkningar av sin situation, uti
från relevanta termer.191 

Studien av försäkringsbolag bidrar till den teoretiska förståelsen ge
nom att presentera relevanta begrepp för det marknadsorienterade syn
sättet i tjänsteföretag och relatera dem till varandra (t.ex. i kretslopps
modellen). Vidare ger begreppen en vägledning till vilka faktorer före
tagsledningen ska arbeta med för att en organisation ska öka sin mark
nadsorientering. Kretsloppsmodellens främsta syfte är att indikera sam
band och visa på förändringsmöjligheter. 

Nedan åskådliggörs forskningsprocessen, samt sambanden mellan de 
två studierna. 

189Jfr instrumentalism och pragmatism. Se även Glaser & Strauss (1967), 9 som 
betraktar teori som en process. 
190Jfr Arbnor, Borglund & Liljedahl (1980), 159f 
191Se t.ex. Andersson (1982), Lindholm (1979), 74ff, 134 
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Uppdatering av 
teoriområdet 

Teorigenomgång: 
Marknadsorientering 
Tj änstemarknadsföring 

Grundmodellen över 
marknadsorientering 
i kommuner 

Modell för empiriin-
samling (komponent
modellen) 

En utvecklad modell 
över marknadsorien
tering i kommuner 

Två fallstudier 
(försäkringsbolag) 

En utvecklad modell 
(Kretsloppsmodellen) 

Två fallstudier 
(kommuner) 

Figur 3.1 Forskningsprocessen 

Under hela processen har sökning av ny litteratur skett kontinuerligt. 
Den nya litteraturen har vid ett flertal tillfällen medfört omtolkningar av 
det empiriska materialet samt gett impulser till analyser i olika dimen
sioner. Ny teori har även kommit till i slutfasen, vilket medfört en delvis 
ny syn på det marknadsorienterade synsättet och placerat in det i ett 
större sammanhang. En pendling mellan teori och empiri har således 
skett under hela forskningsprocessen. 

Det är en förhoppning att både teoretiker och praktiker ska kunna ta 
till sig resultaten av studien om det marknadsorienterade synsättet i 
tjänsteföretag. Bakom denna förhoppning ligger en tro på att det kom
mer att vara av väsentlig betydelse för tjänsteföretag att förstå kundernas 
behov och önskemål samt att utforma tjänsteerbjudanden på sådana sätt 
att kunder och potentiella kunder attraheras av dessa. De tjänsteföretag 
som förmår öka sin marknadsorientering kommer sannolikt att få kon
kurrensfördelar på marknaden. 

Forskningsprocessen har empiriskt bestått av djupstudier av ett antal 
organisationer, dvs. olika fall. Dessa fall har bidragit till förståelsen av 
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marknadsorienteringsprocessen och innan redogörelsen av urvalspro
cessen ska en kort diskussion om fallstudier som metod foras. 

En kvalitativ fallstudie 
Fallstudien som undersökningsmetod betecknar studier där forskaren 
är intresserad av detaljerade och djupgående beskrivningar av enskilda 
fall. Fallstudien är också bra för att förstå komplexa områden, som t.ex. 
marknadsorientering. Metoden är speciellt lämpad för att undersöka 
processer där forskaren inte i förväg är helt säker på vad han/hon kom
mer att finna. Frågorna kan därmed utvecklas under tiden studien på
går beroende på vilken information som framkommer. Vi kan tala om 
"möjligheten att bli överraskad" som ett stort plus.192 

Fallstudien och abduktion stämmer väl överens då fallstudien tillåter 
att nya uppgifter som framkommer kan tolkas och användas löpande un
der tiden för empiriinsamlingen. Möjligheten till överraskningar kan på 
detta sätt utnyttjas för att öka förståelsen under tiden som empiriinsam
lingen pågår, varvid även teoretiska uppslag och idéer kan användas för 
att berika studiens slutresultat. 

Den huvudsakliga empiriska källan i föreliggande studie är anställda 
i de två försäkringsbolagen. Eftersom ett helhetsperspektiv på detta rela
tivt nya område är en ambition och det inte finns så många tidigare 
studier att tillgå blir fallstudien en viktig metod för att samla in informa
tion, därför att den ger möjlighet till "nya upptäckter" och komplettering
ar av frågor under studiens gång. 

Föreliggande studie ska spegla utveckling och förändring i de två 
fallen, snarare än att mäta enskilda variabler. I denna process krävs 
möjlighet för forskaren att aktivt arbeta med att ta fram data, t.ex. ge
nom intervjuer. Därigenom erhåller studien ett djup i stället för en bredd 
(som en studie kan erhålla t.ex. genom en surveyundersökning). Djupet i 
den insamlade datan underlättar det förståelseinriktade perspektivet i 
föreliggande studie. 

Valet av kvalitativ fallstudie var utifrån ovanstående utgångspunkter 
närmast självklar. Genom ett sådant förfaringssätt gavs möjlighet till en 
pendling mellan teori och empiri som bidrog till utvecklingen av förståel
sen för teoriområdet. 

Som läsare kan vi möjligen fråga oss om en kvalitativ fallstudie är rätt 
sätt att utveckla förståelse för det marknadsorienterade synsättet i tjän
steföretag? Läsaren kan även fråga sig om den generaliserbarhet som 
detta andas är möjlig vid ett dylikt förfaringssätt? Går det att generalise
ra utöver den empiriska basen för forskningsprojektet? Är det nödvän
digt eller ens önskvärt att kunna generalisera? 

En mycket vanlig kritik mot fallstudiemetodiken är den bristande möj
ligheten till generalisering. Den stora motfrågan är varför generalise
ring är viktig? Utifrån vissa utgångspunkter är det föga intressant med 
resultat som inte kan generaliseras och göras till lagbundenheter. Men 
utifrån andra utgångspunkter är generalisering av underordnad bety
delse. I föreliggande studie är huvudsyftet att beskriva och analysera det 

192Lekvall & Wahlbin (1987), 144, se även Gummesson (1993), 6f 
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marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag. Detta syfte andas ett 
visst mått av generalisering där läsaren kan fråga sig hur detta ska 
kunna uppnås med hjälp av fallstudier av två företag? Svaret är att detta 
mycket väl kan genomföras med hjälp av ett begränsat antal fall. Vi sä
ger ibland att "delen uttrycker helheten" och syftar då på helhetsförståel
sen av ett fenomen. De resultat som föreliggande studie genererar bidrar 
till en större helhetsförståelse för marknadsorientering som fenomen. 

För övrigt är begreppet generalisering inte bra vid en förståelseorien-
terad forskningsprocess, som detta är. Lincoln & Guba193 talar i stället 
om begreppet överförbarhet, vilket skulle passa bättre in på en studie av 
denna typ där förståelse för processen, orsaker och påverkansfaktorer är 
viktiga. Överförbarheten av begrepp och påverkansfaktorer från före
liggande studie till andra typer av tjänsteföretag bedöms som relativt 
goda eftersom begreppen är av generell natur på en relativt hög abstrak
tionsnivå. De är därmed inte enbart användbara för att förstå marknads
orienteringsprocessen i de två försäkringsbolagen, utan kan även använ
das till att skapa förståelse för marknadsorienteringsprocessen i andra 
typer av tjänsteföretag. 

Studieobjekten är på ett övergripande plan försäkringsbolag, men på 
ett operativt plan är det anställda i försäkringsbolag tillsammans med 
dokument som utgör informationskällorna. Det som primärt är av in
tresse är hur de anställda uppfattar det marknadsorienterade synsättet, 
dvs. deras beskrivningar av hur kundkontakter går till, hur administra
tiva system fungerar, vilken information de besitter m.m. Anledningen 
till detta är att det är synsättet marknadsorientering som ska kartläggas 
i tjänsteföretagen, vilket kräver data om hur de anställda t.ex. ser på sin 
arbetssituation och hur de upplever företagets sätt att fungera, samt 
vilka förändringar som vidtagits/ska vidtas samt motiven till dessa. 

Studien har till viss del syftet att undersöka hur marknadsoriente
ringsprocessen går till och därför måste de anställda bli huvudkällan för 
datainsamlingen. Det är således ett intra-organisatoriskt perspektiv där 
de interna processerna fokuseras och analyseras med det marknadsori
enterade synsättet som referensram. 

En jämförelse med Gummessons olika perspektiv på tjänsteproduk
tion i föregående kapitel kan göras här. Han har nästan enbart själva in-
teraktionerna i fokus för sin framställning och inte "hela" det mark
nadsorienterade synsättet som föreliggande studie har. Studiens intra-
organisatoriska perspektiv medför att Gummessons "kontaktpersons
perspektiv" blir det som ligger närmast föreliggande studies utgångs
punkt (figur 2.9). 

Kundernas uppfattningar faller, ur ett intra-organisatoriskt perspek
tiv, utanför föreliggande studie. Inte därför att de skulle vara ointressan
ta - tvärt om, deras uppfattningar är naturligtvis av stort intresse. 
Intressefokus riktas emellertid här mot den mentala bild som de an
ställda har av synsättet, dvs. hur det uppfattas och hanteras inom orga
nisationen och inte primärt vilka effekter det får utanför organisationen. 
Studien har, som tidigare nämnts, ett intraorganisatorisk perspektiv där 
de anställda befinner sig i fokus för beskrivningen av processer, orsaker, 
samband m.m. 

193Lincoln & Guba (1985), 297 
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Kundernas uppfattningar om marknadsorientering som sådant bi
drar inte till förståelsen av marknadsorienteringen som synsätt. De kan 
inte förväntas ha någon större kunskap om vare sig marknadsoriente
ring som begrepp eller vilka hinder och drivkrafter som kan finnas för 
en marknadsorienteringsprocess. Att undersöka deras uppfattningar ut
ifrån föreliggande studies syften ter sig därför inte intressant. Om syftet 
däremot hade varit att undersöka effekterna av en marknadsoriente
ringsprocess hade kunderna varit en naturlig informationskälla. 

Den förståelse som utvecklas är delvis av allmän karaktär, dvs. de in
gående komponenterna och de samband som redovisas är inte allena 
sammankopplade med försäkringsbolag. Termerna är av generell natur 
och syftar till att bidra till en större teoretisk förståelse för teoriområdet. 

Fallen inom försäkringsbranschen är valda för att generera impulser 
till att utveckla teoriområdet snarare än för att gälla en mycket snäv del 
av tjänstesektorn i landet. I så måtto är kunskapen användbar även för 
tjänsteproducerande organisationer inom andra områden än försäk
ringsbranschen. De impulser till förändring som förhoppningsvis för
medlas genom föreliggande studie kan således komma att gälla ett 
vidare fält av organisationer än enbart försäkringsbolag, söm är valda i 
föreliggande studie. 

Val av bransch och företag 
Ett kriterium för val av företag var att de skulle vara tjänsteföretag som 
var baserade på både utrustning och människor, enligt Thomas mo
dell194 i föregående kapitel, för att få en mer allsidig belysning av det teo
retiska området. Utrustning är den "hårda" sidan av ett företag och 
människor är den "mjuka" sidan. Biltvättar och biografer var till exem
pel ointressant ur detta perspektiv eftersom de nästan uteslutande är ba
serade på utrustning. Likaså var exempelvis advokatbyråer och utbild
ningskonsulter ointressanta eftersom de nästan helt är baserade på 
människor. 

Ovanstående hade delvis även att göra med ytterligare ett valkriterium 
som var att jag ville studera stora företag. Motivet till detta var att tidi
gare studier av marknadsorientering i varuproducerande företag i stort 
hade gällt stora företag. För att kunna dra nytta av de tidigare forsk
ningsresultaten gällande marknadsorientering ansågs storlekskriteriet 
vara viktigt och det skulle t.ex. finnas olika organisatoriska enheter där 
existensen av en försäljningsorganisation var en betydelsefull faktor. 
Likaså borde det gå att skilja ut personer som arbetade inom de olika 
"komponentområdena", dvs. personer som helt eller delvis arbetade in
om stödjande system, kundmötet samt marknadsinformation. 

Två olika empiriska fält var möjliga att studera: professionella tjän
ster (tjänsteförsäljning till andra företag) eller konsumenttjänster. Tidi
gare empiriska studier handlade i stort om konsumentförsäljning vilket 
medförde att området professionella tjänster uteslöts. Motivet till detta 

194Jfr Thomas (1978) resonemang i föregående kapitel där han för resonemang om 
olika klassificering av tjänsteföretag (se fig. 2.7). 
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var även här att kunna dra nytta av tidigare forskningsresultat, vilket be
dömdes viktigt då de studier som fanns att tillgå i stort befann sig inom 
området konsumentförsäljning. I ett senare skede kan det kanske vara 
mer intressant att studera empiri som ligger utanför tidigare studie
områden för att komplettera den teoretiska förståelsen med en empirisk 
bredd. I föreliggande studie bedömdes det dock tillräckligt att applicera 
det marknadsorienterade synsättet på det empiriska fältet tjänsteföretag 
för att inte ändra för många variabler. 

Efter dessa valkriterium fanns några tänkbara företag inom olika 
branscher att välja mellan som exempelvis banker, försäkringsbolag och 
resebyråer. Det fanns möjligheter att välja företag från flera branscher 
eller från en bransch. Jag valde att hålla branschkriteriet konstant och 
därför enbart studera företag inom samma bransch för att på så sätt få 
samma kontextuella förhållanden. Motivet till detta var att få ett djup 
även utifrån branschkriteriet snarare än att erhålla en bredd, där flera 
branscher var representerade. Även här går det att tänka sig att bredda 
den empiriska basen i fortsatta studier för att komplettera förståelsen för 
området. 

Ytterligare ett valkriterium var att företagen skulle hålla på med för
ändringar som föll inom den teoretiska referensramen. Förståelsen för 
området underlättas om företagen har genomfört, genomför och plane
rar att genomföra förändringar i riktning mot ökad marknadsoriente
ring. Utan denna typ av förändringsarbete torde möjligheten att studera 
marknadsorienteringsprocessen vara tämligen begränsad. 

Utifrån ovanstående valkriterium föreföll försäkringsbolag vara rele
vanta organisationer att studera. De var baserade på både utrustning 
(centraldatorer) och på människor (utbildade och professionella)195. De 
var tillräckligt stora för att ha både separata organisatoriska enheter 
samt personer tillgängliga som i huvudsak kunde placeras in under de 
olika komponenterna. Försäkringsbolagen tillhandahöll både konsu
menttjänster och professionella tjänster, varav konsumenttjänsterna var 
intressanta i föreliggande studie enligt tidigare resonemang. 

Empiriskt var dessa även intressanta av flera andra orsaker. För det 
första pågick sedan flera år tillbaka många förändringar i försäkrings
branschen som kunde klassificeras som ingående i en marknadsoriente
ringsprocess. Några av dem kom sig av marknadens avreglering, vilket 
bidrog till att kunderna uppmärksammades på ett helt annat sätt än tidi
gare.196 

För det andra därför att de tjänster de tillhandahöll var diffusa för 
kunderna så till vida att kunderna betalade för något slags ekonomiskt 
skydd, ofta utan att sätta sig in i de villkor som gällde197. Det är oftast 
inte förrän någonting händer som kunderna tvingas sätta sig in i vill
koren för försäkringen. Hur många av oss har exempelvis full känne
dom om vårt totala försäkringsskydd? Detta borde medföra att marknads
föringsfunktionen är mycket viktig i försäkringsbolag, som förmedlare 
av en diffus tjänst. 

195Se Thomas (1978) och hans klassificering av tjänsteföretag (fig. 2.7). 
196Greenwald (1991) 
197Se Dalborg i Arndt & Friman (1982), 124, 129 & 132 
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För det tredje har vi i massmedia då och då kunnat iaktta fall med 
missnöjda kunder som har drabbats av olyckor av olika slag. Vi kan här 
fråga oss varför en del kunder blir missnöjda? Många orsaker kan dölja 
sig bakom detta men ett svar kan vara att dessa missnöjen kan bero på 
att kundernas förväntningar på försäkringsbolagens tjänster inte stäm
mer överens med de utförda prestationerna. Ett annat svar kan vara att 
det kan bero på att själva utförandet av tjänsterna inte görs tillräckligt 
kundanpassat. Båda dessa svar speglar klassiska kvalitétsproblem198 för 
tj änsteproducerande verksamheter. 

För det fjärde har vi under slutet av 1980-talet även kunnat iaktta hur 
försäkringsbolagen ägnat allt mer tyngd åt den del av verksamheten som 
utgjordes av kapitalförvaltning. Faktum var att hela branschen hade lå
tit stora delar av den traditionella försäkringsverksamheten gå med 
underskott under en period. Dessa underskott hade tidigare kunnat täck
as med överskott från kapitalförvaltningen. 

Även ekonomiska motiv för sammanslagningar med banker förekom i 
slutet av 1980-talet och böljan på 1990-talet. Det var naturligtvis en mycket 
viktig del av verksamheten, men vi kan fråga oss om de hade ägnat rela
tionerna med kunderna tillräcklig uppmärksamhet eller om intresset 
för kapitalet/kapitalförvaltningen blev så centralt att kundvården kom 
lite i skymundan? Allt detta sammantaget gjorde att försäkringsbran
schen föreföll intressant att studera utifrån idéerna om det marknads-
orienterade synsättet i tjänsteföretag. 

Antalet fall som studeras avgörs av den "mättnad" som forskaren 
uppnår, dvs. när det inte tillför någonting mer till forskaren så är det 
inte längre meningsfullt att göra nya observationer. Rent praktiskt är det 
oftast lämpligt att begränsa sig till ett fåtal fall därför att det är mycket 
tids- och resurskrävande att gå ned på djupet i varje enskilt fall.199 

Antalet organisationer (försäkringsbolag) har av ovan angivna skäl 
begränsats till två företag. De två försäkringsbolag som valdes represen
terar en betydande del av den svenska marknaden för försäkringar till 
privatpersoner och vid inledande kontakter med dem erhölls mycket po
sitiva reaktioner till föreliggande studie. Ytterligare ett försäkringsbolag 
deltog i urvalsprocessen från början men intresset från deras sida 
bedömdes som mycket lågt varför de uteslöts ur studien på ett tidigt 
stadium. De två utvalda bolagen önskar vara anonyma i föreliggande 
studie och har därför döpts till Sture och Nisse. Båda försäkringsbolagen 
arbetade med ett flertal förändringar i riktning mot ökad marknads
orientering av sina verksamheter. Omfattningen av undersökningarna i 
respektive företag har varit relativt stor och bedöms därför utgöra till
räckligt underlag för att uppnå mättnad. 

Ett problem som Gummesson200 diskuterar i samband med intervjuer 
och andra källor är access. Han menar att det dels är svårt att erhålla 
tillfredsställande access och dels att medvetandet om detta är allt för 
lågt. Det är av avgörande betydelse att tillfredsställande access uppnås 
för att studiens syften ska kunna uppfyllas. Högsta ledningen för de två 
utvalda bolagen har gett sitt samtycke till projektet, samt ställt upp med 

l^Se t.ex. Grönroos (1987), Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) 
199Gummesson (1985) 
200Oa 
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"resurspersoner" på hög ledningsnivå samt annan hjälp vilket bedöms 
ha medfört god access till både individer och information, vilket jag är 
mycket tacksam för. 

Intervjuerna 
På grund av att försäkringsbolagen har en mängd olika verksamheter 
har jag tillsammans med ledningen hos dem gjort en avgränsning till i 
huvudsak verksamhet som berör konsumenter (dvs. inte t.ex. företags
försäkringar) därför att denna del av försäkringsverksamheten bedöm
des vara den mest relevanta och intressanta för föreliggande projekt 
samt tillräckligt omfattande för att fånga upp många olika aspekter av 
marknadsorienteringen i företagen. Detta hindrar ej att det vid intervju
samtalen även kom upp intressanta jämförelser mellan företagsförsäk
ringar och konsumentförsäkringar. Det innebär att det trots allt finns en 
del sådana resonemang med i fallredovisningarna som illustration till 
de tankegångar som existerade, även om jag inte har frågat specifikt om 
detta. Förklaringen är helt enkelt att det inte till fullo gick att separera 
resonemangen i praktiken, dvs. vid intervjusituationerna samt att vissa 
av tankegångarna bidrog till att öka förståelsen för de tankar som existe
rade i företagen varför exempel även från andra områden än konsu-
mentförsäkringar finns med, dock i begränsad omfattning. 

Rent praktiskt har intervjuer till största delen genomförts inom för
säljningsorganisationen i de båda bolagen, men även intervjuer med 
personer inom skaderegleringsområdet, produktutvecklingen samt med 
personer på företagsledningsnivå har genomförts för att få en bättre för
ståelse för förändringar, tankegångar och förhållanden i branschen och 
i det specifika bolaget. Dessa personalkategorier bedömdes vara mest re
levanta att samtala med då de besitter kunskap om marknadsföring 
och/eller om kundkontakter, produktutveckling samt ledning av perso
nal. Vi konstaterade ju tidigare att frontpersonal, ledning och viss stöd
personal var centralt för det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföre
tag varför de naturligt borde ingå i en dylik studie. 

I båda bolagen bad jag att få en lista med namn som var rikligt tillta
gen, för att inte riskera att bli helt styrd av ledningspersonen i bolagen 
(t.ex. att enbart få individer med positiv inställning till de förändrings
processer som genomförts eller planerades). Jag valde ut vissa namn ur 
de listor jag erhållit för att bestämma intervjutillfällen. Endast i något 
enstaka fall misslyckades vi med att komma fram till en gemensam tid
punkt för en intervju. 

Jag är dock väl medveten om att urvalet av intervjupersoner ändå kan 
ha varit skevt. Det vore tänkbart att samtliga på de listor jag erhållit kan 
ha varit förespråkare för ett marknadsorienterat tänkande (även om 
termen som sådan inte användes). Under intervjuprocessen har dock 
nya personer som inte fanns med på de ursprungliga listorna identifie
rats och intervjuats. Kritiska synpunkter har inte heller saknats, vilket 
stärker urvalet och tas som intäkt för att även kritiska personer funnits 
med på listorna. En viss skevhet kan ändå inte uteslutas. Ur mitt per
spektiv bedömer jag dock att det inte har förelegat några betydande skev
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heter i urvalet som på något avgörande sätt skulle ha påverkat studiens 
resultat. 

Frågor har ställts enligt en semistrukturerad intervjuguide (utifrån 
den teoretiska referensramen - komponentmodellen), vilket är lämpligt 
vid studier av denna typ201. En kritik mot studien kan vara påverkan av 
intervjupersoner via intervjuareffekter, vilket kan göra att intervjuade 
personer svarar som de tror att jag vill och inte som de själva vill. Själva 
intervjuerna har därför genomförts i form av samtal där de intervjuade i 
möjligaste mån fått berätta vad de ville. Företagsledningarnas godkän
nande av mitt forskningsprojekt har i detta sammanhang varit legitime
rande och torde ha medfört att de intervjuade kunnat känna sig "fria" att 
berätta om händelser etc. utifrån sina personliga uppfattningar. 

Styrningen av samtalen har därvid inskränkt sig till att ställa inledan
de frågor inom respektive frågeområde (komponenter i modellen) för att 
komma på rätt spår, samt att i vissa fall ställa kompletterande specifika 
frågor. På detta sätt har jag försökt reducera eventuella intervjuareffek
ter för att så långt möjligt inte påverka de intervjuades berättelser med 
eventuell egen förförståelse, kännedom om vissa förlopp, egna värde
ringar etc. I den fortsatta framställningen används dock det traditionella 
begreppet intervjuer. 

Personliga intervjuer genomfördes i ett av försäkringsbolagen (Sture) 
under hösten 1992. Sammanlagt har 26 personer på olika nivåer och på 
tre olika geografiska platser i landet intervjuats. Skriftliga dokument har 
också samlats in, däribland några marknadsundersökningar. Intervju
er i det andra försäkringsbolaget (Nisse) genomfördes i början av 1993. 
Sammanlagt har där 17 personer intervjuats på olika nivåer och på fyra 
olika geografiska platser i landet. Även där har skriftliga dokument in
samlats. 

Kunskapen om försäkringar och försäkringsbolag kopplat till den teo
retiska referensramen ökade kraftigt i inledningsskedet av intervjuperio
den. Efter ett tag infann sig en mättnadskänsla där varje ny intervju en
dast gav marginella bidrag till kunskapen om området202. Denna mätt
nad märktes tydligt då jag i det första försäkringsbolaget intervjuade fler 
personer innan mättnaden infann sig, än i det andra bolaget. Det gick 
mycket snabbare att förstå sammanhang och branschspecifika resone
mang i bolag nummer två (Nisse) eftersom jag då hade tillägnat mig 
kunskaper om detta under intervjuerna i det första bolaget. Av denna an
ledning krävdes inte lika många intervjuer i försäkringsbolaget Nisse för 
att komma till liknande mättnadskänsla som i försäkringsbolaget Sture. 

Kopplat till komponentmodellen så har totalt i de båda bolagen 20 p er
soner definierats arbeta inom komponenten kundmötet (inne- och utesäl
jare samt skadereglering), 14 personer inom komponenten stödjande sys
tem (ex. produktutveckling, regionchef, personalansvarig, kontorsperso
nal), 4 personer inom komponenten marknadsinformation, samt 5 per
soner på företagsledningsnivå. Samtliga personer har intervjuats en 
gång. Mina "resurspersoner" har jag dock vid flera tillfällen talat med 
(förutom de "formella" intervjuerna) för att komplettera informationen 
samt fråga om specifika detaljer. Vissa utvalda personer har dessutom 

201Lundahl & Skärvad (1992), 91f 
202Jfr Gummesson (1985) 
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fått chansen att kommentera fallbeskrivningarna. Intervjuerna fördela
de sig enligt nedan. 

i - i X Stodiande Marknads- T i . Kundmotet ,J . n Ledning system information ° 

Stockholm 2 Nisse 
5 Sture 

1 Nisse 
5 Sture 

1 Nisse 
3 Sture 

2 Nisse 
3 Sture 

Sundsvall 1 Nisse 
4 Sture 

3 Nisse 
2 Sture 

Umeå 1 Nisse 
3 Sture 

1 Nisse 
1 Sture 

Luleå 4 Nisse 1 Nisse 

Tabell 3.2. Fördelning av genomförda intervjusamtal 

Varje intervju varade mellan 30 minuter och två timmar, men den vanli
gaste tiden var ca en timme. Under de inledande intervjuerna i varje 
bolag framkom intressanta förhållanden som kom att komplettera inter
vjuguiden i det fortsatta intervjuarbetet. 

En annan möjlig kritik är att intervjuerna har spelats in på band. Det 
skulle kunna ha medfört att de intervjuade har hållit tillbaka vissa syn
punkter och åsikter av rädsla för att bli registrerade. En del intervjuade 
frågade om användningen av banden, i de fall jag inte hann informera 
om det innan. Med de svar jag gav om att de endast är jag som forskare 
som har tillgång till bandinspelningarna och de görs endast för att 
kunna återge korrekt information avslutades vidare resonemang om 
detta. Det kan naturligtvis vara så att jag trots detta inte fått fram vissa 
synpunkter. Mängden intervjuade är dock en garant för att de mest 
betydelsefulla synpunkterna kommit fram trots eventuell rädsla för 
bandinspelning. 

Värt att nämna i detta sammanhang är hur källkritiken har genom
förts i praktiken. Kombinationen personliga intervjuer och skriftligt ma
terial har underlättat för att säkerställa vissa delar i fallbeskrivningar
na. Båda fallen beskriver skeenden där det förekommer ett antal sakupp
gifter. De skriftliga källorna har fyllt den viktiga funktionen att verifiera 
när viktiga händelser ägt rum, samt grunddragen i händelseförloppen. 
Likaså har återföringen till intervjupersonerna verifierat min beskriv
ning och tolkning av dessa händelser (se nästa avsnitt). 

I föreliggande studie har traditionella källkritiska metoder använts203 

för att avgöra sakuppgifters vederhäftighet. Några bärande principer för 
arbetet med att säkerställa både fallbeskrivningar och analyser har varit 
att sträva efter att få tag i samtida källor. Ju längre från en händelse en 

203Torstendahl (1966) 
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källa är desto mindre betydelse har den getts, det gäller fram för allt 
muntliga källor, men även skriftliga källor. 

Dessutom har strävan varit att endast acceptera förstahandsuppgifter. 
Personer som inte varit med om en händelse har inte accepterats som 
källa, Jag har även undvikit att acceptera en ensam källa till en viss 
uppgift, samt varit uppmärksam på om källor kan vara färgade åt något 
håll. Dessa förhållanden är väldigt viktiga att ta hänsyn till vid kvalita
tiva studier då intervjuer utgör den viktigaste källan till information. I 
föreliggande studie är det med utgångspunkt i de personliga intervju
erna som de gemensamma synsätten kunnat iakttagas, vilket ställde 
krav på min medvetenhet beträffande källkritik. 

Några exempel på hur källkritik har använts är att det i någon inter
vju gavs påståenden om dataavdelningens kompetens. Det gick inte på 
ett rimligt enkelt sätt att verifiera, så det har ej inkluderats i fallbeskriv
ningen. Diskussioner om hur kunderna "fuskar" med skadeanmälning
ar gick inte heller att få verifierat på något rimligt sätt och har även det 
lämnats därhän beträffande konkreta siffror eller beskrivningar. Feno
menet "fusk" diskuteras dock i studien. 

Systematisering och analys 
Alla intervjuer spelades in på band och skrevs ut på papper. Därefter 
systematiserades stora delar av rådatamaterialet i varje fallstudie ge
nom att klassificeras in under olika komponenter i den teoretiska refe
rensramen, dvs. kundmötet, stödjande system och marknadsinforma
tion. En del av materialet passade inte in under dessa klassificeringar 
och fick egna klassificeringar t.ex. "omgivningen", vilket utgjorde sam
lingsnamn för påverkan från olika omgivningsfaktorer. Detta förfarings
sätt medverkade till abduktionsprocessen där "oförväntad" empiri kom 
att bidra till att utveckla förståelsen för marknadsorienteringsprocessen. 

Materialet ställdes samman till en fallbeskrivning för varje bolag. Den 
beskrivningen är av traditionell typ för fallstudier, dvs. i form av en be
rättelse av de olika aktiviteter och tankegångar som framkom. Berättel
serna är i huvudsak strukturerade utifrån den inledande komponentmo
dellen. Fallstudieberättelser är ofta tydliggjorda genom redovisning av 
citat, så även i dessa fall. Glaser & Strauss204 varnar i och för sig för att 
redovisa exempel på uttalanden i en fallbeskrivning. De anser att det ger 
beskrivningen tvivelaktiga "bevis". Läsaren får en falsk känsla av relia-
bilitet och författarna menar att forskaren alltid kan välja ut citat som 
stödjer i princip vad som helst. 

Det är förvisso så att forskaren godtyckligt kan välja citat, men det har 
med forskarens integritet att göra att välja citat på ett sådant sätt att de 
representerar vad de påstås göra i texten. Citattekniken i en fallberät
telse av denna typ ökar förståelsen för läsaren och gör framställningen 
mer läsvärd. Därigenom överväger fördelarna de eventuella nackdelar 
som kan finnas i form av falsk säkerhet m.m. 

Fallbeskrivningarna tillsändes 9 intervjuade personer i försäkringsbo
laget Sture och 11 intervjuade personer i försäkringsbolaget Nisse, som 

204Glaser & Strauss (1967), 5 
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därigenom fick möjlighet att ha synpunkter samt korrigera eventuella 
sakfel. Tre personer i varje bolag (inkluderande de två resursperso
nerna) hörde av sig och gav värdefulla synpunkter på fallbeskrivning
arna. Detta förfaringssätt underlättar kontrollen av att faktauppgifter, 
tolkningar, sammanhang m.m. uppfattats korrekt och är samtidigt ett 
sätt att återföra information. Varje fallstudie var då avslutad med en 
kort första analys utifrån det marknadsorienterade synsättet. 

I fallanalyserna användes de faktorer som konkretiserat de olika kom
ponenterna på så sätt att samtalen kring faktorerna genererade en bild 
av hur mycket kunskap de anställda hade om respektive faktor. Ur 
denna bild har slutsatser dragits om hur mycket faktorerna har diskute
rats i organisationen, dvs. hur företagsledningen och de anställda har 
diskuterat kring dem, vilka slutsatser till eventuella förändringar som 
dragits, hur sambanden mellan faktorerna såg ut etc. Komponentmo
dellen har således använts för att definiera de olika "titthål" som använts 
på empirin i de två fallen. De konkretiserande faktorerna har sedan ut
gjort det som jag som forskare "tittat efter" i respektive titthål. Fallbe
skrivningarna följer dock inte helt de faktorer som ingår i respektive 
komponent. Orsaken till detta är att det då skulle ha blivit en del upprep
ningar i beskrivningen av fallen eftersom det i praktiken inte till fullo 
gick att separera de olika faktorerna från varandra enligt den teoretiska 
modellen. 

Den sammantagna bilden som de anställda har förmedlat vid inter-
vjusamtalen kompletterat med skriftligt material har utgjort bedöm
ningen av om och hur respektive företag har arbetat med de olika fakto
rerna. Denna bedömning är till sin natur subjektiv och bygger på de tolk
ningar jag som forskare har gjort av de mentala bilder som har förmed
lats till mig. Validiteten i den använda metoden är svår att veta, eftersom 
vi då skulle behöva tillgång till en annan metod som vi "vet" ger sanna 
resultat. Om vi hade tillgång till den skulle vi ju hellre använda den me
toden i stället. Frågeställningen är ändå relevant eftersom det är väsent
ligt att försöka få kunskap om huruvida studien verkligen undersökt det 
den avsett att undersöka. Den "kontrollmekanism" som använts i före
liggande studie har utgjorts av återföring till studieobjekten (fallbeskriv
ningarna), vilket är ett vanligt sätt att validera kvalitativa studier. 

Komponentmodellen med dess konkretiseringar, typologiseringen 
samt kretsloppsmodellen har framkommit genom en abduktiv process i 
flera steg med början i studien om kommuner och deras marknadsorien
tering. Förutsatt att de identifierade komponenterna och konkretisering
en av dem är relevanta, vilket jag anser att de är, betraktar jag det valda 
tillvägagångssättet som tillförlitligt. Ett sätt att stämma av resultaten är 
att låta intervjuade läsa igenom fallen, som tidigare nämnts, och på så 
sätt redovisade jag min första preliminära uppfattning om hur de båda 
bolagen hade arbetat utifrån det marknadsorienterade synsättet. Inga 
kommentarer inkom på just analysdelarna i respektive fall. Det kan tyda 
på att de tolkningar som gjorts ligger i linje med vad de anställda också 
kan utläsa av fallbeskrivningarna och den egna uppfattningen om sin si
tuation. 

Efter detta utskick ut till personer i de valda försäkringsbolagen skrevs 
fallbeskrivningarna om något. De båda fallanalyserna sammanfogades 
till en gemensam fallanalys som skulle tydliggöra bolagens aktivitets
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grad när det gäller marknadsorientering. Beroendeförhållanden mellan 
vissa faktorer kunde påvisas genom analys av beteende- och synsättsfak
torer. I slutet av fallanalyskapitlet konstaterades att den använda kom
ponentmodellen inte till fullo kunde användas till att förklara eller förstå 
marknadsorienteringsprocessen. 

Förnyade teoristudier via genomgång av relevanta artiklar och böcker 
kopplat till fallbeskrivningarna utgjorde underlag för att söka nya fakto
rer som påverkade marknadsorienteringsprocessen, mönster och sam
band. De faktorer som identifierats i kapitel 8 har genererats utifrån två 
tankemodeller. Den ena var Leavitts205 och den andra var Lekvall & 
Wahlbins206. Dessa modeller har även använts för att strukturera upp 
diskussionerna kring faktorerna i kapitlet. 

Kopplingen mellan helheten och analyser av orsaker gav ytterligare 
faktorer att diskutera ur ett marknadsorienteringsperspektiv. Mönster 
på en högre abstraktionsnivå upptäcktes som bidrog till förståelsen av 
vilka faktorer som kan påverka marknadsorienteringsprocessen. Ur 
dessa analyser samt kompletterande teoriområden framkom kretslopps
modellen som tydliggör samband mellan begrepp och hur marknadsori
enteringsprocessen fortlöper över tiden.207 

Ett komplett avhandlingsmanuskript sändes ut till mina två resurs
personer under våren 1996 för att de skulle få information om hur långt 
jag hade kommit i mitt avhandlingsarbete samt att de skulle få chansen 
att reagera ytterligare en gång på det som skrivits. Vissa förtydliganden 
och omskrivningar genomfördes efter dessa reaktioner på manuskriptet, 
bl.a. för att anonymiseringen skulle hålla. 

En avslutande självkritisk synpunkt är att utgångsperspektivet för stu
dien borde ha varit något bredare och även från början ha tagit med fak
torer i omgivningen på ett annat sätt än som gjordes. 

Vid analysarbetet upptäcktes dock att resultaten av de fallnära analy
serna inte till fullo kunde förklara varför bolagen inte var mer mark-
nadsorienterade än vad de var. Ej heller kunde jag i det skedet nöjaktigt 
förstå det komplexa i marknadsorienteringsprocessen. Genom att ab-
duktionsprocessen har använts med pendling mellan empiri och teori 
kom emellertid omgivningens betydelse att lyftas fram mycket tydligt, 
vilket medförde att förståelsen för området som helhet ökade högst 
väsentligt. 

205Leavitt (1965) i March (1965) 
206Lekvall & Wahlbin (1987) 
207Se t.ex. Lantz (1993), 70-96 
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4 
Försäkringsbranschen -
en introduktion 

Ett försäkringsbolags funktion 
Försäkringsbolag ingår i den sk. finansiella sektorn. Denna sektor inne
fattar alla typer av finansiell verksamhet som t.ex. bankverksamhet, för
säkringsverksamhet och handel med värdepapper. Det finansiella syste
mets huvuduppgifter kan sägas vara208: 

- att omfördela sparande, dvs. sammanföra sparare och inve
sterare i ekonomin och sörja för effektiva kreditflöden dem 
emellan; 

- att hantera och utjämna olika former av risktagande; 
- att tillhandahålla effektiva betalningsmedel, dvs. skapa 

likviditet och medverka i en väl fungerande betalnings -
medelsförsörjning. 

Försäkringsbolagens roll i det finansiella systemet är att hantera och ut
jämna risker. Denna verksamhet uppfyller de genom att sammanföra en 
stor mängd försäkringstagare till samma grupp. Denna grupp består av 
både de med låg risk och de med hög risk. Utifrån den aggregerade grup
pens risk beräknas sedan den premie som alla i gruppen måste erlägga 
för att omfattas av riskskyddet. Försäkringstagaren betalar således för 
att försäkringsbolaget ska ta över risken. 

Försäkringsbolagen bidrar även till kapitalmarknadens verksamhet 
genom att slussa försäkringstagarnas medel till placeringar i aktier, 
obligationer m.m. 

208SOU (1991:89), 105 
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Den tredje punkten ovan har försäkringsbolagen ingen betydande roll 
för. Där är det främst banksystemet som tillgodoser uppgiften att tillhan
dahålla betalningsmedel och betalningsmedelsförsörjning. 

De huvudområden som ett typiskt försäkringsbolag har kan indelas ef
ter "produktsegment" i försäkring av skador för hushåll (~ konsument
försäkringar), livförsäkring, företagsförsäkring samt återförsäkring209. 

Marknaden för konsumentförsäkringar och livförsäkringar känne
tecknas av ett fåtal säljare och en stor mängd köpare på marknaden. 
Detta har medfört standardiserade försäkringslösningar med små möj
ligheter till anpassning för kunden. 

Marknaden för företagsförsäkringar för små och medelstora företag 
har ungefär samma karakteristika som marknaden för konsumentför
säkringar. För de stora företagen finns det dock helt andra möjligheter 
till anpassningar av försäkrings villkor och kan beskrivas närmast som 
en förhandlingssituation. Kunden är ju i det fallet mycket starkare och 
betyder mycket mer för försäkringsbolaget än vad en enskild konsument 
gör.210 

Livförsäkringar och företagsförsäkringar har en sak gemensamt, de 
är medvetna aktiva riskval. Detta är oftast inte fallet för konsumentför
säkringar som tecknas utan större medvetenhet om vare sig risker eller 
villkor för riskskyddet. Valet är dessutom oftast ett "passivt" val, dvs. för
säkringstagaren vet att det är bra att inneha t.ex. en hemförsäkring men 
sätter sig inte in i omfattningen av eller undantagen från skyddet. 

Försäkringsbolagen är beroende av samhällsutvecklingen i stort när 
det gäller t.ex. brottslighet. Om brottsligheten ökar kommer försäkrings
bolagen att få högre kostnader för att betala ut ersättningar, som i sin tur 
kommer att påverka försäkringstagarnas premier i framtiden. Likaså 
gäller detta för t.ex. trafikolyckor och andra olyckssituationer som är för
säkrade. 

Ett samhällsfenomen som är lite mer svårgreppbart är moraluppfatt
ningar. Försäkringsbolagen är delvis beroende av att försäkringstagare 
är ärliga och uppriktiga när de anmäler skadornas omfattning, om så 
inte är fallet uppluckras moralen och "onödiga" kostnader uppstår för 
försäkringsbolagen och dess kunder. Vi har kunnat iakttaga en debatt i 
massmedia angående detta fenomen under en tid där även uppskatt
ningar av "fusket" gjorts. Krav från försäkringsbolag att få upprätta ge
mensamma försäkringstagarregister för att kunna minska fusket har 
ställts. Detta anses viktigt för det stora flertalet kunder så att de inte ska 
behöva få ökade kostnader för sitt försäkringsskydd på grund av fusk. 

Vi kan med detta konstatera att försäkringsbolagen fyller en mycket 
viktig funktion i vårt samhälle. Detta har, som vi kommer att se nedan, 
medfört ett stort intresse från statsmakternas sida. 

Sverige genomgick en finansiell kris under början av 1990-talet. 
Eftersom försäkringsbolagen har en betydande roll i det finansiella sys
temet kom de att drabbas hårt av sjunkande börskurser, minskade vär
den för fastigheter etc. Områden som försäkringsbolagen slussat mycket 
av försäkringskundernas inbetalade medel till. 

209SOU (1991:89), 85 
210Oa, kap. 2 
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En kort historisk exposé 
Försäkringsverksamheten i Sverige har anor ända tillbaka till medelti
den, då det nämns i bl.a. Östgötalagens bygdebalk (en av de medeltida 
landskapslagarna) om hur ersättning i samband med brand ska ordnas. 
Brand var en av de tillbud de var mest ängsliga över på den tiden. Där 
nämns även hur klagan vid tinget kunde vidtas om någon inte hade läm
nat sitt bidrag.211 

Ett annat exempel är sakförsäkringsverksamheten som uppmärk
sammas i samband med Karl XI:s sjöslag 1667 och bildandet av änke- och 
pupillkassor under 1700-talet som skulle ta hand om pension samt efter-
levandeskydd till änkor och barn. Livförsäkringar var dock någonting 
som företag ej skulle syssla med därför att det ansågs som en vadslag
ning om hur länge personer skulle leva. Detta var inte moraliskt gång
bart. Denna uppfattning fanns kvar långt in på 1800-talet.212 

Regelrätta försäkringsbolag började växa fram i och med industriali
seringens genombrott vid mitten av 1800-talet. Då främst företrädda av 
engelska bolag, därför att de svenska bolagen vid den tiden inte hade till
räckligt med kapital. Det sågs som en fara att den svenska försäkrings
marknaden dominerades av utländska bolag som förde ut kapital ur lan
det. 

Det första svenska försäkringsbolaget som bildades är ett bolag som 
fortfarande finns kvar - Försäkrings Aktiebolaget Skandia. De fick 
Kungl. Majits tillstånd att bedriva försäkringsrörelse 1855. Ar 1866 bilda
des det andra svenska bolaget Försäkringsaktiebolaget Svea.213 

År 1886 kom den första regleringen av försäkringsväsendet i Sverige. 
Aret efter utsågs en försäkringsinspektör vid civildepartementet att 
granska försäkringsbolagen och deras räkenskaper. Denna reglering 
var dock mycket blygsam. Avsaknaden av ordentlig reglering medförde 
att ett antal mindre försäkringsbolag kunde etablera sig i slutet på 1890-
talet. I slutet av 1800-talet fanns det ett tusental små försäkringsbolag 
med lokal anknytning och relativt svag kapitalbas. 214 

Branschorganisationer skapades tidigt och 1875 bildades Svenska 
Försäkringsföreningen. Det var en arena för försäkringsbolagen att dis
kutera enighet och sammanhållning beträffande t.ex. försäkringsvill
kor. Sedermera bildades Svenska Livförsäkringsbolags Direktörsföre
ning (1906). Avsaknaden av statlig reglering gjorde dessa arenor mycket 
viktiga och kan sägas ha spelat en stor roll för självregleringen inom 
branschen på den tiden.215 

Ar 1903 kom en särskild lagstiftning för försäkringsbolag. Enligt Lars
son216 var de drivande aktörerna VD för försäkringsbolaget Tuie samt en 
försäkringsinspektör. Branschen själv drev således på för att få en statlig 
reglering av branschen. 

211Larsson (1991), 7 
2120a, 7 
213Englund (1982) 
214Larsson (1991) 
2150a 
2160a, 16 
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Några av resultaten av lagstiftningen var att staten utvidgade sin kon
troll via försäkringsinspektionen, etableringen av nya bolag skärptes för 
att förhindra konkurser till följd av t.ex. svag kapitalbas samt att försäk
ringsbolag inte fick bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse.217 

Försäkringsinspektionen blev en egen myndighet 1904 och deras hu
vudsakliga uppgift kan sägas vara att skydda försäkringstagarnas kapi
tal. En rad regleringar infördes därför framöver som kom att handla om 
fondering, beräkningsregler för premiereserv, aktiekapital etc. 

Kooperationen startade försäkringsrörelse via Brandförsäkringsan
stalten Samarbete (1908) samt livförsäkringsbolaget Folket (1914) som mot
vikt till de rent privata intressena i branschen. 

Staten kom att inverka på försäkringsmarknaden även på andra sätt. 
Genom införandet av obligatorisk lag på olycksfallsförsäkring 1916 kom 
staten att ta en del av marknaden genom att de styrde denna typ av för
säkring till statliga institutioner. Även vid införandet av lagen om pen
sionsförsäkring (1914) samt lagen om obligatorisk folkpensionering (1936) 
kanaliserades inbetalningarna till statliga institutioner. Privata pen
sionsförsäkringar tilläts dock existera hos försäkringsbolag vid sidan om 
de reglerade. I och med beslutet om tjänstepension bildades det statligt 
kontrollerade SPP (Svenska Personal Pensionskassan) 1917218. 

En lagstiftning som dock kom att expandera marknaden för de privata 
försäkringsbolagen var lagen om obligatorisk trafikförsäkring på motor
fordon (1929). 

En stor strukturomvandling skedde främst under 1920-talet och 1930-ta-
let fanns endast 45 försäkringsbolag kvar. Antalet rikstäckande bolag 
ökade under samma tidsperiod och bolagen förlorade en del av sin lokala 
prägel. 

Uppbyggnaden av de stora koncernerna kan också dateras till 
denna period. Skandia förvärvade således livbolagen Svecia 
1928 och Nordstjernan 1931. Under åren 1929-1932 förvärvade 
också Tuie ett flertal bolag. Livbolaget Trygg hade redan tidi
gare påbörjat en utveckling och diversifiering av verksamhe
ten genom förvärv av redan etablerade bolag. Denna tendens 
fortsatte också under senare delen av 1920-talet och under 1930-
talet.219 

Det fanns emellertid fortfarande ett stort antal lokala försäkringsföre
ningar men de var ofta specialiserade inom ett segment som t.ex. försäk
ring av kreatur. 

Ar 1934 kom ett allvarligt hot mot försäkringsbolagen. I ett brev till 
Statsminister Per Albin Hansson framfördes tankar på ett förstatligande 
av försäkringsbolagen. Tankarna framkom därför att annulationssiff-
rorna var höga under en tid (minst hälften av nyanskaffningarnas vär
de) och ackvisitörerna beskylldes för att ha dålig kompetens. Regeringen 
kom dock fram till att det saknades skäl till förstatligande vid den tid
punkten.220 

217Larsson (1991) 
218Grip (1987), 76 
219Larsson (1991), 31 som refererar till Englund (1982) 
220pör en mer utförlig historiebeskrivning se Grip (1987). 
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Ett annat hot mot försäkringsbolagen kom i och med ett potentiellt krig 
(andra världskriget). Försäkringsbolagen insåg att de löpte risken att 
inte kunna betala ut tillräckligt med pengar samtidigt som en kraftig in
flation kunde urholka försäkringstagarnas ekonomiska skydd. Bran
schen drev på en ny lagstiftning som kom först 1943 som bl.a. begränsade 
ersättningsbeloppen vid dödsfall till följd av krigshandling.221 

En ny försäkringsrörelselag antogs 1948. Ett av problemen i branschen 
dittills var det stora antalet bolag och branschens heterogena struktur. 
Försäkringsinspektionen hade därför problem med kontrollen samtidigt 
som det fanns en uppfattning om att försäkringskostnaderna var för 
höga tack vare branschstrukturen (t.ex. decentralisering). 

Ett syfte med 1948 års lagstiftning var därför att reglera branschstruk
turen. Skärpt kontroll av nyetableringar inom branschen infördes, där 
t.ex. koncessionen kunde begränsas till tio år. Lagstiftarna införde även 
att livförsäkringsverksamhet inte fick blandas med annan försäkrings
verksamhet och måste därför bedrivas i separata bolag. Även vissa 
förändringar i försäkringsbolagens fonder genomfördes för att trygga 
kundernas framtida behov. En effekt av denna lagstiftning var att bolags
ordningarna för samtliga försäkringsbolag fick skrivas om och god
kännas på nytt.222 

År 1950 kom en förändring i lagstiftningen som innebar att kundernas 
intressen togs tillvara genom försäkringstagarrepresentation i bolagen. 
Detta var dock ej detaljreglerat utan lämnades till varje bolag att disku
tera formerna för. 

Efter dessa år av reglering var det relativto lugnt då det under några 
decennier endast vidtogs smärre justeringar. Ar 1980 antogs konsument-
försäkringslagen som främst berörde sakförsäkringsområdet. 

Vi har kunnat iakttaga ett stort statligt intresse för försäkrings
branschen, vilket är summariskt exemplifierat ovan.223 Intresset hänför 
sig dels till omsorgen om individernas försäkringsskydd varvid ett flertal 
försäkringsområden har blivit föremål för lagstiftning. Dels har omsor
gen gällt försäkringstagarnas skydd i form av reglering av bolagens fi
nansiella verksamhet, för att säkra försäkringstagarnas tillgångar. 
Även branschen själv har medverkat till regleringar av verksamheten 
för att få klarare spelregler. 

Staten har under första hälften av seklet uppmuntrat fusioner för att 
få ned antalet bolag. Detta har skapat förutsättningar för mindre kon
kurrens på marknaden, vilket i sin tur kan misstänkas ha haft negativ 
inverkan för kunderna. 1955 konstaterades t.ex. att det fanns 48 avtal av 
kartellkaraktär mellan bolagen. Detta förhållande bestod även 1974.224 

Ett stort ingrepp i branschen från statens sida kom 1986225 när rege
ringen beslutade om att ta ut en extra engångsskatt från försäkringsbo
lagen som då presenterade stora vinster. 

221Larsson (1991), 55ff 
2220a 
223För en fylligare genomgång se Larsson (1991) 
224Se t.ex. Folksams försäkringsutrednings betänkande(1962), Larsson (1991), 
Näringsfrihetsfrågor (1955), Skogh & Samuelsson (1985) 
22^Email från statsministerns kansli 17 mars 1995. 
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EU som avreglerande faktor 
Det var fram för allt det förestående inträdet i EU som drev på en avregle-
ring inom den svenska försäkringsbranschen. Inom EU tillhörde den 
fria rörligheten av tjänster och kapital två av de fyra friheterna och dessa 
friheter skulle komma att få effekt på den svenska försäkringsmarkna
den. 

Ett hinder i Sverige men även inom övriga länder i unionen var den 
omfattande kontrollen av bolagen samt lagstiftningen. Medlemsländer
nas lagstiftning var vid tiden för föreliggande studie heterogen och skif
tade en hel del mellan de olika länderna. Orsakerna till dessa skillnader 
anges i en studie vara främst tre226: 

- Försäkringstagarskyddet. För att så långt möjligt skydda försäkringsta
garnas intressen har staten ansett det säkrast att försäkringstagarnas 
inbetalade kapital stannat i respektive land. 
- Statsfinansiella intressen. Staterna har ansett det viktigt att kontrollera 
de stora finansiella tillgångarna som försäkringsbolagen har haft. 
- Lika behandling. I vissa länder har staten endast tillåtit utländska för
säkringsbolag om egna försäkringsbolag har tillåtits operera i det ut
ländska försäkringsbolagets hemland. 

Ambitionen inom EU var att libéralisera tjänstesektorn som sådan, i vil
ken försäkringsbranschen ingår. Tanken var att genom en friare kon
kurrens och fri etableringsrätt skulle konkurrensen ske på lika villkor 
och kunderna skulle kunna tjäna på lägre premier. EU eftersträvade en 
enda stor hemmamarknad för försäkringstjänster. 

När det gäller försäkringstjänster behöver det inte ske en fysisk etable-
ring i olika länder. Det skulle kunna gå alldeles utmärkt att sköta dessa 
kontakter via post, tele- eller datakommunikation. 

För att denna ambition skulle kunna infrias krävdes omfattande för
ändringar och harmoniseringar i försäkringslagstiftningen i de olika 
medlemsländerna. Eftersom man trodde att Sverige också var på väg in i 
den europeiska unionen påverkade detta även den svenska marknadens 
lagstiftning. 

En harmonisering på alla plan inom lagstiftningens område ansågs 
inte realistiskt utan länderna började med ett slags minimiharmonise-
ring. Det innebär till exempel att ett försäkringsbolag med tillstånd att 
bedriva verksamhet i ett annat land inom EU automatiskt har tillstånd 
att bedriva verksamhet i vilket annat EU-land som helst. Ett annat exem
pel är att det är försäkringsbolagets hemland som utövar myndighets
tillsynen och de regler som gäller i hemlandet t.ex. vad gäller storleken 
på eget kapital. På skadeförsäkringsområdet har de olika länderna nått 
längst i sina harmoniseringssträvanden. 

Ett annat regelverk som är tillämpligt på försäkringsmarknaden är 
EUs regler om konkurrens. Inga karteller, marknadsdelningar, kvote
ringar o.d. är tillåtna. Även regler kring företagsfusioner kan komma 
att påverka försäkringsbolagen. I dessa fall måste dock företagens sam

226IFU (1992) 
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lade årsomsättning överstiga fem miljarder ECU, vilket innebär relativt 
stora fusioner. 

Redan genom EES-avtalet kom EUs regler för försäkringsmarknaden 
att omfatta även de svenska bolagen. En inskränkning för de svenska för
säkringsbolagen införs dock i och med detta. Hittills hade de svenska bo
lagen fått placera sina tillgångar i vilken valuta som helst. I och med 
EUs regler måste tillgångarna matchas med de försäkringsåtaganden 
bolagen har i respektive land.227 

Anpassningen till de regler som fanns/diskuterades inom EU inleddes 
redan i mitten på 1980-talet. Några viktiga händelser att notera är228: 

• År 1985 avskaffades den s.k. behovsprincipen enligt vilken 
tidigare nya försäkringsbolag inte fick bildas i Sverige om inte 
regeringen ansåg att ett behov av det nya bolaget förelåg ur all
män synpunkt. 

• År 1986 upphävdes placeringsplikten, dvs. skyldigheten för 
försäkringsbolag att köpa bostadsobligationer. (Detta var dock 
inte primärt en EG-anpassning även om det passar in i EG-
sammanhang). 

• År 1989 blev det möjligt att verka som försäkringsmäklare i 
Sverige och året efter gavs mäklare rätt att förmedla försäk
ringar även från utlandet. 

• År 1989 gavs försäkringsbolag möjligheter att i större ut
sträckning placera i utländska tillgångar. 

• År 1990 tilläts efter brittisk förebild fondförsäkringsverk -
samhet ("Unit linked") i Sverige. 

• År 1992 gavs Svenska medborgare rätt att köpa utländska liv
försäkringar utan beloppsbegränsning - en rätt för företag och 
privatpersoner att köpa utländska skadeförsäkringar har alltid 
förelegat. 

• Samma år möjliggjordes för försäkringsbolag att med till
stånd av finansinspektionen eller regeringen att köpa banker 
eller andra finansiella institut samtidigt som banker gavs 
motsvarande rätt att förvärva eller bilda försäkringsbolag. 

Efter denna kortfattade redogörelse för funktion och historik vidtar de två 
fallbeskrivningarna som utgör den empiriska basen i studien. Berättel
serna är strukturerade utifrån den inledande komponentmodellen. 
Eftersom fallen är anonymiserade finns inte någon inledande beskriv
ning med i varje fall om antal anställda, organisation, ekonomiska data 
etc. Detta har jag varit tvungen till därför att antalet försäkringsbolag 
som marknadsför konsumentförsäkringar i Sverige är begränsat och 
beskrivningar av ovanstående art skulle direkt avslöja vilka bolag som 
beskrivs och anonymiseringen därför vara verkningslös. Inledningen till 

227IFU (1992), 42 
228IFU (1994), 33f 
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varje fallbeskrivning blir därför något "torftig" i och med att berättelsen 
startar omedelbart, men läsaren får ha överseende med detta. 
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Marknadsinformation 

Kundiiiformation 

Inget systematiskt informationssystem fanns utarbetat. Information 
hämtades dock in från sälj organisationen då och då. Säljarna lämnade 
också ifrån sig information i de fall många kunder påpekade samma sa
ker, för att se om det gick att rätta till. Från centralt håll var man ibland 
med på säljmöten runt om i landet för att via sina egna säljare fånga upp 
vad som hände på marknaden. 

Skaderegleringen var naturligtvis en källa till informationsinsam
ling. Om det var luddiga formuleringar som föranledde diskussioner 
med kunder i skaderegleringstillfället, fördes detta vidare till produktut
vecklingsavdelningen för eventuell åtgärd. 

Det fördes diskussioner om hur och vilken information företaget skulle 
samla in från kunderna. En idé var att ha så få parametrar som möjligt. 
Detta tilllämpades på villaförsäkringen, där det var betydligt färre para
metrar än tidigare. Planer fanns också på att samarbeta med Centrala 
Fastighetsdata och på så sätt köpa in ca 80 % a v de uppgifter bolaget be
hövde. Då skulle de bara behöva samla in ett fåtal uppgifter från kunden. 

För att få det riktigt enkelt fanns det tankar på att bara ge ut ett kryss
schema till kunden för ifyllande och några dagar efter de hade fått in 
detta skulle kunden ha sin försäkring. Mot detta stod beräkningar att 
uppskatta risken. 

Uppstickaren X t.ex. ställer betydligt mera frågor som: kom
mer du att låna ut din bil till någon under 25 år? Och har du sol
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lucka? Med de mer nyanserade frågorna kan de uppskatta ris
ken på ett mer noggrant sätt. De vägrar också att teckna försäk
ringar med vissa kunder, annat än trafikförsäkring som de 
enligt lag måste tillhandahålla. Jag tror att det kommer att gå 
mot en mer tydlig segmentering av kunderna, där man kom
mer att få betala mer om man tillhör en riskgrupp. Nu talar vi 
om sakförsäkringar hela tiden. 

Två olika perspektiv fanns således i organisationen. Antingen skulle 
företaget samla in få parametrar för att underlätta för kunden och sälj-
personalen, eller så skulle de samla in så många parametrar som möj
ligt för att på bästa sätt ringa in risken för respektive kund. 

Undersökningar av kundernas behov och önskemål hade således inte 
varit någon flitigt använd informationskälla tidigare. Endast ett fåtal 
studier hade gjorts fram till avregleringen av försäkringsmarknaden. 
Därefter hade undersökningar av kunderna blivit ett av instrumenten för 
informationsinsamling. Personalen hänvisade till några undersökning
ar de senaste åren av både kvalitativ och kvantitativ art. Personalen som 
befann sig långt ut i organisationen trodde dock att hade alltid hade gjort 
regelbundna undersökningar bland kunderna. 

Undantaget var skaderegleringen, som hade gjort fler regelbundna 
undersökningar om kundtillfredsställelse i samband med kundernas 
skadereglering. 

Det fanns en dominerande uppfattning bland personalen att de kunder 
som hade råkat ut för en skada någon gång var väldigt nöjda med skade
regleringen. De som aldrig hade drabbats av en skada ansågs däremot 
mycket mer misstänksamma mot försäkringsbolaget. 

När företaget numera tog fram nya produkter, avsatte de pengar i bud
geten för marknadsundersökningar, vilket ej gjordes tidigare. En orga
nisatorisk enhet som arbetade mycket med testlanseringar och mark
nadsundersökningar var Sekundärkund-centret i Stockholm. De utförde 
uppdrag från andra avdelningar i bolaget och testade nya produkter, 
gamla produkter på nya kundgrupper m.m. De utgick bl.a. ifrån vilken 
avslutsfrekvens det borde bli enligt tidigare statistik och ställde sina re
sultat i relation till det. Verksamheten i Sekundärkund-centret hade ökat 
kraftigt mellan 1990 och 1992. 

En stor kundbasundersökning vidtogs i slutet av 1980-talet. Resultatet 
av den var bl.a. att de kunde dela upp kunderna i segment. Det visade sig 
att ca 20 % av kunderna stod för ca 80 % av intäkterna. En analys av detta 
resultat medförde en ändrad strategi som innebar att företaget skulle 
satsa mer på kundvård. 

Företagsledningen konstaterade att det inte skulle vara bra för verk
samheten om de 20 p rocenten ovan blev missnöjda med bolaget och därför 
bytte till någon konkurrent. Resonemang om lönsamhet per kund
segment blev intressant i och med detta, något som generellt inte hade 
uppmärksammats i någon större utsträckning tidigare. 

Ledningen kom fram till en förändring i kundbearbetningen där de 
med många försäkringar till stora belopp skulle ha mest service, och en 
personlig sådan, medan de med få försäkringar till småbelopp endast 
skulle kontaktas per brev. Grundtanken var att de med många försäk
ringar på stora belopp var mer lönsamma än andra kundsegment. 
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Lönsamheten per produkt fanns inte regelbundet redovisad ute i säl-
jorganisationen, vilket säljarna klagade på. De hade en viss osäkerhet 
om vad de skulle koncentrera sig på för att få bästa möjliga resultat för 
bolaget. Tidigare, med provisionssystemet, fanns en styrning som tydligt 
visade vilka produkter som säljarna tjänade mest på. En samstämmig 
uppfattning från säljkåren var att de för säljarna mest lönsamma pro
dukterna inte verkade ha något absolut samband med vilka produkter 
som bolaget tjänade mest på. 

Ett exempel som nämndes var pensionsförsäkringar, som betalades 
bra i provision till säljarna. De pengar som kom in den vägen tillhör 
emellertid inte försäkringsbolaget, utan var försäkringstagarnas peng
ar. Bolaget tog endast ut en administrativ kostnad som skulle täcka han
teringen av dessa produkter.229 

Ett resultat av den stora kundbasanalysen var ett koncept som kom att 
kallas Primärkund. Konceptet gick ut på att företaget samlade de lön
samma kunderna i ett segment. Inför utformningen av detta koncept 
gjorde de flera olika marknadsundersökningar och därefter en testlanse
ring. De kom fram till att kunderna ville ha en personlig försäkrings
man och en årlig total genomgång av sin försäkringssituation. Orsaken 
till detta var att många kunder var mycket osäkra på sin försäkrings
situation. Konceptet var inspirerat av ett bankkoncept som kallades "per
sonlig bankman". 

En produkt som lanserades 1991 var "Bostaden" som var ett koncept för 
en familj. En enkel produkt som även var tänkt som en liten informa-
tionsinsamlare. I den kundbild som fanns på datorn var det tänkt att säl
jarna skulle fylla i ett antal uppgifter om kunderna utöver vad som kräv
des för den produkten. Denna information skulle de ha som underlag till 
vidare bearbetning av dessa kunder. Filosofin bakom var att försöka se 
kunden som en helhet och att hjälpa dem med sitt försäkringsskydd, i 
stället för att sälja en hemförsäkring. 

Avsikten med denna informationsinsamling hade dock inte kommu
nicerats tillräckligt till säljpersonalen. De kände sig inte tillräckligt mo
tiverade att samla in denna "extra" information, utan tyckte att det var 
bökigt och tog en massa onödig tid. 

En fråga som många anställda diskuterade var hur konsumenter väl
jer försäkringsbolag? Många anställda hänvisade till en undersökning 
som gjorts där de styrande faktorerna för köp av försäkring rangordna-
des enligt följande: l) hade tidigare försäkring där, 2) hade bästa försäk
ringsvillkor, 3) fick försäkring genom organisation/förening/företag, 4) 
rekommendation av föräldrar och syskon, 5) valde försäkringsbolag med 
lägsta premie. 

När kunden väl hade valt ett försäkringsbolag så ansåg de anställda 
att det var väldigt trögrörligt. Det var svårt att få kunder att byta försäk
ringsbolag. Även om kunderna hade försäkringar i flera olika bolag så 
var det väldigt svårt att locka dem till att bli helkunder i ett bolag, 
exempelvis genom rabattsatser. 

229Pensionsförsäkringar måste enligt lag hanteras i ett separat bolag för att skydda 
försäkringstagarnas insatta pengar. Alla tillgångar i ett livbolag är försäkringsta
garnas och eventuella "vinster" kan ej disponeras av moderbolaget. 
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Konkuirentinformation 

Konkurrentbevakningen sköttes från en central avdelning. Där samla
des det in offentliga handlingar som t.ex. årsredovisningar och tidnings
artiklar. Företagsledningen fick även in information från sälj organisa
tionen t.ex. via konkurrenternas kunder. Sälj organisationen fick frågor 
varje månad om olika faktorer. 

Resultatet av informationsinsamlingen analyserades, sammanställ
des och skickades ut till sälj organisationen. Ett exempel som nämndes 
var en nyligen genomförd djupanalys av en konkurrent där de vägde 
samman all information de hade och tolkade den, varvid de kom fram till 
konkurrentens troliga strategi. 

Även bankernas verksamhet hade blivit intressant att följa eftersom de 
från och med 1994 skulle blir konkurrenter inom vissa produktsegment. 
Bankerna ansågs ha en mycket god insikt i sina kunders ekonomiska si
tuation, vilket betraktades som en enorm konkurrensfördel. Kunderna 
besökte dessutom banken betydligt oftare än de besökte sitt försäkringsbo
lag. 

Även försäkringslösningar i andra länder var föremål för en del un
dersökningar. Det fanns dock inte så stora skillnader mellan olika län
der. Skadetillfällena som kunderna försäkrade sig emot var inte så olika 
och lösningarna var därför väldigt lika. 

Företagsledningen hade kontroll över vilka produkter konkurrenterna 
släppte ut på marknaden. I den här branschen betraktades det som rela
tivt enkelt och snabbt att kopiera varandras produktlösningar. Företagen 
gjorde emellertid inte alltid det bl.a. på grund av att de i vissa fall inte 
kunde räkna hem produkten som en lönsam produkt, vilket medförde en 
del funderingar på konkurrenternas sätt att räkna. 

Även bevakning av försäkringsmäklare hade blivit intressant i takt 
med att antalet mäklare ökade. Det ansågs vara en tveeggad företeelse. 
Om de sålde bolagets försäkringar var det bra, men de kunde ju också ut
göra konkurrenter om de sålde andra bolags försäkringar. 

Kundmötet 

Servicenivå 

Servicenivån var beroende av vilket segment kunderna tillhörde som tidi
gare nämnts. Tillhörde de gruppen Primärkund skulle de ha högre 
servicenivå än om de var Sekundärkunder. Primärkunderna ansågs 
villiga att betala mer för sina försäkringar och skulle då följaktligen få 
en bättre personlig service. Sekundärkunderna däremot ansågs inte 
benägna att betala för service och skulle då inte belasta organisationen 
med för höga kostnader. De fick en mer opersonlig service främst brev-
ledes. 

Företagsledningen ansåg att sekundärkunderna måste få produkter 
som var lätta att kommunicera och att sätta sig in i, eftersom de inte 
skulle få någon personlig service. Ledningen var medveten om att det 
ställde stora krav på det material som distribuerades till kunderna. 
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För Primärkunderna hade det byggts upp en speciell organisation för 
att de skulle få bra service. Varje kund hade en personlig försäkrings
man att vända sig till i alla ärenden - Primärkundkonsulten. 

De skulle vara insatta i samtliga produkter och finnas tillgängliga på 
telefon när kunderna behövde diskutera eller fråga om något. Det var 
dock inte så att det var personliga kunder på det sättet att ingen annan 
på försäkringsbolaget Sture fick ta samtalet och besvara frågorna. Tvärt 
om, om det var telefonkö till kundens namngivna försäkringsman skulle 
någon annan kunna ta samtalet - tillgängligheten var det viktigaste. 

Dessa kunder, som hade bedömts vara de mest lönsamma, skulle tas 
om hand på bästa möjliga sätt. De skulle få en genomgång av sitt totala 
försäkringsskydd och förslag till ändringar, kompletteringar eller 
minskning av försäkringsskyddet, allt efter sina behov. 

Bolaget hade försett dessa kunder med ett plastkort med de uppgifter 
de skulle kunna behöva så att de lätt kunde komma i kontakt med försäk
ringsbolaget. Plastkortet skulle i en framtid kunna fyllas på med mer 
servicefunktioner som t.ex. betalningsmedel hos bilverkstaden vid krock
skador, möjlighet att ta ut pengar om kunden blir bestulen under semes
terresan m.m. 

Ledningen ansåg att det var viktigt att inte vara så regelstyrd att de 
inte skulle kunna göra vissa avsteg för att få en nöjd kund att stanna 
kvar som kund i bolaget även i framtiden. En av de främsta orsakerna 
till byte av försäkringsbolag angavs vara missnöje med skaderegle
ringen. Därför var det viktigt att se både till kundens behov och önskemål 
och bolagets långsiktiga strategi. 

Det sades vara grundtanken i verksamheten - att ha bästa möjliga 
kundvård, inklusive skadereglering, till de kunder som var mest lön
samma och som bolaget ville behålla. En trogen storkund skulle kunna 
få vissa favörer som inte andra kunder skulle kunna komma åt. Om 
kunden inte skulle bli nöjd med skaderegleringen fanns en möjlighet att 
överklaga beslutet till bolagets interna försäkringsnämnd. 

Någon uppföljning av skaderegleringen fanns dock inte inbyggd i 
Primärkundkonceptet. Det innebar att Primärkundkonsulten inte visste 
hur det gick med skaderegleringen av sin kund, annat än att det gick att 
se i kunddatabasen om och när skadan var reglerad och hur mycket som 
var utbetalt. Man sade att detta i praktiken kunde innebära att det kunde 
finnas ett antal lite missnöjda kunder, som då uppdagas först nästa 
gång som Primärkundkonsulten ringde upp för att ha den årliga genom
gången av försäkringsskyddet. Primärkundkonsulterna ansåg att det 
kunde bli svårt att hantera en sådan situation om de inte var förberedda 
på det. 

En aspekt på service som diskuterades var när kunden ringde och 
hade haft inbrott. Kunden var ofta lite skärrad och det gällde för front-
personalen att ta hand om kunden efter de behov som han hade just då. 
De anställda uppgav att det i vissa fall kunde vara mycket psykiskt jobbigt 
för kunden att någon främmande person hade brutit sig in och rört runt 
i de mest personliga sakerna som kunden hade i hemmet. Ibland kunde 
det ta flera år innan kunden hade kommit över en sådan upplevelse. 
Detta ansågs ställa stora krav på smidighet och lyhördhet hos perso
nalen, att kunna höra hur kunden mår. 
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Skadeförebyggande åtgärder var ett inslag i servicen. Att med ett ny
hetsbrev kunna tipsa kunderna inför semestern, vintersäsongen etc. vad 
de bör tänka på och hur de kan göra för att undvika skador. Det ansågs 
kunna ge "vinster" både för kunderna och för försäkringsbolaget. Kun
derna skulle kunna slippa problem och bolaget skulle då undvika kostna
der, i bästa fall. 

Snabbhet i framför allt skaderegleringen ställdes upp som en viktig 
konkurrensfaktor. En första kontakt skulle alltid ha skett inom tre till 
fem dagar för alla kunder, beroende på till vilken region kunderna 
hörde. De skulle då åtminstone ha fått en bekräftelse på att skadeanmä
lan var mottagen. 

Primärkunderna blev särbehandlade vid skador och togs alltid först. 
Små skador kunde Primärkundkonsulten i vissa fall reglera själv, vilket 
underlättade och snabbade upp hanteringen. Då kunde skadan vara 
slutreglerad inom en till två veckor. Målsättningen som angavs var att 
varje skada skulle vara reglerad inom 30 dagar. 

För personskador gick det av naturliga skäl inte, eftersom de krävde 
omfattande utredningar. Regleringstider på ett par år var inte ovanliga, 
men det var speciella krav som ställs på denna typ av skador och det an
sågs mycket viktigt att kunderna fick rätt ersättning - den ersättning de 
var berättigade till. 

Andra exempel på att kunderna skulle erhålla det de var berättigade 
till nämndes och ett exempel var om en kund anmälde en krockad bil och 
var fördelskund. Då skulle de få reda på att de var berättigade till hyrbil. 
En hyrbil kunde i gynnsamma fall ordnas på en halvtimme, om kunden 
inte befann sig långt bort från större orter. Personalen var instruerad att 
alltid tillfråga kunden om de ville ta ut det som de var berättigade till, och 
hade betalat för. 

Det ansågs viktigt att kunderna i alla situationer skulle få snabba och 
korrekta besked. Uppfattningen var att om kunderna får det, så kan de 
acceptera att de inte får ersättning för allt, men om de tvingas vänta 
länge för att få ett negativt besked så har de kanske hunnit bygga upp 
förväntningar om ersättningar som det kanske skulle bli svårt att 
diskutera och hantera. 

En annan fördel med snabba besked sades vara att kunderna inte fick 
misstänka att det fifflades med ersättningarna. Personalen skulle kunna 
säga att det står si och så i villkoren - enkla produkter - som kunden 
själv skulle kunna sätta sig ner och kontrollera. 

För att uppnå en bra beslutssnabbhet ansåg ledningen att det krävdes 
en systematik i arbetet kompletterat med beslutsstöd som t.ex. användar-
vänliga datorprogram med relevant information. Ledningen insåg att 
ingen kunde begära att frontpersonalen skulle ha all information i huvu
det. 

Telefonväxeln hade inte betraktats som den centrala funktion den var, 
sett ur kundens synpunkt. Det hade varit långa väntetider i växeln och 
därmed svårt att komma fram. Nu hade det installerats en "prator" som 
tog hand om alla interna samtal, så att de inte behövde belasta växelper
sonalen. På detta sätt uppgavs servicen till kunderna ha ökat betydligt. 
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Kundens medverkan 

Det är viktigt att de [kunderna - m in anmärkning] inte känner 
det här sälj snacket, utan här är det en speciell omvårdnad vi ef
tersträvar 

Primärkundkonceptet byggde väldigt mycket på kundens medverkan i 
processen. Inställningen var att det var upp till kunden att ta sig tid för 
den årliga genomgången av försäkringsskyddet, och i den situationen 
lämna korrekta uppgifter. 

Detta skulle i möjligaste mån göras med en personlig kontakt, dvs. 
kunden skulle helst komma till kontoret där Primärkundkonsulten arbe
tade. I vissa fall, när de geografiska förutsättningarna inte var gynn
samma, kunde de tänka sig andra lösningar. Ett alternativ var att Pri
märkundkonsulten åkte ut till en ort och hade bokade genomgångar med 
ett antal kunder. Det ansågs dock inte vara en helt igenom bra lösning 
eftersom tillgängligheten för andra kunder då minskade drastiskt under 
de tillfällena. I undantagsfall kunde de göra genomgången per telefon, 
om avståndet var alldeles för stort, vilket ofta var fallet i Norrland. 

Behovsanalysen som gjordes med kunderna uppgavs ta från 45 minu
ter till en och en halv timme att göra. Personalens intryck var att en del 
kunder hade bra ordning på sig och visste vilka försäkringar de hade, 
men de flesta var förbluffande dåligt insatta i försäkringsskyddet. Alla 
visste dock hur bilen var försäkrad, men inte alltid hur barnen var för
säkrade. 

I samband med genomgången fick kunderna en pärm som innehöll 
försäkringsbrev, behovsanalysen som gjordes, informationsblad m.m. 
En uppfattning som delades av alla anställda var att de flesta kunderna 
inte läste sina försäkringsbrev. Den här personliga kontakten ansågs 
därför vara ett utmärkt tillfälle att förklara vad försäkringarna gällde för 
respektive vad de inte gällde för. 

Företagsledningen var emellertid inte säker på att alla Primärkunder 
behövde den totala genomgången varje år. Men genom att kontakta 
kunderna en gång om året skulle försäkringsbolaget Sture kunna visa 
sitt intresse för kunderna, vilket ansågs vara positivt. Försäkringsbo
laget skulle inte bara visa sitt intresse för kunden när premiefakturan 
skulle betalas. Detta kontakttillfälle var tänkt att användas för att bygga 
upp ett förtroende och skulle inte upplevas som att de försökte att sälja på 
kunderna försäkringar som de inte behövde. Kunderna skulle även få 
upplysningar om sådant som de skulle kunna ta bort ur försäkrings
skyddet. 

Försäkringsbolaget Sture skulle förvissa sig om att kunden var rätt 
försäkrad, enligt sina behov och önskemål. Men det var alltid kunden 
som skulle ta beslut om ändringar i försäkringsskyddet. 

87 



Försäkringsbolaget Sture 

Kundens förväntningar 

Många tror att vi inte vill betala ut skador, men klart som kat
ten att man får ut om man är berättigad till det, det vill ju vi 
också. 

Det sades att ett försäkringsbolag har oftast fyra tillfällen för kontakt med 
kunderna. Det första tillfället är när de tecknar en försäkring, det andra 
är när de får premiefakturan att betala, det tredje är via massmedias re
portage och det fjärde är vid det eventuella skadetillfället. Inget av dessa 
tillfällen ansågs vara speciellt positivt laddat för kunden. 

Personalen berättade att vissa kunder förväntade sig ingen ersättning 
alls eftersom de betraktade försäkringsbolag som skumma företeelser 
som bara var intresserade av att få in premierna, men på alla sätt för
sökte undkomma utbetalningar av ersättningar vid skador. Det brukade 
heta att "det är alltid det där finstilta som gör att man ej får sin ersätt
ning." 

Andra kunder förväntade sig att få ersättning motsvarande nya sa
ker, t ex när deras tio år gamla frys hade gett upp. Att avdrag görs för att 
frysen var tio år gammal hade kunden inte satt sig in i. 

Att förväntningarna inte befann sig på rätt nivå ansågs av de an
ställda till stor del bero på det språk som användes och den kommunika
tion som bolaget hade med kunderna. I denna bransch som i så många 
andra hade det utvecklats ett "fikonspråk" som kunderna hade svårt att 
begripa. Detta nämndes som en av kärnfrågorna inför framtiden efter
som produkterna i mångt och mycket byggde på förtroende mellan för
säkringsbolag och kunder. 

Det betraktades som mycket viktigt att kunderna fick ett serviceinriktat 
bemötande vid skadetillfället. Det var ju i den situationen som förvänt
ningarna på försäkringen skulle stämmas av. Om inte kunden visste 
hur försäkringsvillkoren var utformade ansåg personalen att det fanns 
en stor risk att det uppstod glapp mellan förväntningarna och utfallet av 
skaderegleringen. 

En av produkterna som drabbades av en förtroendekris hösten 1992 var 
pensionsförsäkringarna. Kunderna hade förväntningar på återbärings
räntor på upp emot 25 %, tr ots att bolaget, enligt egen utsago, inte i något 
fall hade garanterat högre återbäringsräntor än 9 % d e första fem åren. 
Under det expansiva 1980-talet gavs det dock betydligt högre återbäring än 
9 %. 

Enligt flera anställda fanns det en risk med Primär kundkonceptet. 
Den var att kunderna fick mer än de förväntade sig vid första kontakten. 
Den nivå som byggdes upp under den första tiden måste sedan ligga kvar 
eller helst höjas något för att inte kunderna på nytt skulle få felaktiga 
förväntningar. 

Kundernas krav ansågs dessutom ha ökat enormt snabbt de senaste 
åren. Exempelvis på pensionsförsäkringssidan. Tidigare började kun
derna spara till pensionen vid 35-40 års åldern och när de uppnått pen
sionsåldern fick de reda på hur hög pension de skulle få. Numera ville 
kunderna helst ha månadsvisa redovisningar. En orsak till detta angavs 
vara kundernas allt högre utbildningsnivå och att de därför inte längre 
accepterade att inte kunna få korrekt information när de så önskade. 
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...om jag går in på NK och köper en tröja och de frågar vad den 
kostar kan de ju för fan inte säga att det vet jag inte förrän i 
slutet av året. Du måste kunna ge kunden ett besked att du beta
lar in 10.000 i premie. För att kunna klara administrationen 
tar vi 4 %. 96 % är sparande och av dessa tar vi ytterligare 4 % 
för din riskförsäkring, dvs. ditt efterlevandeskydd. Dvs. av 
premien försvinner 8 %...Efter alla jävla avgifter och grejor 
ska hans saldo gånger återbäringsräntan vara det nya saldot. 
Det är det inte idag. 

Det är en djungel att tränga in i idag...Vi kommer att ha jour
nalister och kunder flåsande oss i nacken tills vi har ändrat 
det. Det gäller bara att göra det fort. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten för kunderna att förstå den kommunikation som fanns 
ansågs inte alltid bra som tidigare berörts. De flesta tyckte dock att den 
hade blivit bättre de senaste åren. Ett exempel på besvärlig kommunika
tion som nämndes av en anställd fanns att läsa i en motortidning hösten 
1992. Kunden hade haft en bil som bilregistret av någon anledning hade 
avregistrerat - helt felaktigt. Med den automatik som fanns så avregis
treras även försäkringen. Kundens enkla fråga var: om det hade inträf
fat något, hade min bilförsäkring gällt? Svaret löd: 

Om det är klarlagt att en försäkring under angivna förhållan
den hade upphört att gälla skulle skadeersättning ha utbetalts 
inom ramen för den omfattning försäkringen hade vid tid
punkten då den gick i annulation. Självfallet under förutsätt
ning att försäkringstagaren hade underrättat oss så snart han 
insett att ett administrativt myndighetsfel begåtts och att han i 
anslutning därtill återbetalt av försäkringsbolaget Sture erhål
len ej förbrukad premie. 

Egentligen står det "självklart eftersom felet inte är ditt så gäller försäk
ringen under förutsättning att du har betalt premien." Den här typen av 
kommunikation ansågs skapa misstänksamhet bland kunderna. En rak 
och enkel kommunikation skulle i stället kunna undanröja missförstånd 
och förbättra tillgängligheten. 

Det fanns av naturliga orsaker väldigt många jurister anställda i för
säkringsbolaget Sture, precis som i andra försäkringsbolag. Deras upp
fattning sades vara att de måste gardera sig för alla tänkbara situationer 
som försäkringen inte skulle gälla för. Därför blev texterna ofta svårtill
gängliga. 

I de broschyrer som distribuerades numera fanns det ofta åskådliga 
exempel som förväntades underlätta för kunderna att förstå försäkrings
villkoren och en del av den juridiska texten var bortplockad. Det första 
problemet ansågs vara att få kunderna att läsa dem över huvud taget. 
Det andra var att de skulle vara skrivna på ett sådant språk att de gick att 
förstå. 
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Tillgängligheten per telefon var låg i samband med lanseringen av 
Primärkundkonceptet. Antalet kunder som hörde av sig överträffade de 
förväntningar som Primärkundkonsulterna hade haft. Tillgängligheten 
blev också störd av den turbulenta debatten om pensionsförsäkringarna, 
då många oroliga kunder ringde för att få svar på sina frågor. Telefon
växeln på de olika kontoren var lite av nyckelfunktioner och blev ofta 
överbelastade under denna tidsperiod. Till HK i Stockholm var det sämst 
tillgänglighet. 

Genom den omorganisation som genomfördes fick kunderna endast 
en person att vända sig till. Tidigare skulle de ringa till flera olika perso
ner för att diskutera sitt försäkringsinnehav. På det sättet ansågs till
gängligheten ha ökat väsentligt. 

Med den nya telefontekniken ansågs tillgängligheten på telefon kunna 
ökas ytterligare samtidigt som kompetensen skulle kunna förstärkas. 
Ledningen pekade på att detta skulle kunna göras genom att samla 
frontpersonal i kundpaneler på ett eller två ställen i landet. Via 020-
nummer skulle företaget sedan kunna styra kunderna till en grupp 
kompetenta personer som skulle ha datorer till sin hjälp för att svara på 
kundernas frågor. Genom att koncentrera enheter på detta sätt skulle 
företaget kunna få en slagkraftig organisation, ansåg ledningen. 

Kontoren hade öppet hela dagen, utan lunchstängning. Även på stor
helger hade de jouröppet för att kunna ta hand om kunder som hade rå
kat ut för skador, vilket ansågs vara bra service. 

Frontpersonalen 

Frontpersonalen ansågs vara bolagets ansikte utåt, men historiskt var 
det ett lågstatusjobb att arbeta inom kundtjänst. Att vara säljare hade va
rit det verkliga högstatusjobbet i bolaget. Speciellt livförsäkringssäljarna 
hade legat i topp statusmässigt. Ibland ledde detta till konflikter ute på 
kontoren. 

Det skapade konflikter där ett antal glassiga säljare tyckte att 
'konsument' var något som katten hade dragit in. 

Kundtjänstemännen hade varit föremål för stora ansträngningar för att 
lyftas upp några steg statusmässigt. Tidigare var de inte inriktade på att 
sälja, utan enbart på att svara på kundernas frågor. 

Processen att välja ut Primärkundkonsulterna blev via personalens 
egna intresseanmälningar. De flesta Primärkundkonsulterna var gam
la distriktschefer, som tidigare hade en stor frihet bl.a. genom att kunna 
röra sig fritt och okontrollerat. De befann sig för det mesta ute hos kun
derna. 

Ur kundens perspektiv ansåg personalen att det var skillnad mellan 
att köpa sakförsäkringar (bilforsäkring, hemförsäkring etc.) och livför
säkringar (pensionsförsäkring t.ex.). Sakförsäkringar köpte kunden för 
att han eller hon "måste". Livförsäkringar däremot var förknippat med 
ett positivt eget beslut, där kunden köpte av egen fri vilja. 

I och med införandet av den nya marknadsorganisationen var många 
anställda tvungna att byta tjänst. En grupp var de gamla distriktsche
ferna som i många fall blev Primärkundkonsulter. En del av dem var en 
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missnöjd grupp som uppgavs ha svårt att anpassa sig till den nya situa
tionen. Som distriktschefer hade de en väldigt stor personlig frihet och ett 
stort ansvar. De fick själva reglera sin arbetsdag och tiden inne på konto
ret skulle vara så liten som möjligt. Nu blev det tvärt om, nu skulle de 
vara inne på kontoret under kontorstid och vara tillgängliga för sina 
kunder. 

En annan grupp av Primärkundkonsulter rekryterades från jobb med 
lägre status. De hade höjts upp, även lönemässigt. Den gruppen utgjorde 
inget problem för ledningen. 

Utbildningen var inte riktigt i fas med introduktionen av Primärkund
konceptet. Många Primärkundkonsulter uppgav att de saknade utbild
ning inom vissa försäkringsområden. Tidigare var de ofta "enbenta", 
dvs. livsäljare kunde livförsäkringarna och sakförsäkringarna sköttes av 
andra personalgrupper. Nu skulle Primärkundkonsulterna, som kom 
från båda dessa personalgrupper, kunna lite om alla försäkringsproduk
ter. De hade stöd från produktspecialister i organisationen för svårare 
frågor, eftersom de inte skulle kunna varje liten detalj inom alla områ
den. Varje resultatområde hade sina egna utbildningscentra och utbild
ning genomfördes i huvudsak lokalt inom dessa områden. 

Primärkundkonsulterna började att fungera i sina tjänster strax in
nan den stora turbulensen i massmedia kom igång under hösten 1992. 
Det gjorde att de fick en extrem arbetsbelastning med många fler inkom
mande samtal från oroliga kunder än väntat. 

Filosofin var att de skulle arbeta med aktiva kundkontakter, men un
der några veckor blev det mest att fungera som passiva kundtjänstemän 
och ta hand om alla slags inkommande samtal från kunder som hade 
fått delvis felaktiga uppfattningar. Personalen uppgav att många felak
tiga uppfattningar kom från massmedias ibland starkt vinklade repor
tage. 

Massmedia ska granska de löften som ges i marknadsföringen, men 
många anställda var mycket irriterade på vissa journalisters vinklingar. 
I många fall var det så missledande att personalen hävdade att journa
listerna inte kan ha varit okunniga om att de gav direkt felaktiga bilder. 
Sådant upplevdes vara till stort besvär för många anställda som i onödan 
hamnade i försvarspositioner. 

Frontpersonalen tyckte det var synd att kundernas kontakt med för
säkringsbolaget åter igen blev ytterligare ett tillfälle då kunden ringde 
om någonting som de upplevde som negativt. I de flesta fall torde dock 
kunderna ha fått en mer korrekt bild genom sina kontakter med de an
ställda som på ett mer personligt sätt kunnat förklara hur saker och ting 
hängde samman. 

Primärkundkonsulternas första år skulle innebära kontakt med samt
liga tilldelade kunder, dvs. mellan 800 och 1.500 personer. Uppdelningen 
skedde med postnummerområden som grund. Det var initiait ett digert 
arbete som skulle utföras. Bara tidsåtgången för att få kontakt med kun
den första gången sågs som krävande. I många fall var det nästan ogör
ligt att få tag på kunderna under kontorstid. 

Tanken var dock att om detta lyckades så skulle kunderna uppleva 
detta så pass positivt att det skulle vara en mindre arbetsinsats nästa 
gång. Primärkundkonsulterna trodde att den årliga genomgången för
modligen inte skulle behövas för alla. Endast de som hade fått ändrade 
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förhållanden under senaste året skulle ha behov av ny genomgång, som 
då skulle gå fortare, eftersom grundarbetet då redan var gjort en gång. 

Tanken var att kunderna skulle komma ut ifrån sitt möte med 
Primärkundkonsulten med en känsla av att ha blivit väl bemött och att 
ha fått en total genomgång av sitt försäkringsskydd, utan köptvång. I 
nästa steg skulle bolaget skörda det som de hade sått och försöka öka på 
kundernas premieinbetalningar. 

Dessa personliga genomgångar hade alltid funnits för förmögenhets
personer. Där hade säljarna varit mycket professionella och kunnat 
skattefrågor, försäkringar, arv samt gåva. Det nya var att det nu även 
hade kommit för en bredare grupp av kunder. 

Primärkundkonceptet var beroende av regioncheferna eftersom det 
byggde på personlig service. Sekundärkund däremot var inte lika bero
ende av regioncheferna eftersom deras försäljning till ca 40 % s kedde ge
nom brevutskick. 

Diskussiner om lönsamhet upplevdes ha ökat under de senaste åren. 
En långvarig kundrelation ansågs av personalen utgöra grunden för lön
samhet. Försäkringsbolaget var också mer medvetet om dåliga risker. 
Stora äldre amerikanska bilar skulle t.ex. alltid besiktigas innan försäk
ring tecknades. 

Det märks också när folk kommer med förslag och lösningar. 
Förut var det ingen som kom på att sätta pris på någonting. 

Nu är ju alla egentligen väldigt krismedvetna över huvudtaget 
- i samhället och i vårt bolag. 

Vi måste öka försäljningen med lönsamhet. Det gäller att få de 
bra kunderna. Man ska ge försäkring åt de som är beredda att 
vara rädda om sig själv. 

Några synpunkter av negativt slag framfördes dock mot lönsamhetstän
kandet, eller snarare mot bristen på lönsamhetstänkande ute i organisa
tionen. 

Jag har varit egenföretagare tidigare och jag förvånas över hur 
lite man talat om lönsamhet. Jag är förvånad över hur dåligt 
man kan visa på lönsamhet på vissa saker. Man kan köra 
kampanjer av olika slag och visa hur många nyteckningar det 
gett, men att beskriva det i lönsamhet, det har jag inte mött. Det 
är som att man räknar lönsamhet som ett brev på posten... 

Bland personalen fanns mycket varierande bilder av hur stor andel av 
kunderna som Primärkunderna utgjorde, samt hur stor andel av lön
samheten de stod för. En del hävdade 80-20 regeln, andra 65-10 etc. Led
ningen hävdade 80-20 regeln. 

Det var lönsamhetsresonemangen som hade lett fram till den nya 
strategin att bearbeta Sekundärkunderna med de billigaste kanalerna. 
Direktutskick och enkla produkter där kunderna kryssade i vad de ville 
ha var en tanke. En slags försäkring per postorder. Några hävdade att 
det kostade lika mycket i administration att teckna en försäkring på 1.000 
kr som en för 100.000 kronor. 
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Sakförsäkringsrörelsen hade på 1980-talet alltid gått med förlust. 
Bolaget hade klarat detta genom sin effektiva finansförvaltning med 
stora överskott. Men med 1990-talets finanskris insåg ledningen att varje 
del av rörelsen måste vara självbärande. 

Tjänstekvalité 

Kvalité i försäkringar delades av de anställda upp i två huvudgrupper va
rav den ena handlade om hur kunderna blev bemötta och den andra om 
vad slutresultatet blev. 

När det gäller hur kunderna blev bemötta resonerade de anställda om 
hela skalan av kundkontakt från den tryckta texten i försäkringsvillko-
ren till den personliga kontakten vid skadetillfället. Snabbhet och kor
rekta besked ingick även i diskussionerna om kvalité. Betoningen låg 
dock på bemötandet vid själva skaderegleringsprocessen. Några hade ett 
väldigt vidsträckt perspektiv i resonemangen om tjänsteprocessen. 

När kunden slår i telefonkatalogen efter vårt nummer, då bör
jar egentligen vår leverans. Vi ska svara i telefon när kunden 
ringer. Det är hela vårt uppträdande från början till slut som är 
hela tjänsten. Sedan är det sanningens ögonblick vid skade
tillfället. Det är egentligen en långt utdragen process från för
sta kontakttillfället. 

Slutresultatet ansågs vara att kunden hade täckt upp de risker de stod in
för - rätt skydd till rätt kunder. Exempelvis att familjen skulle ha en ga
ranterad inkomst om någon skulle avlida. En korrekt reglering av ska
dor ansågs också viktigt, dvs. att kunderna fick ersättning för det de hade 
försäkrat sig mot. Premienivån ansågs också ha samband med kvalité. 
Försäkringarna fick inte vara för dyra. 

De flesta anställda hade dock vaga uppfattningar om vad kvalité i för
säkring var. Inga kvalitetsdiskussioner hade förts, för de flesta hade ett 
mycket snävare perspektiv än citatet ovan. De nämnde oftast skadere
gleringen i resonemangen om kvalité. 

Stödjande system 

Intern marknadsföring 

För den interna marknadsföringen användes främst ett elektroniskt 
postsystem. Det var en snabb informationskanal som användes mycket 
flitigt under den turbulenta hösten 1992, när massmedia skrev om pen
sionsförsäkringarna. 

Ledningen försåg på det sättet personalen med aktuell och korrekt in
formation, så att de skulle kunna besvara kundernas frågor. De flesta 
var nöjda med det elektroniska postsystemet. Några ansåg dock att det 
var for mycket information som det tog för lång tid att läsa igenom varje 
dag. En uppskattning av en genomsnittsdag var att det distribuerades 3-4 
A4 sidor. 
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Andra ansåg tvärt emot, att det var för lite information. Informatio
nen ansågs dessutom vara lite "fel", så till vida att de upplevde sig få in
formation om saker som de inte behövde och saknade information om 
vissa andra, nödvändiga saker. 

Personaltidningen, fax samt nyhetsbrev och informationsblad av olika 
slag användes också för att föra ut information och budskap till de an
ställda. Ibland fanns det dessutom små utställningar på kontoren som 
informerade om viktigare saker. 

På regionkontoren hade de dels "soffmöten" med kontorets personal 
som regionchefen och marknadschefen ansvarade för. Dels åkte dessa 
chefer ut till de olika distriktskontoren för att få den personliga kontakten 
med dem som befann sig lite längre ifrån, rent geografiskt. Marknads
cheferna fick information av marknads- och produktansvariga minst var 
sjätte vecka. 

Vissa glapp kan finnas, men får man inte viss information får 
man försöka ta reda på den ändå 

Information om lönsamhet för grupper av kunder fördes inte vidare ut i 
organisationen, om den ens fanns. Stor osäkerhet existerade ute i orga
nisationen om t.ex. vilka företagsbranscher som var lönsamma att satsa 
på. Det som gick ut ibland var teckningsförbud inom vissa branscher 
p.g.a. dålig lönsamhet. 

Även information om lönsamhet för produkter klagades det på som 
bristfällig. Även här fanns det en osäkerhet om vilka produkter säljarna 
skulle satsa extra på. Ledningen ansåg dock att enskilda medarbetare 
hade en övertro på statistikmaterialens användbarhet som prognosin
strument. 

Regionernas resultat jämfördes däremot alltid med varandra. Men det 
fanns en misstro mot att information framtagen på ett regionkontor inte 
alltid spreds vidare till de andra regionkontoren. 

Information om hur kunderna upplevde företaget hade nästan aldrig 
spridits vidare ut i organisationen. Ett exempel som många hänvisade 
till som det första i sitt slag var en broschyr som distribuerades under 
1992. Den innehöll resultat av en marknadsundersökning där det gick att 
se vilken betydelse kunderna satte på olika aktiviteter samt hur de värde
rade dessa. Nedan finns en del av resultaten från den undersökningen 
redovisad i två figurer. 
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Erbjuder spar- och lånemöjligheter 

Har lägst premie 

Finns på min hemort 

Hjälp med anpassad försäkring 

Kompletta försäkringar 

Rabatt för skadefrihet 

Information 

Tar ansvar för skyddet 

Skadereglering 

Litar på mig som kund 

8 1 0  

Figur 5.1. Kundernas betyg på försäkringsbolaget Sture, skala 1-10, (Källa: 
Intern informationsskrift) 

Erbjuder spar- och lånemöjligheter 

Har lägst premie 

Finns på min hemort 

Hjälp med anpassad försäkring 

Kompletta försäkringar 

Rabatt för skadefrihet 
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Tar ansvar för skyddet 

Skadereglering 

Litar på mig som kund 
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1 0  

Figur 5.2. Viktigt för kunden, skala 1-10. (Källa: Intern informationsskrift) 

Ett problem var att det existerade stora skillnader i "viktigt för kunden" 
och "betygen", exempelvis för faktorerna "litar på mig som kund" och 
"skadereglering". Ledningen sade dock att det inte var alldeles lätt att 
tyda resultaten i figurerna ovan eftersom nästan alla faktorer är mycket 
viktiga för kunden, men det gav ändå en fingervisning om gap mellan 
önskningar/förväntningar och faktiskt förhållande/utfall. 

I denna broschyr passade ledningen även på att marknadsföra vissa 
grundläggande idéer inför framtiden som t.ex. var företaget befann sig 
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och vartåt de siktade, strategier, kompetens och framtida interna kam
panjer. Ledningen slog fast en väg inför framtiden samt färdriktningen 
på denna. 

Samtlig personal var emellertid överens om att informationen hade 
blivit bättre de senaste åren. Många anställda hänvisade till VD:s intåg i 
försäkringsbolaget Sture och hävdade att han arbetade hårt för att infor
mation skulle spridas i organisationen så att de anställda visste vad som 
pågick. 

Oî anisationsförändringar 

Från 1960-talet var det en mycket centralistisk organisation som var 
starkt produktinriktad. Huvudkontoret bestämde allting om t.ex. priser 
och bemanning på kontoren. 

Vi i branschen har varit väldigt mycket produktstyrda. Vi byg
ger system och organisationer efter produkterna och inte efter 
kunderna. Vi arbetar inifrån och ut i stället för utifrån och in. 

Organisationen blev lite mer resultatinriktad och verksamheten decen
traliserades något 1982. Ytterligare en förändring genomfördes 1987 då 
mycket av makten flyttades ut till de sex områdescheferna. De skulle, en
ligt egen utsago, ge impulser till vad de centrala funktionerna skulle 
syssla med. I samband med detta flyttades även större delen av skadere
gleringsfunktionen ut på regionerna och fanns 1992 på drygt 20 orter i 
landet. 

Svagheten med denna lösning var att områdescheferna upplevde sig få 
så mycket att göra så de inte hann med att ge impulser till huvudkonto
ret. Många centrala funktioner uppgav att de inte fick de impulser som 
de hade förväntat sig av marknadsorganisationen. Områdescheferna 
ansåg att huvudkontoret blev förändrat till en passiv enhet. Bolagsled
ningen hade dock inte uppfattningen att områdescheferna skulle styra 
verksamheten i så stor omfattning som vad områdescheferna själva 
trodde att de förväntades göra. 

Våren 1991 förändrades organisationen från en produktorienterad or
ganisation till en mer marknadsorienterad organisation med olika af
färsområden. Den nya organisationen med affärsområdena organisera
des efter kundsegment, enligt tidigare resonemang, och kallades: 
Primärkund, Sekundärkund och Företagsmarknad. Detta kompletteras 
med den produktorganisation som redan fanns till en ny matrisorgani
sation. 

...förändring från en produktorientering till en kundoriente
ring. Kundnytta har kompletterats med affärsmässighet. De 
produkter som vi tillhandahåller ska vara lönsamma för oss. 
Men det ska också vara en produkt som kunderna efterfrågar. 
Det gäller att hitta den här symbiosen. 

Kundnytta, affärsmässighet och kompetens är ledorden för hela 
organisationen. 
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Den stora bristen i denna organisation upplevdes vara att redovisnings
systemen fortfarande var uppbyggda utifrån ett produktorienterat per
spektiv. Produkterna redovisades även i olika juridiska personer, där liv
försäkringarna redovisades i livbolaget och sakförsäkringarna i sakbola
get.230 Detta ansågs ej stämma med organiseringen efter kundsegment, 
där t.ex. Primärkunderna köpte försäkringar av båda bolagen. Konten
tan av detta var att affärsområdescheferna blev irriterade därför att de 
inte hade tillgång till att läsa av sitt ekonomiska resultat. 

Vi säger att vi försöker göra en kundorientering och att platta ut 
organisationen, men i väggarna sitter produktorienteringen 

En del kritik och funderingar av annat slag fördes också fram. Det gällde 
till exempel segmenteringskunskapen samt fördelningen av försälj
ningsansträngningar i förhållande till ekonomiskt utfall. 

...det är långt till att vi ser ut som Procter & Gamble som har en 
oerhört välsegmenterad produktfilosofi. Vi har inte heller den 
kunskapen om marknaden, men vi försöker skaffa oss den 

Problemet idag som jag ser det ligger på att vi har för många 
personer som säljer pensions- och livförsäkringar. Det är för 
höga driftskostnader i förhållande till vad vi får in i premier. 

Ett flertal personer indikerade att förändringar kom med nya chefer. 
Nya chefer ansågs behöva sätta sin prägel på organisationen och omor
ganisation var ett medel för detta. 

Nya chefer var orsaken till den nya organisationen. Vi gjorde 
om organisationen för att vi skulle bli kundsegmenterade på ett 
annat sätt. 

Organisationen var decentraliserad i så måtto att de olika regionerna 
fick organisera sig som de ville. Det medförde olika lösningar t.ex. med 
avseende på skaderegleringen. Några hade lagt den under regionchefen 
och några hade låtit den vara en parallell organisation. 

Sedan en tid tillbaka hade en enhet som arbetade med skadeförebyg
gande åtgärder etablerats. Den bestod av en person som skulle bygga upp 
verksamheten utgående från kundernas behov. Detta sågs som mervär
den till kärntjänsten försäkring. 

Matrisorganisationen 

Den svenska marknadsenheten bestod 1992 av sex resultatområden med 
områdeschef som under sig hade en regionchef. Dessutom fanns det tre 
affärsområden med affärsområdeschefer i Stockholm. De hade sex 
marknadschefer ute i landet, en på varje område. De ansvarade inför 
både affärsområdeschefen och inför områdeschefen. 

Marknadschefernas uppgifter var bl.a. att syssla med konkurrentbe
vakning, strategifrågor och internutbildning. Ansvar för en nyinrättad 

230Enligt lagstiftningens regler 
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funktion "Telesälj" kom också organisatoriskt att ligga under marknads
cheferna. Den funktionen skulle komma att arbeta med fritidsombud 
vars arbetsuppgifter var att ringa upp kunder på kvällarna. 

Lönsamhetsansvaret låg på marknadscheferna, som skulle följa upp 
att produkterna var lönsamma. De fick kontinuerligt uppgifter om pre
mieintäkten, försäljningsutvecklingen samt skadeprocenten. Resultat
ansvaret och personalansvaret var organisatoriskt hos regioncheferna. 

På varje region fanns även en biträdande regionchef som kunde liknas 
vid en försäljningschef. Han åkte ut en gång i veckan till kontoren och 
presenterade hur det hade gått samt diskuterade framtida åtgärder. 
Även regionchefen och marknadschefen åkte ut för att besöka de olika 
kontoren med jämna mellanrum. 

Vissa tyckte inte att matrisorganisationen var bra men såg den som 
en tillfällig lösning i väntan på en annan organisation. Ett problem som 
påpekades var att marknadscheferna hade lönsamhetsansvaret, men 
inget personalansvar. De ansåg att det gjorde deras roller lite komplice
rade. 

Affärsplaner och handlingsplaner utarbetades av regionchefen, 
marknadschefen, Controllern och skadechefen tillsammans. Det upp
gavs kräva ett stort mått av samordning mellan Sekundärkund-planerna 
och de kampanjer som lades upp inom de andra kundsegmenten, för att 
balansen skulle bli den rätta. 

Lönsamhetstänkande 

Ledningen visste att det kostade mycket mer att försöka få nya kunder än 
att vårda de kunder de hade, men de visste ej hur mycket. De kunde inte 
heller rent generellt läsa av när "break-even" var, för åtgärder som syfta
de till att skaffa nya kunder. Detta framhölls av några som betydande 
brister i informationen som de gärna ville förändra. 

Personalen hade konstaterat att det tog nästan lika mycket tid att 
hantera små kunder som stora, t.ex. att hantera hälsodeklarationer vid 
livförsäkringar. Akterna ska lagras, försäkringen ska läggas upp i da
torsystemet etc. Driftskostnaderna var i stort sett lika. Rent logiskt borde 
det bli mer lönsamt med större kunder än med mindre. Det fanns dock 
inte något system för att räkna ut relationen mellan kostnader och 
intäkter ännu. 

Att höja en körsträckeklass kanske är lika lönsamt som att 
sälja en pensionsförsäkring. Det finns det inga beräkningar 
på. 

Det gick inte heller att se om ett kontor var lönsamt eller ej eftersom kost
nadsuppföljningen inte gick ned på den nivån. Regionnivån kunde dock 
följas upp, men vissa fasta kostnader fördelades inte ut. 

...det här synsättet har alltså inte slagit igenom. Och i och med 
att man inte har börjat längst ut och talat om hur mycket tid 
man ägnar åt det ena eller det andra så kan man inte begära att 
det ska finnas någon obegriplig urkraft någonstans som ska 
kunna tala om att servicekostnader för en viss kundgrupp är 
223.468.222 kronor. Det är helt omöjligt, utan det får göras grova 
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schabloner. Här har det kanske funnits en bristande insikt och 
kanske bristande engagemang från ledningen på många olika 
nivåer när det har gällt de här frågorna. Man har trott att det är 
något slags datatekniskt bekymmer. 

Även skaderegleringen kom in i detta resonemang. Ingen riktig fördel
ning gjordes mellan hur mycket de arbetade med ärenden relaterade till 
Primärkunder, Sekundärkunder eller Företagskunder. Det medförde 
också att lönsamhetsberäkningarna inte ansågs bli helt tillförlitliga ef
tersom de arbetade mycket med fördelningsnycklar. 

När det gällde skaderegleringen hade de ett avancerat system där de 
scannade in alla skadeanmälningar på bilskador. De var på det sättet 
hela tiden tillgängliga för alla som hade intresse av fallet. Tidigare, med 
de manuella akterna, hände det allt som oftast att akten låg på någon an
nans bord, vilket försämrade servicen till kunden. 

Andra aspekter på lönsamhetstänkandet var att de med centralisering 
av vissa funktioner som t.ex. en kundservicepanel ansåg sig kunna 
räkna hem systemtekniska förbättringar på ett annat sätt än tidigare. 
Om de t.ex. skulle kunna genomföra förbättringar som sparade in tio mi
nuter på 100 olika ställen i landet blev det ingen riktig effekt. Om de 
däremot samlade ihop en grupp på ett ställe i landet kunde dessa minu
ter helt plötsligt bli en hel tjänst. Företaget skulle dessutom kunna utöka 
öppethållandetiden långt in på kvällen utan större problem. 

Rent servicemässigt skulle det då kunna bli effektivare kundhante
ring. Tekniken för att hantera kunder per telefon utvecklas ständigt. När 
kunden ringer upp skulle en dator t.ex. kunna be kunden att knappa in 
sitt hemtelefonnummer. När sedan samtalet kopplas in till kundtjänst
panelen får de samtidigt upp kundens bild på datorskärmen. Då kan de i 
förväg kunna se om t.ex. en skada inte var reglerad och kontrollera att 
basuppgifter stämmer. 

En annan effekt skulle kunna vara att denna enhet skulle kunna få 
mer uppmärksamhet från ledningen och på det sättet få en mer motive
rad personal. 

Skadereglering 

Det pågick ett stort skadeprojekt, där de skulle se över hela skadeorgani
sationen. Det skulle rent teoretiskt kunna resultera i att det blev ett ska
debolag vid sidan om som sålde sina tjänster till försäkringsbolaget. 

Diskussioner pågick om huruvida det var vettigt att skaderegleringen 
befann sig på så många olika platser i landet. Skulle de inte bli mer slag
kraftiga om de centraliserades mer? Argumentet för att finnas på 
många orter var att komma närmare kunderna, men i fråga om skade
reglering uppgav ledningen att det inte var många kunder som sökte upp 
skaderegleraren personligen. De helt övervägande kontakterna uppgavs 
vara per telefon och per post och då spelade det ingen roll om så alla ska-
dereglerare satt i Sundsvall eller Örebro, ur kundens perspektiv. 

Det påtalades även att det fanns en generationsfråga där de äldre 
inom bolaget hade svårare att acceptera det nya synsättet att delvis gå 
ifrån det gamla tänkandet med millimeterrättvisa till ett mer affärsmäs
sigt tänkande. 
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Om någon får 10.101 eller 10.102 kronor, det är oväsentligt och 
det behöver inte vara tre stycken som kontrollräknar det. Men 
då börjar det helt plötsligt att skära i yrkesstolthet och sånt 
där... 

Fysisk-tekniska resurser 

Datorsystemen var uppbyggda efter produktorienteringssynsättet och 
måste därför anpassas till det nya sättet att tänka. Systemen var av en 
förvaltande karaktär, och som sådana fungerade de alldeles utmärkt. De 
hade nästan uteslutande använts för att skicka ut avier, utbetalningar 
och påminnelser. Många anställda var överens om att de måste förän
dras till mer offensiva system för att passa det nya synsättet. De befint
liga systemen var byggda av "datorfolk" som inte hade så mycket kun
skap om marknaden. De talade delvis olika språk än vad marknadsor
ganisationens folk gjorde. Det var dock de ansvariga i marknadsorgani
sationen som skulle initiera förändringar i systemen och tala om hur det 
skulle fungera. Investeringar i nya datorsystem ansågs emellertid vara 
mycket kostsamma. 

Ett av de stora datorprojekten var kunddatabasen som var byggd för att 
hantera kunderna enbart ur försäkringssynpunkt. En del anställda på
pekade att kunddatabasen delvis måste byggas om för att kunna hantera 
marknadsorganisationens nya krav på användning, t.ex. att kunna få ut 
information per kundgrupp. Ett exempel var att det måste kunna korskö
ras med t.ex. bilregistret för att kunna veta om kunderna ägde en bil, in
nan de gjorde ett utskick för att ragga bilförsäkringskunder. Det fanns 
även synpunkter på att komplettera kunddatabasen med information 
som inte enbart rörde prissättningen. 

De datasystem som fanns hade förändrats vid olika tillfällen och hade 
på så sätt byggts på och blivit mer osmidiga med tiden. Det fanns system 
som var oberoende av varandra som i själva verket borde länkas ihop, så 
att användaren skulle kunna få en totalbild av en kund. Som det var 1992 
måste personalen ofta gå ur ett program och in i ett annat för att kunna 
få hela bilden klar för sig. Det fanns t.ex. ingen totalbild som visade om 
kunden hade både sak, liv och grupplivförsäkring. Detta upplevdes som 
mycket irriterande av vissa anställda 

Skärmbilderna för olika försäkringsprodukter såg ibland helt olika ut, 
vilket förvirrade frontpersonalen som hade dessa som sina arbetsred
skap för service gentemot kunderna. Olika förkortningar i massa fält 
gjorde det ofta oöverskådligt och inte speciellt användarvänligt. Den 
mentala spärren fanns också inbyggd därför att livsäljarna hade fram
hållit att de hade speciella system som var svåra och det var bara säljare 
som klarade av dem. Det skapade en extra osäkerhet. 

På företagssidan betraktades systemet som mycket ålderdomligt. Ett 
exempel var att sälja en företagsförsäkring för 2.000 kronor tog ca 2-3 tim
mar att jämföra med en hemförsäkring för 4.000 som tog ett par minuter. 
Uppdateringen av företagsindelningen var säljarna inte heller riktigt 
nöjd med och ett exempel som togs var att det fanns med kalkbrott men 
inte gym. 
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Eftersom kunderna inte kan byta försäkringsbolag annat än på 
huvudförfallodagen måste den dagen bevakas om säljaren har värvat en 
ny kund. 1992 använde de flesta ett rent manuellt system för att hålla reda 
på dessa huvudförfallodagar för sina kunder. 

I Primärkundkonceptet fanns det ett fält i programmet där personalen 
kunde göra anteckningar t.ex. om kunden hade fått serviceerbjudanden 
och när den årliga analysen genomfördes förra gången. De hade dock 
inte möjlighet att ha ett register för egna kunder, utan de blandades med 
alla andras kunder, vilket föranledde en viss kritik. 

I början av 1993 skulle programmet kompletteras med en säljstödsdel 
där det skulle finnas möjligheter att göra selekteringar för riktade ut-
skick, bevakningsrutiner m.m. Möjlighet att lägga in det i PC-miljö i 
stället för som idag i stordatormiljö skulle också komma att finnas. Om 
en säljare ute på ett kontor skulle vilja göra ett selekterat utskick måste 
en beställning till Stockholm göras för detta. I de flesta fall skickades det 
även ut från Stockholm och kunde bli väldigt opersonligt. 

Det handlade även om att kunna följa upp exempelvis de olika Primär-
kundkonsulternas insatser. Hade de uppfyllt målen m.m? Om inte, 
skulle chefen kunna gå in och peppa dem för att få bättre resultat. Att se
dan kunna aggregera denna information på kontors- och regionnivå an
sågs också vara värdefullt för styrningen. 

Vissa bevakningssystem fanns redan, men informationen om dessa 
var dålig. En del hävdade att det saknades manualer att ens läsa sig till 
hur vissa delar av programmen fungerade. 

Att över huvud taget hantera datorer uppgavs vara ett problem för 
många äldre i organisationen. På 1980-talet hade de en serviceperson som 
satt intill och gjorde alla arbeten på datorn och nu förväntades de göra 
allt arbete på egen hand. 

Belöningssystem 

Tidigare belönades säljarna med den provision de hade tjänat ihop till. 
1992 var provisionslönen borta och den måste följaktligen ersättas med 
andra belöningssystem. 

Det råkade bli en bra timing för denna löneförändring eftersom för
säljningen sjönk drastiskt och om de skulle ha haft kvar sina gamla jobb 
hade de sannolikt tjänat väldigt lite i provision. 

Det var en enorm skillnad mot situationen på 1980-talet då kunderna 
stod på kö för att teckna försäkringar som de troligtvis inte visste speciellt 
mycket om. De köpte ett avdrag i deklarationen. Det var för övrigt ofta på 
det sättet som dessa produkter marknadsfördes, enligt säljarna. 

Regioncheferna hade en egen drivkraft tidigare genom provisionssys
temet, men nu skulle det komma att ställas andra krav på dem. Det var 
kundens behov och företagets mål som skulle styra dem. Relativt lite tid 
hade ägnats åt chefsutbildning tidigare, vilket företaget skulle åtgärda 
inom kort. Det skulle ställas helt andra krav på att vara ledare utan 
provisionssystemet att jämföra sig med. 

Tidigare hade regioncheferna ägnat stor kraft åt att uppmärksamma 
duktiga enskilda säljare och kundtjänstpersonalen fick mycket liten 
uppmärksamhet. 
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Då blir det lätt så att Stina på kundtjänsten med fel kön, grått 
hår och kofta, hon får inte särskilt mycket uppmärksamhet i en 
sån situation. 

Det har strängt taget varit samma ett eller två dussin personer 
som den helt dominerande mängden uppmärksamhet har rik
tat sig mot. Så långt att toppledningen har vetat namnen på en 
större del av de här säljarna, men inte alls känt till vilka öv
riga personer som har jobbat ute i landet. Eller ens har besökt 
deras kontor eller att de vid annat tillfälle har sett toppled
ningen. 

Tjänsten som Primärkundkonsult var ansedd som ett lågstatusjobb tidi
gare och stora insatser lades ned på denna grupp anställda. Ledningen 
hade kommit till insikt om att denna grupp frontpersonal betydde väldigt 
mycket för bolaget. 

En stor kick-off genomfördes på Grand Hotell i Stockholm och av en 
slump fanns bolagets VD där vid samma tillfälle och han tog tillfället i 
akt att sporra de anställda ytterligare genom att säga några ord till dem. 
Nedan återfinns några citat från några andra chefer om organisations
förändringen. 

Vi har fått in att Primärkundkonsulterna har en av våra vikti
gaste roller...Vi hade lite kick-off och lite roligt så de har blivit 
mycket uppmärksammade. Det har nästan varit konflikt på 
kontoret, för den här kategorin har fått göra mycket och vara 
med och få grejor. 

De gamla duktiga livsäljarna blev personförsäkringskonsul-
ter i den nya organisationen och de hänger lite i luften och jag 
känner att man inte har tagit tag i dem. Man har lite svårt att 
bestämma var de ska höra hemma. 

Jag vill försöka få mål för Primärkundkonsulterna att göra så 
här många försäkringsgenomgångar och att träffa si och så 
många kunder. Jag vill inte att du ska sälja fem miljoner i li-
vackvärde på tre månader. Det blir fel budskap, för det är inte 
det som är det primära utan kunden ska känna att vi tar hand 
om honom. Försäljningen kommer i nästa steg. 

En del anställda uppgav att de fick sin motivation från kunderna. Om de 
hade gjort kunderna nöjda, då var också motivationen ordnad för en tid 
framåt. De var inte speciellt motiverade av att chefen kom och klappade 
dem på axeln och talade om vilket bra jobb de hade gjort. 

Jag blir glad om jag får uppskattning från kunderna. Jag fick 
en jättestor blombukett för två veckor sedan...All värme och 
glädje som strömmar utifrån och in mot en annan är moroten 
det... Motiver ad blir man av kunderna. 

Det var på regionerna motiveringsansvaret låg. De hade möjlighet att 
skapa team, bjuda på lunch, ge biobiljetter etc. om de ansåg det motive-
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rat. Belöningarna skulle dock i framtiden ligga på gruppnivå i stället för 
som tidigare på enskilda prestationer. 

Övrigt 

En stor kompetensmassa försvann i ett svep när 300 personer från 59 år 
och uppåt fick erbjudande om att sluta för några år sedan och ca 90 % 
tackade ja. Några anställda upplevde detta som bekymmersamt eftersom 
de inte hade hunnit få tillräcklig tid på sig för att lära upp sig på de om
råden där kompetens försvann. 

På Sekundärkund segmentet testade företaget olika budskap och ut
formning som t.ex. hur många som tecknade försäkring på inkomman
de samtal respektive hur många som tecknade försäkring när kunderna 
blev uppringda. Denna verksamhet hade vuxit kraftigt. Från att ha varit 
fyra personer i initialskedet 1991, till tio personer 1992. Telecentren ute i 
landet skulle samarbeta med Sekundärkund-centret i Stockholm för att 
t. ex. återföra synpunkter på olika produkter. 

Den strategiska ledningen hade även börjat att studera ett eventuellt 
banksamarbete. Genom ett samarbete med en bank ansåg ledningen att 
de skulle kunna komma åt nya säljkanaler med värdefull information 
om kundernas ekonomi. 
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Marknadsinformation 

Kundinformation 

De flesta ansåg att regelrätta marknadsundersökningar hade dykt upp 
först på senare år. I och med att branschen var så skyddad fram till 1987 
såg ledningen inget större behov av denna typ av information. Konkur
rensen var inte speciellt hård och försäkringsbolaget Nisse betraktade de 
andra försäkringsbolagen mer som vänner än som konkurrenter. 

Efter 1987 uppgav ledningen att de fick ett allmänt uppvaknande för 
den nya marknadssituationen med annorlunda konkurrens, både av de 
traditionella försäkringsbolagen och de nya försäkringsmäklarna samt 
potentiella hot från utländska försäkringsbolag. Detta uppgav de som or
sak till den annorlunda syn på marknadsinformation som hade börjat 
göra sig gällande. 

Även tidigare samlades viss information in, men på ett mer slentri
anmässigt sätt. Informationen som samlades in ansågs inte till någon 
större del ha handlat om framåtsyftande åtgärder som t.ex. vad kun
derna skulle vilja ha utav bolaget. Den hade mera varit av kontrollkarak
tär. 

Produktutvecklingen hade inte i någon större utsträckning haft direkt 
information om vad kunderna skulle vilja ha och hade därför ett relativt 
internt perspektiv. De hade i huvudsak samlat information via indirekta 
kanaler som t.ex. företagets säljare. Nyheter hade således initierats ini
från och ej i någon större utsträckning byggt på kundernas behov och ön
skemål. 
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Detta interna perspektiv innebar att de utvecklade produktkoncept uti
från vad de internt ansåg skulle vara bra. Ett exempel var att inkorpo
rera flera försäkringar i ett paket för att täcka in en mängd risker för 
kunden. Någon större kunskap om kundernas uppfattning om dessa pa
ket fanns inte förrän en lansering vidtog. 

Numera samlades det dock in information en gång per år om vad kun
derna tyckte och tänkte om försäkringsbolaget Nisse samt vad persona
len trodde att kunderna tyckte och tänkte. Personalen tillfrågades även 
om sin åsikt om ledningen och sina arbetsuppgifter. Med denna infor
mation kunde de pussla ihop en bild som beskrev vilka glapp som fanns, 
samt försöka att rätta till dem. 

En nyhet var att företaget nu även hade en attitydenkät bifogad i ut-
skick till kontokunder. Företaget betraktade dessa som trogna kunder 
och viktiga att erhålla information ifrån. Huvuddelen av den regelbund
na informationen om kunderna samlades dock in via stora undersök
ningar hos Temo och Sifo, där också andra försäkringsbolag deltog. 

En del av informationen samlades även in från alla divisioner, bearbe
tades och skulle vidarebefordras till Sverigechefen samt ut i organisatio
nen. Denna skulle gå via divisionsledningarna och regioncheferna, ut 
till den säljande personalen. En hel del information spreds elektroniskt 
via datorerna ut till de anställda. 

Det fanns dock ett litet missnöje ute i organisationen som handlade om 
att de inte upplevde sig få tillräcklig information om detta. Spridningen 
av marknadsinformationen ansågs inte vara tillräcklig. På regionerna 
trodde personalen att det fanns en hel del intressant information som 
aldrig nådde ut till dem. 

1992 inrättades en speciell avdelning som skulle sköta insamling och 
koordinering av marknadsinformationen - Marknadskontakt. De skulle 
arbeta med att analysera marknaden och att ta reda på kundernas behov 
utifrån ett försäkringsperspektiv. De skulle sedan relatera denna infor
mation till företagets kommunikation. Genom avdelningens arbete 
skulle företaget kanske kunna finna lönsamma segment att bearbeta. 

Denna avdelning var relativt okänd ute på regionerna. Personalen 
upplevde inte att de hade speciellt stor kontakt med den, annat än ibland 
på divisionsledningsmöten. Detta ledde till en osäkerhet om vilken sorts 
information de förfogade över. Allmänt trodde frontpersonalen att de 
hade intressant information som inte spreds ut till regionerna. 

Både på ledningsnivå och på regionnivå ansåg de anställda dock att 
företagets främsta informationskanal var den egna stora försäljnings
organisationen. Personalen uppgav att flödet av information i mångt och 
mycket kom från kundkontakterna, som ansågs vara en oerhört rik 
distributionskanal för feed-back från kunderna. På regionnivå ansåg de 
emellertid att informationen från kunden var dåligt formaliserad och det 
var mera av en slump om informationen gick vidare uppåt i organisa
tionen. De ansåg även att informationen hade alldeles för många nivåer 
att passera innan den kom fram till rätt person i företaget. 

På ledningsnivå fanns uppfattningen att det tidigare hade gjorts för 
lite för att sprida resultaten av den information de fått in. Likaså efter
lystes en större diskussion på bredden i organisationen om dessa resul
tat. 
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Försäkringsbolaget Nisse bevakade även de förändringar som genom
fördes i de allmänna försäkringssystemen för att kunna täppa till even
tuella glapp som kunde uppstå. Detta var någonting som de tidigare re
gelbundet gjort för att hålla sig uppdaterad med eventuella förändringar. 

Andra sätt att ta reda på kundernas behov var när den enskilde sälja
ren var ute hos kunden. När det gällde företagsförsäkringar genomförde 
säljaren en "behovsutredning" av kundens situation med hjälp av chec
klistor och modeller. Därefter kunde säljaren föreslå det speciella försäk
ringsskydd som passade just den kunden. 

Det gjordes även undersökningar om de anställdas motivation och atti
tyder. Några resultat var att personalen var stolt över att arbeta i bolaget, 
men de ansåg att försäkringsbolaget Nisse var ett högprisbolag. Det sist
nämnda utgjorde problem för ledningen så till vida att vissa produkter i 
sortimentet inte alls var positionerade i högprissegmentet, fast en del an
ställda trodde det. Detta fick effekter på säljinsatserna på det sätt att mo
tivationen för att sälja vissa produkter inte var tillräcklig. Säljarna hade 
låg tilltro till möjligheterna att kunna sälja dessa produkter. 

Konkurrentinformation 

Marknadsservice samlade även in information om konkurrenter. För 
denna informationsinsamling var de egna säljarna en viktig källa. Dock 
var inte den typen av informationsinsamling speciellt formaliserad. Det 
fanns således ingen blankett eller dylikt att använda för systematisk in
samling av information från säljarna. Den information som eventuellt 
kom till ledningens kännedom kom dit lite slumpmässigt. 

Det fanns även ansvariga säljare ute i landet inom varje segment som 
hade till uppgift att specialbevaka segmentet med avseende på förän
drade kundbehov, konkurrenssituation m.m. Detta var lokala förhållan
den som sedan hade att redovisas vid arbetsplatsträffar för att sedan, vid 
behov, rapporteras vidare uppåt i organisationen. 

Vägen från den enskilde säljaren upp i organisationen kunde även 
här vara för lång ibland. De indikerade ett behov av en mer systemati
serad konkurrentbevakning. 

Många säljare uppgav att de hade mycket bra relationer med konkur
renterna i branschen. Om de ville ha försäkringsvillkor var det bara för 
dem att ringa upp konkurrenterna så skickade de över informationen. 

Konkurrensen från försäkringsmäklare och banker var ett relativt 
nytt fenomen. Företagsledningen bedömde dock inte detta som speciellt 
hotfullt. Vissa segment trodde de emellertid skulle få det besvärligt med 
konkurrensen från bankerna. 

Det fanns lite olika uppfattningar om huruvida konkurrensen från bo
lag i Europa skulle öka framöver. Några hävdade att utländska bolag vis
ste för lite om den svenska marknaden och därför skulle de inte skörda 
några framgångar här. Andra hävdade att de förmodligen skulle få ökad 
konkurrens åtminstone i vissa smala segment av marknaden. De 
anställda var dock överens om att alla försäkringsbolag i Sverige var små 
jämfört med de Europeiska "drakarna". 
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Kundmötet 

Servicenivå 

Under 1980-talet var uppfattningen att alla försäkringsbolag hade det "lite 
för bra". Det var ingen konst att få nya kunder, vilka ofta stod på kö för att 
t.ex. teckna pensionsförsäkringar. Ingen djupare tanke ägnades åt 
kundvård. De befintliga kunderna togs för självklara och större delen av 
uppmärksamheten riktades mot nya kunder. 

Kunderna betraktades under en period som antingen livkunder eller 
konsumentkunder. Utifrån kundernas perspektiv insåg ledningen så 
småningom att det var svårt att förstå att servicen till dem var olika bero
ende på hur företaget betraktade dem. Helhetsperspektivet på kunden 
hade gått förlorat. Samarbetet mellan dessa olika delar av företaget an
sågs ha blivit dåligt och det betecknades som näst intill vattentäta skott 
mellan bolagets olika enheter. 

Personalen på försäkringsbolaget Nisse ansåg att de hade en hög ser
vice bl.a. därför att de fanns representerade på flest orter i landet av alla 
försäkringsbolag. Totalt över 100 kontor. Företaget satte den lokala prä
geln högt och ansåg att kunderna skulle ha närhet till kontoret. Detta 
medförde att vissa kontor var enmanskontor som t.ex. i Vilhelmina, där 
det bara bodde några tusen människor. Kostnaderna för detta hade 
företaget varit berett att betala hittills, då företagsledningen ansåg att 
distributionen via egna kontor var överlägsen andra former som telefon 
och brev. Detta ansågs vara god service. 

De hade också en tretimmars skadejour. Det innebar att skadeperso
nal skulle vara på plats inom tre timmar efter att en skada hade kommit 
till företagets kännedom. Detta gällde både privatkunder och företags
kunder. Skadeinspektörerna för privatkunderna arbetade numera hem
ma i bostaden. Försäkringsbolaget Nisse hade därför utrustat dem med 
telefon, fax och dator. 

Försäkringsbolaget Nisse skulle kopiera ett annat försäkringsbolags 
idé med "personlig försäkringsman" till ett antal privatkunder. Kriteriet 
skulle vara antingen två försäkringar av ett visst slag eller att kunden 
hade ett visst värde när det gällde personförsäkringar. Även på företags
sidan fanns samma idé. Motivet var att förbättra relationerna mellan bo
laget och deras kunder. Storkunderna sågs som en viktig kundgrupp 
som företaget måste ta hand om på ett speciellt sätt för att de skulle vara 
nöjda med försäkringsbolaget och fortsätta att vara kunder även i fram
tiden. 

Tankar om att ge denna kundgrupp extra service t.ex. i form av års-
sammanställningar av det totala försäkringsinnehavet samt att få vissa 
fördelar premiemässigt diskuterades. En annan idé var att erbjuda dem 
skadeförebyggande åtgärder som exempelvis besiktning eller tester. Ett 
speciellt informationsblad skulle skickas ut till dessa kunder med olika 
typ av information. 

En mer aktiv verksamhet gentemot privatkunderna skulle komma i 
framtiden bl.a. genom att kundtjänstemännen skulle ringa upp kunder 
för att diskutera deras eventuella försäkringsbehov. Detta gjordes inte i 
någon större omfattning nu. 
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Även om grundtanken var att endast en person skulle ha ansvaret för 
varje kund skulle kunderna vara medvetna om att deras kontaktperson 
inte kunde behärska alla försäkringsfrågor. Det fanns många resurser 
till hjälp bakom kontaktpersonen (kollegor, produkttekniker, brandinge
njörer, skadepersonal etc.) som skulle kunna utnyttjas. 

Företagskunderna skulle besökas minst en gång om året. Det ansågs 
som en miniminivå. Kunderna skulle besökas utifrån när de hade hu-
vudförfallodag på sin försäkring, eftersom det är då som kunden kan 
byta bolag och är som mest påverkbar. 

Säljarna ansåg sig ha en mycket stark roll i företaget. De hade knutit 
upp kunderna så starkt med sina personliga relationer att de ansåg att 
deras kunder skulle följa med dem om de skulle byta bolag. Säljarna an
såg att kunderna inte var kunder till företaget - utan till säljaren. 

Vissa önskemål om att säljarna skulle ha bredare kompetens fanns i 
organisationen. Det kunde hända att kunder som ville fråga om spa
rande eller skador kunde bli hänvisade till en annan avdelning, eller i 
vissa fall till ett annat hus. Detta ansågs inte som fullgod service och 
ställde krav på både organisationen och den personliga kompetensen för 
att kunderna skulle få det så enkelt som möjligt i sina kontakter med bo
laget. 

Några anställda uttryckte uppfattningen att vi nog skulle få se betyd
ligt fler och snabbare produktförändringar samt organisationsförän
dringar i framtiden. Orsaken till detta skulle vara att följa med i kun
dernas förändrade behov och önskemål samt den allt hårdnande kon
kurrensen. 

Säljarna kunde i vissa fall även stå till tjänst med annan service än 
försäkringar. I en del fall kunde det för företagen vara mycket värdefullt 
att ha en bra försäkringskontakt. De skulle t.ex. kunna få hjälp med att 
kopplas ihop med andra företag som kunde tänkas göra affärer 
sinsemellan, eller förmedling av lån m.m. De kom således i åtnjutande 
av säljarnas kontaktnät, vilket ansågs vara en mycket viktig del av rela
tionerna mellan kund och försäkringsbolag. 

Att vara lyhörd för kunderna, att snabbt svara på frågor och brev samt 
att vara tillmötesgående ansågs vara viktiga grundfaktorer för hög ser
vicenivå. 

Man måste visa sig intresserad, även om man inte har ett inbe
talningskort i fickan 

Vi säljer något som vi inte levererar förrän det händer något 
trist för de som har köpt den 

Försäkringsbolaget Nisse hade tidigare försökt att konkurrera med en 
högre service till ett något högre pris till privatkunder. Detta försök vi
sade att det var mycket svårt att ta betalt för högre service eftersom kun
derna inte var intresserade av detta koncept. Det primära konkur
rensmedlet var fortfarande priset och kunderna ansågs inte ha förmå
gan att sätta värde på god service. 

En viss del av servicefunktionen såg ut att bli mer centraliserad i 
framtiden allt eftersom tekniken utvecklas. Ett exempel är 020-nummren 
som kan användas för att styra telefonsamtal dit där ledig kapacitet/rätt 
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kompetens finns. Skadereglering var ett exempel på en funktion som 
centraliserats allt mer. 

Hur kunderna behandlades kunde skilja något beroende på var i lan
det kunderna bodde. På en mindre ort kände personalen ofta kunderna 
och fick på så vis en helt annan kontakt än i storstäderna, där det kunde 
bli mer opersonligt. 

Kundens medverkan 

Kundens medverkan sades existera främst vid två tillfällen: vid nyteck
ning av försäkring och vid skaderegleringstillfället. Vid båda dessa till
fällen ansågs det finnas störst möjlighet till dialog med kunden. 

De hade även en annan typ av produkter där interaktionen med kun
derna kunde vara stor även löpande och det var området "sparproduk-
ter" som dessutom ansågs mycket flexibelt. Där kunde kunderna själv 
medverka exempelvis genom att ändra sina placeringar från aktier till 
obligationer eller från Sverigefonder till utländska fonder. Om kunden 
inte ville sätta sig in i detta så fanns det olika "förpackningar" av detta i 
speciella produkter som t.ex. ett garantikonto. 

På företagssidan var det ett naturligt inslag att säljarna besökte företa
gen. Kundens medverkan var här central för försäkringens resultat. Det 
kunde självfallet bli så att säljaren inte ville teckna försäkring därför att 
han ansåg att riskerna för skador var allt för stora. Det kunde t.ex. geo
grafiskt ligga "fel", i en stökig stadsdel, samt att lås och larmfunktioner 
inte ansågs tillräckliga. Eller det kunde vara skitigt med oljigt trassel 
och skräp på golvet i verkstaden. 

Vid skadetillfället är kundens medverkan central. Tyvärr ansåg 
många kunder, enligt personalen, att de kunde ta för sig när de anmälde 
skador. Tappade de en plånbok var det alltid 2000 kronor i den. Det stora 
flertalet kunder ansågs dock vara ärliga och accepterade att de inte 
kunde få ersättning motsvarande en helt ny frys om den gamla frysen 
som är sju år gått sönder. 

I övrigt ansåg de anställda att kunderna rent generellt hade för dålig 
kunskap om de villkor som gällde för de olika försäkringarna för att 
kunna medverka på ett riktigt bra sätt. Att exempelvis sätta sig in i 
försäkringsvillkoren innan kunden tecknade försäkringen vore ingen 
orimlig begäran, enligt personalen. 

En del anställda uppgav att de tyckte att säljkåren skulle träffa många 
fler kunder och potentiella kunder därför att deras säljare var så skick
liga i interaktionen med kunderna. 

Många ansåg att det skulle gå att göra betydligt mer av en viss situa
tion — den när kunderna självmant ringer upp försäkringsbolaget. Här 
ansåg de att kundtjänstemän och säljare hade varit alldeles för passiva 
tidigare och nästan enbart svarat på kundens frågor. 

Det fanns utrymme för att bedriva mera sälj orienterade samtal med 
kunderna vid dessa tillfällen. När personalen ändå hade kunden på 
tråden skulle de kunna föra ett aktivt säljsamtal om andra försäkringar 
än bara den som kunden frågat efter, ansåg man. Detta var en viktig 
fråga därför att de anställda uppfattade försäkringsbolaget Nisse som ett 

110 



Försäkringsbolaget Nisse 

fullsortimentsbolag som skulle kunna tillfredsställa en kunds samtliga 
försäkringsbehov. 

Kundens förväntningar 

Kunden har väldigt små förväntningar, som väl är. Försäk
ringsbranschen har varit dels så väldigt uniform. Det har inte 
funnits någon skillnad mellan bolagen, de har varit väldigt 
lika. Och dels så har servicen från bolagen varit väldigt dålig. 
Alla har i regel varit lika dåliga. Kunden vet att det är inte 
mycket att hämta. Så man har ett dåligt, men bra utgångsläge. 

De anställda var medvetna om att den bild som spreds under 1980-talet av 
pensionsförsäkringarnas förträfflighet trissade upp förväntningarna 
hos kunderna. Dessutom marknadsfördes de i de flesta fall som "av
drag" i deklarationen och inte som den försäkring det var. 

När den stora turbulensen inträdde i slutet av 1992 m ärkte personalen 
att det gick upp för många kunder att deras placeringar i pensionsför
säkringar inte var 100 % g aranterade att stiga i värde varje år. Detta an
såg personalen vara ett typiskt tecken på glapp i förväntningar och utfall. 
I detta fall var de överens om att det till största delen var orsakat av dem 
själva. 

En säljare i bolaget menade att de tagit alldeles för lätt på informatio
nen till kunderna, speciellt omkring pensionsförsäkringarna. Säljare vi
sade upp kurvor på återbäringen för kunderna där två nivåer illustrera
des, 7 % och 12 %. Samtalen med kunderna kretsade oftast runt 12 % i å ter
bäring eller mer, därför att de senaste sju till tio åren hade siffran legat 
betydligt över 12 %. Kunderna invaggades i en förvissning om att det 
endast handlade om reell tillväxt utan risk. Han menade att de kurvor 
som fanns var riktade mot himlen, vilket inte var bra, utifrån vad som 
hände. 

Många anställda ansåg att försäkringsbolagen nu var tvungna att 
"äta upp" de frikostiga löften som ställts ut tidigare, samt att de var 
tvungna att tänka om inför framtidens marknadsföring till konsumen
ter. Någon hade den uppfattningen att de "skrämde" in försäljningen i 
stället för att ge en saklig information till kunder och potentiella kunder. 
Detta förhållande var dock lika i hela branschen under den tidsperioden 
och ingenting som var unikt för försäkringsbolaget Nisse. 

Skaderegleringen ansågs vara det tillfälle då kunden inte skulle bli be
sviken. Kunden kunde ibland ha förväntningar t.ex. på att få en ny frys i 
stället för den trasiga ålderstigna och ibland hade kunden inga förvänt
ningar alls p.g.a. "det finstilta". Ingen av ytterligheterna ansågs vara 
bra. Personalen tyckte att förväntningarna borde ligga i paritet med 
utfallet för att erhålla det bästa utbytet med kunden som möjligt. 

Några påpekade att förväntningarna ofta var högre när det gällde den 
"lilla" skadan än den omfattande skadan. En liten buckla på bilen kunde 
ställa till med oerhörda krav från kunden, medan en kund med person
skada ofta blev tacksam för ersättning. 

Ett annat fenomen som berördes var att när den enskilde kunden drab
bas av en skada så fanns det hos många kunder en betydande osäkerhet i 
hur de skulle gå till väga. För en del kunder med "större" skador var 
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skadan ibland i centrum fór deras tillvaro och förväntningsnivån hos 
kunden framstår då som oerhört viktig. En anställd talade om betydelsen 
av "mental skadereglering". Han ansåg att det var mycket viktigt att ha 
en dialog med kunderna för att etablera mervärden. I en dialog skulle 
sådant kunna ske. Samhällsansvar och omtanke om individen var vik
tiga faktorer att arbeta med inför framtiden, enligt honom. 

Ett resonemang om förväntningar i förhållande till sälj situationen dök 
upp där personalen menade att det var betydande skillnader. Det ena 
fallet gällde om kunden sökt upp försäkringsbolaget för att försäkra sig 
mot en risk och det andra fallet gällde när säljaren valt ut en kund för att 
presentera en försäkringslösning. 

I det första fallet har kunden redan en nivå på förväntningarna när 
han kontaktar bolaget. Riskmedvetenheten fanns redan hos kunden och 
han hade en uppfattning om vad han skulle ha. Kunden hade i detta fall 
övertaget initiait. I det andra fallet skapar säljaren förväntningsnivån i 
interaktionen med den potentiella kunden. Där kanske kunden inte ens 
var medveten om risksituationen, eller hade förväntningar på lösningar. 
Här hade säljaren redan från början övertaget. 

Ett annat informationsproblem som berördes var den internationalise
ring av placeringar som hade skett de senaste åren. En del av informa
tionen som försäkringsbolaget fick var på engelska och den skulle 
skickas vidare till kunderna. Det fanns en osäkerhet om hur kunderna 
skulle kunna tillgodogöra sig denna information, trots att de var med
vetna om att kundernas utbildningsnivå ökade allt mer vilket även 
ställde krav på snabb och korrekt information. 

Försäkringsbolaget Nisse hade en kundombudsman dit kunderna 
kunde ringa och få en objektiv bedömning av ett ärende. Kundombuds
mannen var en fristående enhet, men den finansierades av försäkrings
bolaget Nisse. Några tusen ärenden granskades varje år av denna orga
nisation. 

Rykten om de olika försäkringsbolagens tillförlitlighet uppgavs cirku
lera på en del håll. Dessa rykten kunde vara svåra att komma till rätta 
med och utgöra svårigheter vid nyteckning av försäkringar. 

I vissa byar, bostadsområden eller släkter relaterar man ofta 
till ett fall som hänt. I en by vet man att försäkringsbolaget X är 
det värsta rövarbolag som finns. Medan grannbyn hade en 
traktor som försäkringsbolaget X ersatte och de är det bästa som 
finns. Där är försäkringsbolaget Nisse det sämsta för de hade 
en kusin som någon gång hade en skada och inte fick ersätt
ning. Så där är det väldigt ofta. 

Tillgänglighet 

Försäkringsbolaget Nisse hade butiker i gatuplanet på 1970-talet. Det var 
mycket lättillgängligt för kunderna men det gick inte att få lönsamhet på 
butikerna på det sätt företaget på den tiden redovisade kostnaderna, så 
butikerna togs bort. Kunderna kunde tidigare betala sin premie på 
kontoren. Även det togs bort därför att det var för dyr administration 
samt att det ansågs vara en potentiell rånrisk. 
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Det fanns delade meningar om huruvida kunderna i större utsträck
ning var önskvärda in på kontoren eller ej. De som förespråkade detta 
menade att säljarna då dels hade ett psykologiskt övertag, och dels att de 
hade all information tillgänglig via datorsystemet. De kunde på så sätt 
undanröja en massa uppföljningsarbete. Å andra sidan ville de inte ha 
upp alla kunder till kontoret för det skulle antagligen blir för dyrt. De 
ville ha de lönsamma kunderna till kontoret oftare. 

Vissa kontor hade lunchstängt, vilket en del personer centralt ansåg 
vara märkligt. Varför ha stängt när kunderna har ledigt? Diskussioner 
fördes om att anpassa öppettiderna till när kunderna hade ledigt på ett 
annat sätt än tidigare t ex på kvällstid eller lördagar. Tidigare hände det 
dessutom att säljarna kopplade bort telefonen för att få arbeta ifred. 
Sedan tog de telefonlapparna och ringde runt. Detta interna perspektiv 
med säljarens tid som den viktigaste, och inte kundens, är sedan några 
år borta. 

Ett ytterligare problem som fanns på vissa orter var att kontoren be
fann sig i stadskärnan, med en del "problematiskt klientel" som strök 
omkring. De människorna ville de inte ha in i portarna och var därför 
tvungen att ha låsta portar med porttelefon. 

Även tekniken hjälpte till att förbättra tillgängligheten. Med nya tele
fonväxlar kunde kundtjänstemännen se när säljaren väntades in och ge 
kunden ett besked. Det fanns också tavlor vid kundtjänst där säljarna 
markerade var de var och när de förväntades in. Allt för att underlätta 
för kunden. Personalen var överens om att möjligheten med dessa sy
stem byggde på säljarnas disciplin att knappa in på telefon och/eller 
meddela sig med kundtjänst. 

Det informationsmaterial som fanns upplevdes av många anställda 
som allt för komplicerat och omständligt. Villkorstexten var oftast 
skriven av "jurister och teknokrater" i bolaget, som ur kundens perspek
tiv använde för komplicerat språk för att beskriva försäkringsvillkoren. 
Problemet som antagligen fanns var att många kunder förmodades 
lägga villkoren åt sidan, därför att de inte förstod dem eller inte trodde att 
de förstod dem. 

Jag tror inte att alla kunder förstår vad det står i villkoren. 
Många lägger det nog bara åt sidan...Man tror att allt med för
säkring är svårt. Det förekommer att folk ringer och ställer 
frågor om villkoren, men det är inte så ofta. 

...då är problemet att vi vill gärna att de ringer och frågar. De 
tror dock av någon anledning att man inte kan göra det. Eller 
om de skäms för att säga att de inte fattar. 

Ledningen var mycket medveten om detta problem och en del insatser 
hade gjorts för att förenkla den skriftliga kommunikationen med kun
derna. Ett exempel var att viss personal, åtminstone på säljsidan, hade 
gått Postens Prima Vista kurser, vilket enligt uppgift hade gett ett bra re
sultat. Det fanns naturligtvis motbilder till detta i organisationen bestå
ende av personer som sade sig vara nöjda med det mesta. 

Vi tar fram produkter som ligger i tiden, har fungerande orga
nisation och kompetent personal. Materialet som jag arbetar 
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med är oerhört proffsigt som ingen annan har idag, som på ett 
enkelt sätt presenterar det för kunden. Det fungerar och det 
finns inget bolag som är bättre än försäkringsbolaget Nisse. 

Något som av många anställda också ansågs gå att rätta till och som för
orsakade en del förtret i kommunikationen med kunder var begreppen. 
Begrepp som "fullvärde", "helvärde" och "allrisk" ansågs av personalen 
som missvisande. De ansåg att branschen som helhet hade krånglat till 
det för kunderna genom dessa begrepp i stället för att underlätta för kun
derna. Kunderna fick ofta helt andra associationer av dessa begrepp än 
vad villkorstexten beskrev. Kunderna kunde på detta sätt komma att tro 
att de hade ett annat försäkringsskydd än vad som var fallet. Detta an
sågs som otillfredsställande och som en fråga för branschen att lösa på 
lite sikt. 

Livförsäkringar ansågs vara den renaste formen av försäkring därför 
att, antingen så dör kunden eller så lever han, och i båda fallen ska kun
den ha ut pengar. Villkoren för den produkten är lika år från år, utom 
när regeringen fick för sig att ta in en engångsskatt. 

För sakförsäkringar däremot ändrades villkoren hela tiden. Kunder
na kunde ha svårt att veta vad som gällde vid en viss tidpunkt. Många 
anställda ansåg att information var huvuduppgiften, där objektiviteten 
ansågs vara viktig. För att kunderna skulle kunna hålla reda på vad 
försäkringarna täckte in för typ av risker krävdes det en engagerad kund 
som läste igenom all information som distribuerades, samt sorterade ut 
gammal information och ersatte den med den nya. Det fanns ingen an
ställd som trodde att det var speciellt många av deras kunder som hade 
det intresset för försäkringar, samt förmågan att hålla reda på alla än
dringar. I förlängningen uppgavs detta innebära att de hade ett stort an
tal kunder som inte uppmärksammat att villkoren ändrats förrän de 
drabbades av en skada. Detta var olyckligt eftersom en stor del av relatio
nerna mellan försäkringsbolag och kund består av förtroende. 

Personalen hade uppfattningen att många kunder trodde att allt med 
försäkring var svårt och brydde sig därför inte om att läsa villkoren när 
de skickades ut. De uppgav dock att det någon enstaka gång förekom att 
kunderna ringde och frågade om villkoren, men i de flesta fall var det 
premien de frågade efter. Många anställda tyckte att det var märkligt att 
kunderna inte brydde sig om vad de fick för pengarna, endast vad det 
kostade. 

När försäkringsbolaget Nisse hade kampanjer av olika slag använde 
de sig av 020-nummer så att kunderna skulle kunna nå dem på ett enkelt 
sätt. Där kunde alla frågor besvaras av kunnig personal. 

Någon uppgav även att svenska försäkringsbolag hade de flesta provi
sionssystemen i Europa. Detta i sig medförde att säljarna var ute på 
kundbesök mycket mer än i andra Europeiska länder. De sade att inom 
EU var det kunderna som kom till försäkringsbolagen. En förändring av 
säljarrollen i Sverige förväntades ske av säljpersonalen, bl.a. mot bak
grund av detta faktum. 

114 



Försäkringsbolaget Nisse 

Frontpersonalen 

Frontpersonalen såg sig som bolagets ansikte utåt och kände att de re
presenterade försäkringsbolaget Nisse, även på fritiden. Det ansågs både 
bra och dåligt. Bra därför att personalen var stolt över att arbeta för för
säkringsbolaget Nisse, men dåligt när de skrev ner bolaget i massmedia. 

Vi höll på att bli nerringda i höstas. Många sade upp sina för
säkringar, andra var oroliga och kände sig lurade. Det skrevs 
mycket negativt i pressen också...Det var en jobbig period 

En viktig förändring var för gruppen kundtjänstemän, som hittills en
dast hade varit kontorister. De hade inte haft någon speciell utbildning 
för att ta hand om kunden. I framtiden skulle alla vara säljare, inklusive 
kundtjänstemännen. De skulle således få en betydligt mer aktiv roll i fö
retagets kundkontakter. I organisationen gjordes ofta jämförelser med 
bankpersonalens beteende. 

Alla säljare hade gått en kvalificerad utbildning som sträcker sig över 
två och ett halvt år för att lära sig både produktområden, juridik och sälj-
teknik. Kundtjänstemännen som sitter mest inne på kontoren och tar 
hand om telefonsamtal hade endast fått en kortare utbildning. Med den 
nya inriktningen ska alla vara mer generalister vilket kräver en del 
kompletteringsutbildning, även om specialister alltid skulle finnas att 
tillgå i organisationen. 

Utbildningsinsatserna går mot utbildning inom regionerna i större ut
sträckning än tidigare. Då skickade de ofta folk till Stockholm för att gå 
kurser. På ledningsnivå ansåg de att en av de viktigaste uppgifterna in
för framtiden var att öka kompetensnivån för medarbetarna. Detta skulle 
göras bl.a. genom att fånga upp aktuella problem i organisationen och 
involvera dem i utbildningsinsatserna. 

Bland vissa anställda framfördes synpunkten att det ibland lanserades 
för många nyheter inom samma period. Det kunde vara besvärligt att 
hinna lära sig villkor, tariffering m.m. så att de kunde svara korrekt på 
kundernas frågor. Samtlig frontpersonal upplevde att de hade en mycket 
stark och kompetent "back-office" med kollegor som hjälpte dem att 
skriva offerter, brev m.m. 

Hur kompetensen skulle vara hos säljarna hade skiftat genom åren. 
Ibland skulle de vara specialister och ibland generalister. I och med 
denna förändring var det det sistnämnda som dominerade eftersom ten
densen var att kunden skulle ha kontakt bara med en person på bolaget. 
Genom att enheterna var relativt små måste den säljande personalen ha 
så bred kompetens som möjligt. Detta skulle kompenseras till viss del ge
nom att ledningen i möjligaste mån såg till att enheterna bestod av 
personer med olika grundkompetens. Befattningsutbildningen var de
centraliserad ut till regionerna. Tanken var att de på så sätt skulle kun
na utnyttja den lokala kompetensen bättre. Kostnaderna för att skicka 
personal på kurser minskade också på detta sätt. 

Det fanns kvar en del centrala kurser som var mer generella som t.ex. 
kommunikationsutbildning, introduktionsutbildning, språk, förhand
lingar samt chefsutbildning. I den grundläggande chefsutbildningen 
fanns en speciell modul för ekonomi. Ledningen ansåg att det var mycket 
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viktigt att ha förståelse för de ekonomiska sammanhangen och hade där
för satsat en hel del på detta. 

Tjänstekvalité 

Kvalité ansågs av personalen vara smärtfria kontakter mellan kunderna 
och företagets personal. Kunden skulle komma fram till rätt person, de 
skulle få svar i tid och bli bemötta så att de kände omtanke. Kunderna 
skulle naturligtvis även få ut de pengar de hade rätt till när det hände en 
skada. Detta fanns det en konsensus om bland personalen. 

Någon ansåg att försäkringsbolaget Nisse var mer känt för sin kvalité 
än för sina låga premier. Samma person trodde dock inte att deras pre
mier var högre än vad konkurrenternas premier var. 

Skaderegleringen ansågs som en viktig del av kvalitetsuppfattningen 
bland personalen. Många ansåg dock att den rådgivning som de sysslade 
med var undervärderad av kunderna. De ansåg att kvalité även var att få 
rätt produkt. Uppfattningen att kunderna mest var intresserad av priset 
som ställdes i relation till kvalitetsbegreppet var väl spridd i organisatio
nen. 

Internt hade ledningen startat upp kvalitetsprojekt där de bl.a. mätte 
vad folk gjorde. Kontroll av flöden och datasystem ingick också i projektet 
som fanns inom en enhet i bolaget än så länge. Det var ett pilotprojekt 
som skulle användas för att skaffa sig kunskap om hur företaget kunde 
gå till väga med dessa frågor. 

Stödjande system 

Intern marknadsföring 

Försäkringsbolaget Nisse skickade ut mer än en miljon brev om året i 
olika kampanjer. Vid dessa tillfällen skickades alltid ett exemplar ut till 
alla chefer och alla säljare för att de skulle veta om vad kunderna fick för 
information. 

Tyvärr så trodde företagsledningen inte att de anställda alla gånger 
läste den viktiga information som distribuerades. En del av orsaken 
sades vara att det distribuerades en stor mängd interninformation i 
bolaget och anställda måste sålla bland allt detta och läsa det som berör 
dem mest, vilket ibland kunde vara svårt. Funktionen marknadsservice 
hade som en av sina huvuduppgifter att sköta den interna informatio
nen. 

Det fanns även funderingar om ifall alla anställda skulle få all tryckt 
information som distribuerades till kunderna. Det var ju en relativt stor 
kostnad förknippad med detta som skulle vägas ihop med den nytta det 
gjorde för personalens interna information. 

Under den turbulens som var på hösten 1992 användes det elektroniska 
postnätet, MAIL, flitigt. Försäkringsbolaget Nisses Nordenchef informe
rade noga om vad som hade hänt och vilken information som gick ut till 
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kunderna. Information om hur bolaget skulle komma att drabbas samt 
hur de skulle agera distribuerades också via MAIL. 

Flera anställda tyckte att det elektroniska postsystemet var bättre än 
att försöka nå kollegor per telefon. Fördelarna var att den anställde dels 
fick kontakt på en gång och dels att avsändaren hade dokumenterat vad 
han/hon hade sagt. En nackdel som uppgavs var dock att inte alla 
anställda använde MAIL-systemet beroende på bristande intresse eller 
möjligen "teknikskräck". 

En annan kanal för intern information är Nissevisionen. Det var in
ternvideo, som distribuerades vid behov. När den nya organisationen 
skulle presenteras och förankras hos personalen skedde det bl.a. genom 
video. VD och högre chefer informerade och visade organisationssche
man m.m. Bokslutsinformation var en annan viktig del av videoinforma
tionen under åren. Även om inte all personal till fullo förstod ett bokslut 
uppgav de att det var en tillgång att få det förklarat via video. 

Ute på kontoren delade personalen upp sig i grupper och tittade på 
dessa program. Detta uppfattades som mycket positivt av personalen. De 
kände att de var viktiga för organisationen och många framhöll att video 
var det bästa näst efter att få deltaga personligen på informationsträffar. 

Organisationsförändringar 

Matrisorganisationen 

Den nya matrisorganisationen, med länderchefer och produktchefer, in
nebar att det blev fler att hålla kontakt med för många anställda. För
säkringsbolaget Nisse lanserade i och med detta sin strategi om att se 
Norden som hemmamarknad. I det perspektivet ansåg flera chefer att 
den nya organisationsmodellen endast var en övergångslösning, därför 
att det verkade inte logiskt att det skulle finnas länderchefer i en organi
sation som skulle ha Norden som hemmamarknad. 

Organisationen blev en divisionsorganisation med sex divisioner, där 
några av dem var Livdivisionen, Marknadsdivisionen och Konsument
divisionen. 

I marknadsdivisionen fanns det sex regioner inom vilka det fanns en
heter som kunde bestå av flera kontor. Marknadsdivisionen hade två af
färsområden Företag och Privat. 

I konsumentdivisionen fanns fyra resultatområden Stockholm, Göte
borg, Malmö och Sundsvall. De var de enda orterna som konsumentdivi
sionen hade eget folk på. Konsumentdivisionen fick in ca 50 % av sina in
täkter via marknadsdivisionen. 

Ledningen hade tagit bort någon hierarkisk nivå över åren för att 
minska avståndet till kunderna. Tidigare upplevdes det allt för hierar
kiskt och krångligt. Med den nya organisationen skulle företaget bli 
effektivare. Cheferna för alla regioner sitter numera i divisionsledning
en för att dels kunna påverka och dels få snabbare information om det 
som händer i bolaget. 

En faktor som företagsledningen kunde se komma framöver var ytter
ligare besparingar och därmed neddragning av personal. Någon talade 
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om att kanske vara tvungen att ta bort någon försäljningschef. Det 
ansågs som en mycket negativ åtgärd, men möjligen nödvändig. 

Lönsamhetstänkande 

Tidigare hade det funnits en känsla för kostnaderna på så sätt att det 
t.ex. inte skickades A-post i onödan, men det räckte inte längre till. En 
förändring som diskuterades flitigt var inrättandet av profit-centers 
inom marknadsdivisionen. Ett av motiven bakom detta var att företags
ledningen ville höja lönsamhetstänkandet i säljorganisationen. De an
ställda skulle i framtiden ha en större känsla för vad det egna arbetet 
ledde till för resultat, i ekonomiska termer. En ledningsperson uttryckte 
följande: 

Förståelsen för att vi måste tjäna pengar tycker jag är lika låg 
som tidigare hos personalen. 

Grundmodellen var att varje center skulle bestå av en enhet om sju till 
elva anställda därför att ledningen ville skapa en gruppkänsla och ett 
större samarbete inom gruppen. Företagsledningen hade funnit att det 
fanns en kritisk massa i området sju till elva anställda. Dock hade några 
enheter i norra Sverige endast fem personer p.g.a. de geografiska av
stånden. 

Ett annat motiv var att öka samarbetet mellan divisionerna. På många 
håll upplevdes det vara vattentäta skott mellan de olika divisionerna, vil
ket inte var bra för kunden. Tanken var att de genom profit-center tanken 
skulle tvingas till samarbete över divisionsgränserna. 

Ett problem var hur man skulle göra om en säljare t.ex. tecknade en 
försäkring på ett sågverk för 30.000 kronor och det brann för sex miljoner. 
Om det är ett strikt profit-center så raseras resultatet för detta för de när
maste fem till tioåren. Denna typ av frågor diskuterades för att komma 
på en godtagbar lösning som inte helt skulle komma att rasera motiva
tionen för den "drabbade" enheten. 

Ett annat problem som delvis motarbetade tanken med samarbete var 
det individuella provisionslönesystemet. Det skulle visserligen förändras 
till att bli en mindre provisionsdel än tidigare, men systemet uppmanade 
inte till samarbete. 

Om jag ser ett nystartat företag tar jag reda på om det är en 
kund till oss. Jag diskuterar inte det med mina kollegor. Där 
är vi individualister...Om jag får idéer och uppslag ser jag till 
att skörda dessa själv och inte servera det till någon kollega. 

En del anställda uppgav att organisationsförändringarna kom för tätt. 
Det skapade otrygghet och medförde att vissa personer bevakade sina po
sitioner i stället för att bevaka marknaden. Några uppgav dessutom att 
de inte visste vad den kommande organisationsförändringen innebar, 
varför den skulle införas eller när det skulle ske. 

Personalen uppgav även att lönsamhetstänkandet i organisationen 
rent generellt hade ökat de senaste åren. En anledning som uppgavs var 
att detta var en reaktion på den allt hårdare konkurrensen. I och med 
den nya profit-center filosofin hoppades ledningen att lönsamhetstän
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kandet skulle öka ytterligare. Det var inte alltid som säljarna hade klart 
för sig vad det kostade att få in en premieintäkt. Det hade under 1980-talet 
fokuserats mycket på att få nya kunder. Ingen på lägre nivå i bolaget 
hade ägnat lönsamheten någon större tanke. Frågor som t.ex. "Vad kos
tar ett kundbesök?" började nu dyka upp i säljorganisationen. Några frå
gade sig också vad overheadkostnaderna egentligen gick till. Ute på dis
trikten visste personalen inte hur dessa kostnader belastade resultatet. 

Man blir mer och mer medveten om kostnadssidan till exempel 
för kundbesök. Vi ska ju dra ihop vår egen lön. Jag kan inte ha 
kundbesök som sitter dagarna i ända, för det ger mig ingen
ting. Jag bör få ut något av det för kunden, företaget och mig. 

Det är ett sätt för oss att få in det här tänkandet. Innan vi kastar 
ut en massa tusenlappar måste man veta vad man får in. All 
personal blir inblandad i att det här ska gå runt. 

Möjligheten att följa upp de olika enheternas resultat skulle bli betydligt 
bättre med den nya organisationen. Genom att inte bara fördela kostna
der för löner och lokaler utan att även blanda in lönsamheten för respek
tive försäkring skulle det bli en mycket tydligare koppling till persona
lens arbete. 

Att som tidigare ha en affärsidé att satsa på "kunder med aktsam livs
stil" kan ses som ett utslag av lönsamhetstänkande. Den idén hade dock 
tonats ned de sista åren. Som tänkbara orsaker angavs bl.a. att bolaget 
hade tappat stora grupper av kunder exempelvis unga människor. Det 
ansågs som ett problem inför framtiden och höll på att ses över. 

Vi har dragits med i det här kostnadstänkandet som finns i 
samhället och den baksmälla som blev efter 1980-talet. Det 
finns säkert exempel från vår bransch och vårt bolag där man 
inte var särskilt ekonomisk tidigare. Är det inte ekonomiskt är 
det ju alltid någon som får pröjsa i slutändan och det är kun
den. 

Även möjligheten att följa upp kampanjer bedömdes som bättre med pro-
fit-centers. Inte därför att det tekniskt skulle ske någon förändring utan 
därför att det mentalt skulle bli mer intressant att se hur mycket en viss 
kampanj bidrog med till kontorets resultat. En uppföljning som hittills 
inte varit så ofta förekommande. 

Skadereglering 

Informationen mellan skadereglerarna och säljpersonalen upplevdes av 
säljarna som bristfällig. I de flesta fall visste de ej hur skaderegleringen 
gick, om kunden blev helt nöjd eller om det fanns något misstroende mot 
bolaget. I datorsystemet kunde personalen se om det fanns någon skada 
och om eller när den reglerades. Dock var det endast kalla fakta och det 
säger ingenting om kundens upplevelse av hanteringen av ärendet. 
Undantaget var inom företagsförsäkringar där samarbetet var betydligt 
bättre. 
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Det fanns dock inga formella hinder för att ta kontakt med skaderegle
ringen t.ex. om en säljare behövde argument för en viss premienivå. 

En VIP-märkning av säljarnas viktigaste kunder diskuterades i 
organisationen. Dessa skulle markeras i datorsystemet och på så sätt 
skulle de kunna öka kommunikation från skadereglerarna till säljarna 
om vad som hände i deras ärenden. 

Att göra detta med samtliga kunder ansågs inte som realistiskt. För
säkringsbolaget Nisse reglerar ca 150.000 skador per år och information 
om dessa får inte bli en administrativ belastning. 

Fysisk-tekniska resurser 

Vi har ingen total kundbild i dagsläget. Men vi kommer att få. 
Vi är på väg in i PC-miljö och då får vi i windows en kundbild 
som är bättre än idag. 

De äldre systemen var inte byggda för att ge information till ett 
kundbassystem. 

Beräkningssystemen hade utvecklats mycket genom åren. På 1950- och 
1960-talen gjordes det manuella utredningar på t.ex. arvsskatt m.m. Där
efter kom datorerna som gjorde samma beräkningar, fast mycket snab
bare. Nu fanns det ett väl utvecklat nät av programvaror som täcker in 
allt tänkbart i fråga om försäkringar. 

Försäkringsbolaget Nisse hade alltid trott på stordatorlösningar för att 
bevaka säkerheten och säkra kvalitén. Det ansågs viktigt att offerter t.ex. 
såg ut på ett visst sätt så att bolaget inte hamnade i rättsliga problem där
för att en säljare i Skåne eller Dalarna hade skrivit en text i offerten som 
skulle kunna binda bolaget till villkor som de inte hade. 

De datorsystem som fanns ansågs fungera bra. En säljare kunde 
exempelvis ringa upp en kund och föreslå honom att byta till 
försäkringsbolaget Nisse. Om han gick med på det så knappade säljaren 
in de uppgifter som behövdes och ca en månad innan huvudförfallo-
dagen skickades automatiskt ett försäkringsbrev till kunden. Dock ansåg 
många anställda att datorsystemen inte var speciellt användarvänliga. 
Vissa säljare bad kundtjänstemännen utföra sådant som de borde kunna 
göra själva med sina datorer. Det existerade dessutom en skillnad i 
datormognad bland personalen på de olika kontoren. Vissa var med 
intresserade än andra för att lära sig vad datorerna skulle kunna 
användas till. Andra, företrädesvis äldre medarbetare, var inte speciellt 
intresserade av att lära sig hur datorer fungerade och utnyttjade i stället 
kontorspersonalen även för relativt enkla uppgifter. 

De system som jag jobbar med tycker jag självfallet är lätta att 
förstå. Vissa andra system som jag inte jobbar så mycket med 
tycker jag är själve faan, för jag vet ej hur jag går in i dem och 
jag kan inte läsa, koppla och bläddra snabbt med dem. 

Jag måste säga att bland de miljoner som har lagts ner genom 
åren så kunde man i alla fall ha lagt några hundra tusen på att 
utbilda användarna. 
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Nu stod de inför nästa datorperiod, då säljarna skulle få varsin PC. I 
dagsläget hade de endast terminaler. Fördelen med egna PC uppgavs 
vara att de då skulle kunna ha sin egen kunddatabas och utifrån den 
göra selekteringar och kampanjer på ett mycket smidigare sätt än tidi
gare. Nu måste alla kampanjer beställas från Stockholm, vilket upplev
des som för centralstyrt. Det fanns ett behov av att känna sig mer flexibel 
ute på kontoren. 

I övrigt så genomfördes kampanjer till olika målgrupper regelbundet 
under året. Tidigare hade alla kampanjer varit centralstyrda, men 1993 
var det första året då säljarna ute i landet själv kunde påverka när i tiden 
kampanjerna skulle komma. Delade meningar fanns i säljarleden om 
kampanjernas vara eller icke vara. Några säljare upplevde sig för styrda 
av kampanjer och ville ha mer frihet att bestämma själv. 

I och med PC-systemen måste det till en kontrollfunktion så att det 
som skickas ut till kunderna i framtiden följer de mallar som finns. 
Brev, offerter etc. måste följa en standard. Någon form av handbok skulle 
förmodligen komma ut om vad säljarna fick göra samt hur det rent 
grafiskt skulle se ut. 

Med de lokala PC-systemen fanns det även möjlighet att genomföra lo
kala kampanjer. En åsikt som framfördes av några säljare var dock att 
det var så många centrala kampanjer att det inte fanns mycket utrymme 
för några lokala. De trodde dock att detta förhållande skulle ändras. En 
annan fördel med lokala utskick är att de undertecknas av lokala säljare. 
Det ansågs förmedla en närmare relation till kunden än om det alltid är 
en stockholmares namn på utskicken och risken för att utskick skulle 
hamna i papperskorgen skulle då minska. Det fanns dock ännu inte 
någon möjlighet att göra selekteringar ur kundregistret och få etiketter 
utskrivna på kontoren. Det måste göras centralt. 

Ur kundregistret plockade personalen fram listor på kunder som inte 
var helkunder, dvs. som t.ex. hade bilförsäkring men ej hemförsäkring. 
Dessa kunder bearbetades för att om möjligt bli helkunder. Personalen 
upplevde att det var svårt att få så många helkunder som de skulle vilja. 
De centrala uppgörelserna med t.ex. fackföreningar om kollektiva 
hemförsäkringar och dylikt utgjorde ett stort hinder för helkundsidén. 

Trots datoriseringen fanns det manuella system som säljarna använ
de för att hålla reda på huvudförfallodagarna hos kunderna. 

Belöningssystem 

Ledningen hade arbetat med motivationsåtgärder för kundtjänstemän
nen så att de skulle känna sig delaktiga i teamet tillsammans med säl
jarna. I framtiden var det tänkt att enhetschefen skulle ha ansvaret för 
att motivera sina kollegor och att få teamet att arbeta tillsammans. 

Provisionslönen var det starkaste belöningssystemet. Det belönade 
egoisten, vilket utgjorde ett problem när grupperna var tänkta att fun
gera tillsammans. I alla interna tävlingar tidigare hade ledningen belö
nat egoistiska prestationer och aldrig grupper. 

En lösning som diskuterades var att tilldela hela profit centret provi
sion. Då skulle alla känna sitt ansvar att vara lönsam. En genomgående 
oro hos anställda ute i organisationen var att de upplevde sig sakna in
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formation om vad det kostade att sälja. Många nämnde overheadkostna-
der som ett exempel där de inte visste tillräckligt mycket och följaktligen 
inte hade möjligheter att påverka. 

I övrigt var det en grupp anställda som ansåg att motivationen i första 
hand kom genom de nöjda kunder som företaget hade, dvs. genom 
interaktionen med kunderna. Lönen var inte det primära för denna 
grupp anställda. 

Några anställda efterlyste mer arbete med att föra ut målsättningarna 
i organisationen på ett effektivare sätt, samt att belöna bra insatser även 
på andra sätt än ekonomiska. 

...Tydliga mål från ledningen att det här ska vi göra den här 
månaden, och plocka ut månadens anställde osv. Mer Mac 
Donaldsköret, jag tror det behövs....Målsättningar som sätts på 
högre nivå kommer inte ut som på amerikanska företag där det 
är så jädra effektivt, jag tror det är någon svenskhet att av tra
dition ska man inte pracka på människor andras tan
kar.. .blygsamhet.. .j antelagen. 

Övrigt 

Riskbedömning sades vara en av försäkringsbolagens primära analys-
faktorer. Även för säljare kommer riskbedömning in som en del i försälj
ningen. Osprinklade sågverk angavs som exempel på en kundgrupp som 
inget försäkringsbolag ville ha. Där ansåg ledningen att det inte var 
frågan om ifall det skulle brinna utan när det skulle brinna. 

Ingen kund får hamna i försäkringsnöd, enligt den reglering som 
fortfarande finns, men försäkringsbolaget ansåg sig alltid ha möjlighet 
att reglera kundriskerna med hjälp av premien. Kunder som de egentli
gen inte ville ha fick förslag på höga premier. Då hoppades företaget på 
att den kunden inte skulle acceptera budet. 

Riskbedömning var även en fråga om vilken person som var ägare till 
ett bolag. Säljarna beaktade även personens rykte och tidigare erfarenhe
ter vid riskbedömning. Denna möjlighet till personlig bedömning ansågs 
vara störst på mindre orter i landet därför att personalen hade bättre 
kännedom om de lokala företagarna än vad som ofta var fallet t.ex. i 
Stockholm. 

Vi har en god lokal kännedom jämfört med storstäderna. Vi vet 
vilka företagare som har gjort konkurser och är skurkar. Vi 
sätter höga premier och självrisker om vi inte vill ha en viss 
kund. 

Företagsledningen indikerade att bolaget hade delvis skev kundstruktur. 
De hade i många år satsat mycket på aktsamma kunder. Detta hade fört 
med sig att företaget nu hade en bra kundbas med medelålders och äldre 
personer. De hade dock tappat betydligt i de yngre åldersgrupperna 
delvis på grund av att prissättningen premierade långvariga skadefria 
förhållanden med kunderna. Nyteckning utan bonus kunde därför vara 
relativt dyrt och det var där de yngre potentiella kunderna befann sig. 
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Det som hände omkring ägarfrågan i försäkringsbolaget Nisse hade 
stärkt personalen. De anställda upplevde sig ha knockat flera företag till
sammans. De anställda hade till och med köpt aktier i bolaget för att för
hindra uppköp från andra företag. Personalen hade gått stärkt ut ur 
dessa olika turer kring ägandet och mycket av detta tillskrevs bolagets 
Verkställande Direktör. 

Försäkringsbolaget Nisse hade sedan några år tillbaka marknadsfört 
sig som ett företag som tar samhällsansvar. Det gjorde de bl.a. genom en 
kampanj som uppmärksammade brottsoffer och andra utsatta grupper i 
samhället. Omvårdnad och omtanke var nyckelbegrepp i denna "mjuka
re" bild av företaget. 

En annan faktor som försäkringsbolaget Nisse hade arbetat med är 
utbildning av journalister. De ansåg att svenska ekonomijournalister 
rent generellt var dåligt insatta i försäkringsbranschen. Därför hade de 
bjudit in journalister för att utbilda dem i försäkringar. Företagsledning
en ville på så sätt försöka förhindra rent felaktiga artiklar i massmedia 
eftersom de ansåg att journalister hade en sådan stor genomslagskraft. 
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Marknadsorienteringen i 
de två försäkringsbolagen 

Detta kapitel inleder analysdelen i avhandlingen och här analyseras de 
båda fallen i nära relation till komponentmodellen (figur 2.12), dvs. de 
olika komponenterna granskas och fallen jämförs med det teoretiska 
avsnittet. De båda fallen analyseras först var för sig. Därefter kommer ett 
avsnitt som diskuterar hur mycket de båda försäkringsbolagen hade ar
betat med de faktorer som bygger upp det marknadsorienterade synsättet 
för att få en uppfattning om vilka delar de arbetat mest med respektive 
minst med. Den diskussionen grundar sig också på komponentmodel
len, där skillnader och likheter i förhållande till modellen lyfts fram på 
en detaljnivå. Efter det görs en summering av hur de olika komponen
terna och faktorerna påverkat varandra utifrån uppdelningen synsätts-
faktorer och beteendefaktorer för att se om några samband kan identifie
ras mellan de olika grupperna av faktorer. Vi kan därigenom dra slut
satser om komponenternas beroendeförhållanden till varandra. Diskus
sionerna ligger till grund för senare kapitel där mer utvecklade analyser 
genomförs. 

Försäkringsbolaget Sture 

Marknadsinformation 

Vi kunde tydligt se att ledningen i försäkringsbolaget Sture inte hade fäst 
så stor vikt vid marknadsinformation som medel för att ta reda på kun
dernas behov och önskemål. Konkurrentbevakningen var emellertid be
tydligt mer systematiserad vilket t.ex. handlade om att samla in artiklar 
och annat offentligt material. Spridningen av informationen internt var 
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dock inte tillfredsställande och flera anställda efterlyste information som 
de trodde fanns tillgänglig. 

Inget systematiskt informationssystem fanns utformat inom mark
nadsorganisationen för att inhämta information om kundernas behov 
och önskemål. Det var mer av sporadisk informationsöverföring t.ex. 
från säljarna när de trodde att de fick information som kunde vara av be
tydelse för ledningen i marknadsorganisationen eller för någon annan 
central funktion. 

Undantaget från detta var skaderegleringsorganisationen som med 
jämna mellanrum samlade in uppgifter om kundernas upplevelse av bo
lagets hantering av deras skada, dvs. attitydundersökningar. 

Personalen långt ut i organisationen trodde att bolaget alltid hade ge
nomfört regelbundna marknadsundersökningar, vilket inte var fallet. De 
hade således en övertro på vad som faktiskt genomfördes centralt. Detta 
var en grogrund för missnöje med informationsspridningen eftersom 
personalen trodde att centrala funktioner i bolaget hade betydligt mer 
information än vad de i realiteten hade. 

Ett nytt grepp i fråga om marknadsinformation togs i och med beslutet 
att genomföra en helt intern kundbasundersökning i syfte att analysera 
kundstrukturen. Utifrån denna undersökning drog ledningen slutsatsen 
att det fanns kundgrupper med olika lönsamhet för bolaget. De genom
förde emellertid inga ekonomiska beräkningar av detta samband. Denna 
undersökning var en intern marknadsinformationsinsats som kom att 
få stor betydelse för den framtida organisationen. 

Ett direkt resultat av detta var att ledningen förändrade sälj organisa
tionen från att ha varit organiserad utifrån produkter till organisering 
utifrån kundsegment. Ledningen fick således input från denna analys 
till ett nytt betraktelsesätt. Tidigare hade de ett klart inifrån-och-ut syn
sätt där produkten var placerad i centrum. Med den nya informationen 
förändrades en del av organisationen — marknadsorganisationen — till 
att ha ett mer utifrån-och-in perspektiv, där kundens behov placerades i 
centrum för bolagets insatser på ett annat sätt än tidigare. 

Med den nya marknadsorganisationen följde idéer om nya koncept för 
hur interaktionen med kunderna skulle ske. De olika koncepten testades 
på en grupp kunder för att ta reda på deras åsikter, för att sedermera 
lanseras på marknaden. 

Detta var ett tydligt steg mot ökad marknadsorientering, där inte bara 
kundernas behov fick en tydligare roll. En annan diskussion som inled
des var diskussionen om lönsamhet per segment. Lönsamheten mättes 
tidigare enbart utifrån produkterna och organisationsförändringen var 
en grogrund för ett annat sätt att tänka. 

Att numera avsätta medel för marknadsundersökningar i budgeten 
för nya produkter var även det en förändrad syn, där kundernas åsikter 
betraktades som värdefulla för bolaget. Den typen av budgetposter fanns 
ej med tidigare, vilket ytterligare bekräftar att de tidigare hade ett renod
lat produktperspektiv i organisationen. 

Konkurrentbevakningen var den funktion som hade mest systematisk 
informationsinsamling. Denna information analyserades och utifrån 
analyserna kunde ledningen t.ex. dra slutsatser om konkurrenternas 
strategier. Även banker, försäkringsmäklare, utländska konkurrenter 
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samt försäkringsmarknader i andra länder var föremål för informa
tionsinsamling i bolaget. 

Anledningen till att denna typ av informationsinsamling var bättre 
var troligen därför att den befann sig på en betydligt högre hierarkisk 
nivå i bolaget. Denna information skulle bl.a. användas till strategiska 
diskussioner i det egna bolaget vilket var viktiga resonemang som krävde 
bra beslutsunderlag. 

På en lägre nivå i bolaget, där säljaren diskuterade med den enskilde 
kunden, fungerade informationsflödet bra. Säljarna lät kunderna be
rätta om sina behov och önskemål för att sedan komma med förslag till 
lösningar för dem. Informationsöverföringen från kundmötet och vidare 
in i organisationen var dock inte systematiskt organiserad vilket för
svårade ledningens möjligheter att erhålla en samlad bild av kundernas 
behov och önskemål. 

Kundmötet 

Kundmötet var en komponent som försäkringsbolaget Sture hade arbetat 
en hel del med. Detta var ingen slump eftersom kundmötet i ett försäk
ringsbolag är mycket betydelsefullt och interaktionen med kunderna är 
ett mycket viktigt konkurrensmedel. Alla försäkringsbolag strävar ju ef
ter att erhålla så många sk. "helkunder11 som möjligt. 

Försäkringsbolaget Sture hade lagt ned mycket möda på att kunna ge 
god service som t.ex. snabba besked och hög tillgänglighet genom bl.a. 
utbildning till frontpersonalen. Dock hade dessa tankar accentuerats i 
och med förändringen av marknadsorganisationen. När kundens behov 
och önskemål fokuserades ökade även kraven på att kommunikationen 
mellan bolaget och kunden skulle vara så enkel och rak som möjligt. Det 
ansågs även viktigt för att placera kundens förväntningar på en rimlig 
nivå i förhållande till vad bolaget skulle kunna infria. 

Beslutssnabbhet uppfattades som en konkurrensfaktor, framförallt be
träffande skaderegleringen. De ansåg att kunderna så ofta som möjligt 
skulle få snabba och korrekta besked. Detta stämmer väl överens med de 
teoretiska resonemangen. Företagsledningen hade även tagit konsekven
serna av detta och hade sedan länge datorsystem som beslutsstöd. Till
gång till specialister i back-office funktioner fanns även för att hjälpa till 
med beslutsunderlagen. 

De mest lönsamma kunderna — primärkunderna — var förmån för 
speciell behandling t.ex. vid skadeanmälningar. Servicenivån var såle
des beroende av vilket marknadssegment kunderna tillhörde. För dessa 
kunder fanns möjlighet att ytterligare förklara försäkringsvillkoren 
samt att visa vilka delar i ett fullständigt försäkringsskydd som de sak
nade genom de personliga kontaktsamtal som planerades. För sekun
därkunderna däremot fanns ej denna möjlighet, vilket ställde större 
krav på det skrivna materialet som distribuerades. 

Här kommer vi in på resonemang om tillgänglighet, vilket är en av de 
centrala faktorerna för tjänsteföretag. Bolaget hade arbetat med dessa 
frågor genom åren där de bl.a. hade skickat personal på kurser för att 
skriva på ett enklare språk. De hade även arbetat med utformningen av 
försäkringsvillkorens illustrationer för att få dem mer lättbegripliga. 

127 



Marknadsorienteringen i de två försäkringsbolagen 

Anledningen till arbetet med dessa åtgärder var att underlätta de 
framtida interaktionerna med kunderna, t.ex. vid skadehändelser. 

Öppettider samt tillgängligheten på telefon hade förbättras en hel del 
de senaste åren, vilket underlättade för kunderna att komma i kontakt 
med bolaget, även om det under hösten 1992 var överbelastat till följd av 
massmediadebatten om pensionsförsäkringar. Företagsledningen hade 
ytterligare funderingar på att centralisera en telefonservicefunktion för 
att effektivisera servicen till kunderna. Genom att centralisera denna 
kunde de dels sätta in mer resurser för att höja kompetensen och dels 
öka tillgängligheten för kunderna genom utökat öppethållande på 
telefon. Detta hade ledningen anammat och funderat kring, så denna del 
av kundinteraktionerna fungerade tillfredsställande och ytterligare 
planer fanns till förändringar. 

Skadehanteringen var också väl fungerande beträffande tillgänglig
het. Ledningen hade ägnat stor uppmärksamhet åt att få skaderegle
ringen att fungera så smärtfritt som möjligt. Snabba och korrekta besked 
i skadeärenden ansågs vara ett bra instrument för att få nöjda kunder. 
Det som diskuterades var förändringar i skaderegleringsorganisationen, 
där en centraliseringstanke framskymtade. Motivet till detta var att ef
fektivisera denna funktion med bibehållen servicenivå och ledningen 
menade att kunderna i liten utsträckning personligen besökte bolaget vid 
skador så den fysiska närheten var ej lika viktig i framtiden. 

Ledningen hade dock inte tagit den fulla konsekvensen av detta och 
sett till att den interna informationskopplingen mellan frontpersonalen 
och skaderegleringen fungerade. Nästan ingen information kom till 
frontpersonalen beträffande resultatet av skaderegleringen. 

Kundens medverkan blev mycket betydelsefull i och med primärkund
konceptet. Bolaget var mycket beroende av att kunderna engagerade sig i 
sitt försäkringsskydd när de blev erbjudna en genomgång. Utan detta en
gagemang skulle inte konceptet fungera, vilket skulle vara olyckligt ef
tersom bolaget var intresserat av att kunderna var rätt försäkrade. 

Ett stort problem för bolaget var att många av deras kunder var mycket 
dåligt insatta i vilket försäkringsskydd de hade. Många av dem ansågs 
inte läsa försäkringsvillkoren över huvud taget. Det gjorde interaktionen 
med kunderna mer besvärlig än den skulle behöva vara. Detta var en 
följd av bolagets tidigare produktorientering där kundens betydelse i an
nat hänseende än som betalare hade varit liten. De anställda sade att för
säkringsvillkoren betraktades som svårlästa för en stor del av deras kun
der. Utvecklingen gick dock åt rätt håll i och med den nya synen på kun
den, vilket på sikt förmodades göra situationen enklare för både kunder 
och personal. 

Frontpersonalen hade ägnats mycket uppmärksamhet i och med för
ändringen av marknadsorganisationen. Utbildningsinsatserna var dock 
inte helt i fas med introduktionen av primärkundkonceptet, vilket initiait 
medförde en del kompetensproblem på individnivå. 

Mycket av ovanstående handlar om relationen mellan köpare och säl
jare och studien visar att dessa relationer hade placerats lite mer i fokus 
under senare tid. Primärkundkonceptet var en åtgärd som på ett annat 
sätt än tidigare medförde ökade köpar- säljarrelationer eftersom kun
derna kom mer i fokus än vad de hade varit tidigare. 
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Kvalitetsdiskussioner hade inte förekommit i någon större utsträck
ning i bolaget. Ledningen hade inte i tillräckligt stor omfattning funderat 
över kundens uppfattning i detta avseende. De bilder som de anställda 
visade upp var allt för disparata för att ge någon vägledning. Detta tyder 
på en avsaknad av förståelse för kvalitetens betydelse och därmed en 
kunskapsbrist hos företagsledningen. 

Stödjande system 

De stödjande systemen hade delvis ägnats mycket uppmärksamhet och 
delvis glömts bort under åren. Datorsystemen t.ex. hade fått en hel del 
resurser, men i och med förändringen i marknadsorganisationen upp
täcktes en del allvarliga brister. 

Den interna marknadsföringen hade blivit bättre genom åren och en 
hel del information spreds genom det elektroniska postsystemet. Denna 
kanal var mycket bra eftersom den inte var hierarkisk och alla anställda 
som fick information fick samma information samtidigt, vilket var ett 
smidigt sätt att informera på. 

Den broschyr som hade delats ut internt som redovisade kundernas 
uppfattningar upplevdes mycket positivt av de anställda. Den användes 
även på ett bra sätt till att internt marknadsföra ledningens strategier 
samt färdriktning inför framtiden inklusive information om de mark
nadsföringskampanjer som skulle komma. Detta var en mycket uppskat
tad information som fyllde flera viktiga syften. Ett syfte var att sprida in
formation om resultaten från en marknadsundersökning och ett annat 
var att kommunicera ledningens perspektiv. Med den utformning denna 
information hade var den mycket lättillgänglig och de flesta anställda 
torde ha kunnat tillgodogöra sig innehållet. Denna interna marknadsfö
ring var även en start för att förändra personalens attityder mot att bli 
mer medvetna om kundernas behov, samt betydelsen av att kundförvänt-
ningarna uppfylldes. 

Lönsamhetsresonemangen hade intensifierats de senaste åren vilket 
även det delvis var en följd av den stora kundbasundersökningen. Tidiga
re var diskussionerna om lönsamhet för få för att personalen skulle 
kunna ha det i ryggmärgen. Arbetet både i administration och i säljfunk-
tioner ska enligt tidigare resonemang ha ett lönsamhetsperspektiv. Det 
är oerhört viktigt för bolagets totala lönsamhet att samtliga nivåer upp
fattar detta och här pekade studien på en bristande medvetenhet hos 
personalen. 

Många anställda klagade på avsaknaden av information om lönsam
het per produkt, företagsbransch och kundsegment vilken inte gick att få 
ut ur redovisningssystemet. Detta medförde att viktig information sak
nades. Denna information var central främst för ledningsfunktionerna, 
men viktig även för frontpersonalen och styrningen av deras arbete. 
Ledningen hade inte förändrat redovisningssystemet i samband med att 
den nya organisationen infördes. Uppföljning av lönsamhet per kund
segment fanns ej tidigare, då enbart produkternas lönsamhet stod i fo
kus för intresset. Med försäkringsbolaget Stures nya perspektiv finns 
emellertid mycket stora möjligheter att dessa brister rättas till för att 
lönsamhetsstyrningen ska bli ett effektivt instrument. 

129 



Marknadsorienteringen i de två försäkringsbolagen 

Förändringen från en produktorienterad organisation till en mer 
marknadsorienterad dito var ett stort steg mot att få ett bättre stöd till 
kundmötesfunktionen. Organisationen är ofta en spegel av ledningsper
spektivet och med denna förändring kommuniceras budskapet att kun
den har blivit mer betydelsefull än tidigare. Utifrån kundens synpunkt 
var detta en stor förenkling i interaktionen med försäkringsbolaget 
Sture. 

Organisationsmodellen ute på regionerna föranledde några kommen
tarer. En del anställda ansåg det vara en något tillkrånglad matrisorga
nisation som skapade en del problem. De marknadschefer som befann 
sig ute på regionerna var lönsamhetsansvariga utan att ha något for
mellt inflytande över bemanningen. De hade inte heller information om 
kundsegmentens lönsamhet per region eller kontor utan var kvar i pro
duktorienteringens redovisningsfilosofi. 

Ledningen hade både tankar om decentralisering och tankar om 
centralisering. Decentraliseringen var representerad av den frihet som 
regionerna hade att organisera sig efter eget tycke t.ex. efter den lokala 
marknadens förutsättningar. En annan decentralisering av betydelse 
var säljarnas frihet att organisera upp sitt arbete som de ansåg vara 
mest effektivt. Framöver skulle de organisera sälj arbetet i team som 
självständigt skulle besluta över sin situation. Företagsledningen såg 
framför sig en större dynamik i en grupporganisation än vad som hade 
varit fallet med individuella säljare utan någon större koppling sins
emellan. Detta förefaller vara i linje med tankarna om ökad marknads
orientering förutsatt att de tänker på att ha kundens behov och önskemål 
som prioritering. 

Det fanns även centraliseringstankar i och med idén med en kraft
samling av frontpersonal till någon ort i landet. De skulle vara tillgäng
liga på telefon i större utsträckning än tidigare med hjälp av den nya te
leteknikens möjligheter samt genom att samla ett större antal anställda 
på samma geografiska plats i landet. Även detta kan motiveras utifrån 
marknadsorientering så till vida att kundens service och tillgänglighet 
var i centrum för dessa tankar. I detta fall kan det således vara bra med 
centralisering eftersom kunden får ut mer av denna åtgärd. 

Även skaderegleringsfunktionen var föremål för centraliseringstan
kar. Här kan vi konstatera att det kan vara mer tveksamt med för hård 
centralisering eftersom en del kunskap om lokala förhållanden kan un
derlätta interaktionen mellan kund och skaderegleringsorganisationen. 
Sett enbart ur skaderegleringsperspektiv (oaktat lokala förhållanden) 
framstår det dock som en kompetenshöj ande åtgärd som borde komma 
kunderna till godo. Genom att samla kompetens på ett fåtal orter i landet 
borde kundservicen öka. 

Datorsystemen har vi berört genom diskussionen om redovisningssys
temet, men det finns fler synpunkter att ta upp. Den tidigare utveckling
en beträffande de olika datortillämpningarna hade inte enbart varit av 
godo. De olika tillämpningarna hade t.ex. utvecklats delvis oberoende av 
varandra så att många tillämpningar var mycket olika i design, kom
mandon etc. Med den nya filosofin att frontpersonalen skulle vara gene-
ralister kom dessa problem upp i dagen. Personer som var vana att han
tera ett begränsat urval av tillämpningar blev nu tvungna att sätta sig in 
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i de flesta tillämpningar som existerade vilket upplevdes onödigt krång
ligt eftersom tillämpningarna i vissa fall var väldigt olika. 

Man talar ofta om kundernas behov och önskemål och menar då ex
terna kunder. Om vi betraktar användarna av datortillämpningar som 
interna kunder till datorfunktionen (motsv) framstår det med all önsk
värd tydlighet att det här fanns en stor brist. De tillämpningar som front
personalen skulle använda sig av dagligen borde vara utformade på ett 
användarvänligt sätt. Önskvärt är också att ingången till de olika till
ämpningarna är så pass lika att personalen inte behöver manualer för 
att komma igång, vilket enligt viss personal var fallet beträffande vissa 
tillämpningar. 

Förklaringen var att datorsystemen från början var utformade som 
administrativa system och inte som användarvänliga offensiva hjälpme
del i marknadsföringen av bolagets tjänsteerbjudanden. 

Frontpersonalens belöningssystem hade delvis förändrats så till vida 
att den del av frontpersonalen som utgjordes av säljare hade fått sitt pro
visionslönesystem ersatt med ett månadslönesystem. Motivationen att 
arbeta hårt för att tjäna mer pengar var i och med detta satt ur spel. Det 
belöningssystem som kom ifrån att en stor andel av personalen ansåg sig 
mest motiverade av nöjda kunder var dock intakt även efter förän
dringen. 

Studien pekar inte på någon medveten spridning av marknadsförings-
funktionen. Den information som gick ut till personalen om kundunder
sökningen skulle kunna tolkas som ett steg för att sprida marknadsfö
ringsfunktionen i och med att marknadsinformation spreds i organisa
tionen. Det fanns dock ingen mental bild av att detta var tanken hos nå
gon av de intervjuade. 
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Försäkringsbolaget Nisse 

Marknadsinformation 

Vad gäller försäkringsbolaget Nisse kan det konstateras att marknadsin
formation inte hade använts som något aktivt instrument i marknadsori
enteringsprocessen. Efter avregleringen av marknaden uppstod emeller
tid ett behov att få in mer information som beslutsunderlag. Ett exempel 
på en förändrad syn på marknadsinformation är inrättandet av enheten 
Marknadskontakt. Denna enhet hade både ansvar för kundundersök
ningar, interna undersökningar samt konkurrentbevakning. Detta var 
ett initiativ som ökade statusen för funktionen marknadsinformation. 

Enhetens relativa anonymitet i organisationen var dock ett problem. 
Ute på regionerna fanns en osäkerhet beträffande vad de sysslade med 
samt vilken typ av information de förfogade över. Frontpersonalen trodde 
att de möjligen hade samlat in information som skulle vara av intresse 
och hjälp för marknadsorganisationen utan att sprida den ut i organi
sationen. Spridningen av marknadsinformation var således oklar i orga
nisationen. Även på ledningsnivå höll de med om att informationssprid
ningen kunde förbättras. 

Den information som samlades in var något mer offensiv än vad den 
hade varit tidigare. Tidigare hade den information som regelmässigt 
samlats in haft en kontrollkaraktär snarare än att vara ett framåtsyftan-
de offensivt verktyg för marknadsföringen. 

Sälj organisationen var en källa till mycket information om både kun
der, konkurrenter och övriga förhållanden på marknaden. Den var 
emellertid inte formaliserad och det var lång väg mellan den enskilde 
säljarens iakttagelser och ledningsfunktionen. Observationer av säljar
na rapporterades endast slumpmässigt vidare uppåt i organisationen, 
vilket innebar att det var en otillräcklig informationskanal. Från led
ningshåll ansågs att den bästa distributionskanalen för marknadsinfor
mation var just sälj organisationen. 

Skaderegleringsorganisationen samlade emellertid med jämna mel
lanrum in uppgifter om kundernas upplevelse av bolagets hantering av 
deras skada genom attitydundersökningar. 

Information om konkurrenterna hade blivit mer intressant i och med 
avregleringen. De samlade in information om både svenska och utländ
ska konkurrenter samt om mäklarna i landet. Ledningen uppfattade 
emellertid inte den möjliga framtida konkurrensen från utländska bolag 
som speciellt besvärande. 

Kundmötet 

Kundmötet hade försäkringsbolaget Nisse arbetat en del med, men det 
fanns åtskilligt mer att göra, t.ex. på organisationssidan för att ytterli
gare öka marknadsorienteringen. 
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Tidigare ägnades inte kundvård speciellt stor uppmärksamhet, men 
ledningen hade börjat inse att det var bättre att försöka behålla de befint
liga kunderna än att försöka skaffa nya. De hade dock upptäckt ett struk
turproblem i sin kundbas, eftersom de hade för liten del yngre kunder i 
relation till övriga åldersgrupper. Detta hade uppkommit tack vare en 
alltför snäv nyteckningsfilosofi för sakförsäkringar där de satsade mest 
resurser på aktsamma kunder. De premierade kunder med få skador 
och missgynnade de som hade många skador genom att låta premier 
utan rabatter vara förhållandevis dyra. Resultatet av denna strategi var 
att unga människor erbjöds höga premier vid nyteckning för att sedan, 
om kunderna var skadefria, sänka premierna. De yngre kunderna var 
följaktligen underrepresenterade som kunder hos försäkringsbolaget 
Nisse vilket de ämnade åtgärda. 

Man hade även problem med att kundperspektivet var nedtonat i för
hållande till produktionen och att det var svårt med samarbete mellan de 
olika divisionerna. Detta var uppmärksammat av ledningen och före
taget var i stånd att genomföra en liknande åtgärd som i försäkrings
bolaget Sture — personlig försäkringsman — för att förbättra köpar-
säljarrelationerna med redan existerande kunder. Försäkringsbolaget 
Nisse låg lite efter med denna åtgärd delvis beroende på att de tidigare 
misslyckats med att ge storkunder bättre service till ett något högre pris. 
Nu var företaget dock på väg åt samma håll igen, men utan prishöjning. 

För att detta skulle lyckas fanns krav på att frontpersonalen skulle ha 
bredare kompetens än förut för att kunna tillfredsställa kundernas behov 
och önskemål. Ett mer marknadsorienterat perspektiv när det gäller 
kundkontakter började således att göra sig gällande i bolaget. 

Kundmedverkan betraktades som centralt för interaktionen mellan bo
lag och kund. Bolaget hade ett produktområde som ställde speciella krav 
på kundens medverkan och det var området sparprodukter. Där kunde 
kunden själv enligt egna preferenser ändra placeringen av kapitalet när 
helst han/hon så önskade. Detta var ett utmärkt exempel där kundens 
egna behov och önskemål till mycket stor del styrdes av kunden själv. 
Bolaget ställde upp med möjligheterna och kunden fick själv använda 
dem som han önskade. 

Ett annat tillfälle där det ansågs viktigt med kundens medverkan var 
om det inträffade en skada. Tyvärr kunde de konstatera att en mycket 
stor del av kunderna var väldigt dåligt insatta i sitt försäkringsskydd. 
Detta upplevdes som ett problem i interaktionen med kunden vid skade
tillfället. Personalen var medveten om att de delvis hade sig själv att 
skylla genom de otillgängliga försäkringsvillkor som tidigare kommuni
cerats ut till kunderna. De som en gång försökt att sätta sig in i villkoren 
var inte så intresserade av att göra det igen om de inte var tvungna. 

Kundernas förväntningsnivåer var ibland felaktiga till följd av denna 
bristfälliga kommunikation och företaget fick nu ta konsekvenserna av 
att de tidigare inte i tillräcklig omfattning arbetat för att göra kommuni
kationen lättförståelig. Kunderna upplevdes som osäkra vid skadetillfäl
let därför att de inte hade tillräcklig kunskap om sitt försäkringsskydd. 
Detta blev besvärande eftersom skaderegleringen ansågs som det viktiga 
tillfälle då förväntningarna på försäkringstjänsterna skulle infrias. 

Numera hade informationsproblemet uppmärksammats och personal 
hade skickats på kurs för att i skrift uttrycka sig mer rakt på sak, vilket 
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var viktigt för kommunikationen. Andra faktorer som de hade en ambi
tion att ta itu med tillsammans med de andra bolagen var en del av de be
grepp som användes i branschen (t.ex. fullvärde och allrisk). Denna åt
gärd föreföll emellertid ligga några år framåt i tiden och tills dess får 
kunderna dras med dessa otydliga begrepp. 

En länk som saknades var kopplingen mellan skaderegleringen och 
frontpersonalen när det gällde resultatet av skaderegleringen. Frontper
sonalen hade inte kontroll över kundtillfredsställelsen när det gällde ska
deregleringen. Detta kunde medföra att frontpersonalen vid nästa kund
kontakt befann sig i underläge om en kund var lite missnöjd med föregå
ende skadereglering. 

Företagsledningen diskuterade servicenivåer till kunderna där det 
stora kontorsnätet sågs som en mycket viktig faktor. Det gjorde det 
lättillgängligt för kunderna att besöka ett kontor. Företaget hade tidigare 
även experimenterat med butiker i gatuplan för att göra den fysiska 
tillgängligheten mycket stor. Ur marknadsorienteringssynpunkt var det 
en mycket bra idé som tyvärr inte kunde bibehållas på grund av för dålig 
lönsamhet, vilket också det måste inkluderas i det marknadsorienterade 
synsättet. En märklig faktor var att en del kontor tidigare hade lunch-
stängt vilket helt strider mot servicetanken. 

Personalen var inte alls överens om huruvida kunderna fysiskt skulle 
komma in på kontoren eller ej. Två motstridiga bilder tonade fram. 
Problemet ur lönsamhetssynpunkt var att företaget gärna ville ha in lön
samma kunder men samtidigt slippa få in kunder med liten premievo
lym. 

Personalen hade emellertid slutat med att stänga av telefonerna "för 
att få arbeta i fred" vilket var ett steg i rätt riktning från ett internt per
spektiv, som inte hör hemma i det marknadsorienterade synsättet, till ett 
mer externt perspektiv. 

En annan förändring i organisationen var att den del av frontpersona
len som utgjordes av kundtjänstemännen skulle få en betydligt mer aktiv 
roll i framtiden i stället för att bara vara passiva mottagare av samtal 
från kunderna. För denna grupp förutsågs ett utbildningsbehov eftersom 
även denna personalkategori skulle vara generalister för att underlätta 
interaktionen med kunderna. 

Kvalitetsbegreppet var oklart i detta bolag och det framstod tydligt att 
ledningen inte hade arbetat nämnvärt med detta i organisationen. 
Tjänstekvalité fungerade således ej som ett styrinstrument i kontakterna 
med kunden, även om det fanns en del olika bilder av vad kvalité skulle 
kunna vara. 

Stödjande system 

Ledningen hade nyligen lanserat en ny matrisorganisation och även 
tagit bort en hierarkisk nivå. Det som saknades för att få den tydliga 
kopplingen till marknadsorienteringen var att ta konsekvensen av kon
ceptet med personlig försäkringsman — att organisera marknadsorga
nisationen efter kundsegmenten. Inga sådana idéer existerade i bolaget. 
Försäkringsbolaget Nisse hade i stället valt en annan organisatorisk lös
ning — profit-centers. Här hade ledningen att kämpa emot det indivi-

134 



Marknadsorienteringen i de två försäkringsbolagen 

duella belöningssystemet, som provisionslönerna innebar, för att i stället 
belöna profit centret. Ledningen hade tänkt att de genom denna åtgärd 
dels skulle få de olika divisionerna att samarbeta mer och dels att kun
den skulle få större uppmärksamhet eftersom det blev en tydligare 
koppling mellan kundtillfredsställelse och resultat för hela profit centret. 
Lösningen är i och för sig i rätt riktning men frågan är om det var en 
tillräckligt omfattande förändring. Den motivation som provisionslönen 
utgjorde för de enskilda säljarna var mycket stark och att kombinera 
detta med belöningar på profit-center nivå kan vara svårt att genomföra. 

Ledningen hade tänkt att lönsamhetstänkandet skulle öka i och med 
denna förändring eftersom det blev en mycket tydligare koppling mellan 
den egna prestationen och resultatet för teamet. Detta var en åtgärd i 
marknadsorienteringens anda eftersom lönsamhet är en del av syn
sättet. 

Ovanstående förändring mot profit-center ställer stora krav på förän
drade attityder både internt mellan kollegorna och externt gentemot kun
den. Attitydförändringarna som skulle krävas var att se kunden som en 
helhet och att se gruppen som den viktiga kontaktytan mot kunden i stäl
let för den enskilde säljaren. Ledningen hade emellertid inte genomfört 
förändringen vid tidpunkten för studien vilket gör att det inte går att dra 
slutsatser om den. 

Organisationsförändringar var för övrigt någonting som föreföll kom
ma alldeles för ofta. Personalen uppvisade en viss resignation för organi
satoriska förändringar och för att lyckas nu måste företagsledningen 
med stor sannolikhet ägna sig åt mycket omfattande intern marknads
föring. 

Även när det gällde den interna marknadsföringen diskuterades lön
samhet där ledningen t.ex. funderade över kostnaderna för att skicka ut 
material internt i förhållande till vad det gav till personalen. I övrigt 
fungerade det elektroniska postsystemet bra och alla anställda fick 
samma information samtidigt. Många upplevde emellertid att det kom 
alldeles för mycket information vilket var ett problem för ledningen. De 
kanske skulle behöva segmentera den egna personalen på ett bättre sätt 
och anamma internkundfilosofin. 

En annan utmärkt kanal för intern marknadsföring som försäkrings
bolaget Nisse hade var Nissevisionen (internvideoproduktionen). Det fun
gerade som ett mycket bra instrument i den interna marknadsföringen 
och fick personalen att känna sig betydelsefull på ett helt annat sätt än 
med tryckta informationskällor. Ur pedagogisk synpunkt var det även 
överlägset alla andra sätt utom den rent personliga kontakten. 

Datorsystemen var inte utformade för att vara aktiva instrument i 
marknadsföringen. De var inte heller speciellt användarvänliga vilket 
något begränsade möjligheten att ge kunderna snabb och korrekt infor
mation. En utveckling höll på att ske inom detta område där man i fram
tiden skulle kunna göra selekteringar på säljarnivå för att få en mer lo
kal prägel på utskick och kampanjer än vad som var möjligt tidigare. 
Ledningen var emellertid tvungen att tillföra en central kontrollfunktion 
i denna decentralisering för att inte enskilda säljare skulle kunna ge 
löften som ej skulle kunna infrias av bolaget. Decentraliseringstankar i 
övrigt var inom profit-center konceptet där teamet själv skulle bestämma 
arbetsuppgifter och lokal marknadsbearbetning. Även utbildningsfunk
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tionen var decentraliserad för att ta tillvara den lokala kompetensen, 
även om det fanns vissa centrala kurser också. 

Även motsatsen, dvs. centraliseringstankar fanns i organisationen 
t.ex. i fråga om både skaderegleringsfunktionen och telefonservicefunk
tionen. Båda dessa förefaller dock förenliga med det marknadsoriente-
rade synsättet eftersom det fanns tydliga kundperspektiv samtidigt som 
en del effektiviseringsvinster kunde räknas hem. 

Studien pekar inte på att det fanns några ambitioner att sprida mark
nadsföringsfunktionen i organisationen. Inga av de intervjuade hade nå
gra mentala bilder som visade på diskussioner av detta slag. 

Komponentanalys 
Om vi tar utgångspunkten i komponentmodellen som blev resultatet av 
de teoretiska diskussionerna så finns det möjligheter att jämföra de båda 
fallen med den. Vi kan först konstatera att båda försäkringsbolagen prä
glades av ett produktorienterat synsätt tidigare där fokus befann sig på 
de rent interna förhållandena. Exempel på detta var att marknadsinfor
mation vad gällde kunderna var obetydlig där t.ex. produktutvecklingen i 
stort skedde utan att företaget hade kunskap om kundernas behov och 
önskemål, kundmötet var relativt outvecklat där försäljning var nyckel
ordet i stället för kundvård samt att det stödjande systemet inte var till
räckligt utvecklat där t.ex. datorsystemen var utformade som rent admi
nistrativa "ekonomisystem" i stället för att också kunna användas som 
offensiva hjälpmedel i marknadsföringen. I beskrivningarna av företa
gen har vi kunnat iaktta förändringsprocesser i riktning mot ökad mark
nadsorientering inom de tre komponenterna, vilket vi ska studera när
mare nedan. 

För att göra det mer åskådligt inleds redogörelsen för varje komponent 
med en enkel sammanställning i tabellform över deras "aktivitetsgrad" 
för respektive faktor. Om bolaget hade arbetat aktivt med en faktor som 
resulterar i ökad marknadsorientering markeras detta med "hög" i ta
bellen vilket indikerar stor överensstämmelse med komponentmodellens 
förändringsresonemang. Om de nästan inte alls hade arbetat med en 
faktor markeras detta med "låg" vilket indikerar låg överensstämmelse 
med komponentmodellens förändringsresonemang och om de hade haft 
en viss aktivitet i förändringsprocessen och kommit en liten bit på väg 
mot ökad marknadsorientering markeras det med "viss", dvs. viss 
överensstämmelse jämfört med modellens teoretiska resonemang. 
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Aktivitetsgrad inom komponenten marknadsinformation 

MARKNADSINFORMATION 
Sture Nisse 

Info om kundernas behov och önskemål viss låg 

Info om konkurrenter hög hög 

Spridning av information låg låg 

Info till grund för beslut viss viss 

Tabell 7.1. Marknadsinformationen i bolagen 

Analyserna av marknadsinformationen visar att inget av bolagen hade 
kommit speciellt långt med förändringsprocessen som ska resultera i att 
använda denna komponent som ett aktivt instrument i marknadsorien
teringen. Med det produktorienterade synsättet som hade varit förhär
skande i båda bolagen hade det inte funnits tillräckliga incitament för att 
inhämta information om kundernas behov och önskemål. 

Den information som kontinuerligt samlats in av försäkringsbolagen 
handlade till övervägande del om skadefrekvenser, kostnader för att er
sätta skador av olika slag m.m. och var till för de nödvändiga matema
tiska beräkningarna av premienivåer. Vissa omnibusundersökningar 
genomfördes dock på en aggregerad nivå, som ej heller avsåg att ta reda 
på kundernas konkreta behov och önskemål utan mer var av typen atti
tydundersökningar till försäkringar och försäkringsbolag som sådana. 

Marknadsinformation var mycket eftersatt, sett ur ett marknadsorien
teringsperspektiv. Det förefaller svårt att kunna tillfredsställa kunder
nas behov och önskemål när företaget inte systematiskt inhämtat kun
skaper om detta. Marknadsinformation är en mycket viktig komponent 
och den som förser marknadsorienteringsprocessen med information för 
förändringar. Allt i syfte att bli så bra som möjligt på kundtillfreds
ställelse och helst för att bli bättre än konkurrenterna. 

Det är inte förrän den stabila omgivningen förändras till att bli mer 
konkurrensbetonad som företagsledningen inser värdet av att betrakta 
kunden ur ett annat perspektiv, vilket vi kunnat iakttaga i företagen. I 
stället för att betona produktionen och administrationens förträfflighet 
börjar ledningen inse att det i själva verket är kunden som är central för 
bolagens överlevnad på sikt. Detta var dock en relativt senkommen in
sikt. 

Inget av de två försäkringsbolagen samlade i någon större utsträck
ning in regelbunden systematisk information om kunderna, även om en 
viss förbättring kunde skönjas under de senaste åren. Försäkrings
bolaget Sture hade kommit något längre genom den kundbasanalys som 
genomfördes vid ett tillfälle. Denna analys var dock inte kopplad till kun
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dernas faktiska behov och önskemål, utan en rent intern analys av kun
dernas troliga behov och önskemål. Den var således präglad av ett in
ternt perspektiv, som dock kom att få stora konsekvenser för organisatio
nerna genom de slutsatser som drogs. 

Konkurrentinformationen samlades dock in på ett mer systematiskt 
sätt i de båda bolagen och de hade även speciell personal avdelad för 
detta. Medvetenheten om den potentiella utländska konkurrensen var 
stor i båda bolagen, men ingen trodde att den skulle bli speciellt besvä
rande. 

Spridningen av marknadsinformation var inte tillräckligt väl utveck
lad. Försäkringsbolaget Sture hade kommit något längre i sitt tänkande, 
men även här återstod en hel del att göra för att personalen inte skulle 
känna sig osäker på vilken typ av information som fanns tillgänglig och 
vilka undersökningar som hade genomförts. Marknadsinformation som 
grund för marknadsbeslut var inte heller tillräckligt utvecklat eftersom 
försäkringsbolagen saknade väsentliga delar av marknadsinformatio
nen. Värt att notera var att personal ute i organisationen i båda försäk
ringsbolagen trodde att regelbundna marknadsundersökningar genom
fördes centralt, vilket inte var fallet. 

Aktivitetsgrad inom komponenten kundmötet 

KUNDMÖTET 
Sture Nisse 

Frontpersonalens agerande hög viss 

Köpar-sälj arrelationer viss viss 

Interaktion hög viss 

Besluts- och servicesnabbhet hög hög 

Förståelse för kundens behov hög hög 

Kundens medverkan i produktionen viss låg 

Styrning av kundmedverkan låg låg 

Tillgänglighet hög hög 

Förståelse för kundförväntningar viss viss 

Kvalité låg låg 

Tabell 7.2. Kundmötet i bolagen 

Analyserna inom komponenten kundmötet visar att bolagen hade arbetat 
en del med detta område. Vi kan i samband med denna analys även iakt
taga en del skillnader mellan de båda bolagen. Dessa skillnader består 
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främst i att försäkringsbolaget Sture hade hunnit längre i sin föränd
ringsprocess mot ökad marknadsorientering än vad Nisse hade gjort. De 
planerade förändringar som fanns i försäkringsbolaget Nisse var dock 
till stor del influerade av andra bolag i branschen. 

Försäkringsbolaget Sture hade utvecklat frontpersonalens agerande 
lite längre än vad försäkringsbolaget Nisse hade gjort. Det hade fram
förallt att göra med den kundsegmenteringsprocess som försäkringsbo
laget Sture hade genomfört. Frontpersonalen skulle i framtiden vara be
tydligt aktivare och även försöka se till att deras lönsamma kunder var 
rätt försäkrade, vilket krävde en positiv dialog med kunderna. Försäk
ringsbolaget Nisse var på väg åt samma håll, men de hade inte hunnit 
lika långt eftersom de kopierade försäkringsbolaget Sture. 

Köpar-säljarrelationerna var mycket bra för bolagens livförsäkrings
kunder, men det stora flertalet av kunderna hade inte några speciellt 
avancerade relationer med bolagen. Försäkringsbolaget Sture var emel
lertid längre framme med dessa tankar och den intensifierade interak-
tionen med deras Primärkunder var ett steg i rätt riktning, sett utifrån 
marknadsorienteringsprocessen. 

Besluts- och servicesnabbhet var viktiga moment för båda bolagen. 
Mycket av detta kretsade kring skaderegleringsfunktionen. De hade i 
båda bolagen en förståelse för kundernas behov, så gott de kände till dem 
(enligt tidigare diskussion). Det skulle dock kunna vara så att man inte 
kände till vissa av behoven och i så fall skulle det vara svårt med förståel
sen också. En del av besluts- och servicesnabbheten var förknippad med 
utvidgningen av den aktiva frontpersonalen när det gäller både kompe
tens och antal och för att kunna ge kunderna god service förutsattes be
sluts- och servicesnabbhet fungera på ett tillfredsställande sätt. Kundens 
medverkan i produktionen var följaktligen bättre i försäkringsbolaget 
Sture med ovanstående orsaker som grund. Deras koncept byggde ju till 
största delen på att kunden medverkade på ett helhjärtat sätt i processen. 
Beträffande pensionsförsäkringar och sparprodukter hade de båda bola
gen likartade kundmedverkansprocesser som var bättre, men det var en
dast i detta produktsegment som det fungerade. 

Styrningen av kundmedverkan var lite svårare, då inget av bolagen 
hade funderat speciellt mycket över detta. Det som fanns var frågesche
man att fylla i eller att intervjua kunderna utifrån. Det stora flertalet 
kunder hade ingen direkt relation med bolagen eftersom kunderna var 
anonyma och bolagen inte var någonting som de besökte eller kontaktade 
speciellt ofta. 

Tjänstekvalité var någonting som inget av bolagen hade ägnat tillräck
ligt stor aktivitet. Det var en brist eftersom resonemang om kvalité kan 
utgöra riktmärken för hur kunderna ska behandlas och vad som är vik
tigt för en försäkringskund. Denna information skulle sedan kunna 
ligga till grund för ytterligare förändringar i rutiner eller i organisatio
nen. Detta var en påtaglig skillnad mellan fallen och den teoretiska refe
rensramen. 

Förståelsen för kundens förväntningar fanns i båda bolagen och 
personalen ansåg att de ofta hade sig själv att skylla när det gick snett. 
Alla var överens om att den kommunikation som hade varit under en 
lång tidsperiod inte gjorde det enklare för kunderna att förstå försäk
ringsvillkoren och att förväntningarna därför ibland hamnade på en 
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felaktig nivå. Det arbetades dock med kundkommunikationen i båda 
bolagen så en bättring kunde skönjas i framtiden. 

Försäkringsbolaget Sture hade bättre tillgänglighet därför att de hade 
infört den personliga kontaktmannen för sina primärkunder. Det var 
någonting som även försäkringsbolaget Nisse arbetade med men inte 
hade lanserat vid tiden för studien. Telefonväxeln på huvudkontoret fun
gerade dock sämre ur tillgänglighetssynpunkt än hos försäkringsbolaget 
Nisse. Tillgänglighet var en av de viktiga faktorerna i konkretiseringen 
av modellen som en företagsledning absolut måste arbeta aktivt med, vil
ket de gjorde i de båda bolagen även om de genomfört lite olika åtgärder. 

Aktivitetsgrad inom komponenten stödjande system 

STÖDJANDE SYSTEM 
Sture Nisse 

Segmentering av personal hög hög 

Motivation som stöd hög hög 

Attityder till kunder hög viss 

Marknadsorienterad kultur viss låg 

Lönsamhetstänkande viss viss 

Sprida marknadsföringsfunktionen låg låg 

Koordinerad marknadsföring hög hög 

Decentralisering hög hög 

Marknadsorienterat belöningssystem hög hög 

Intern marknadsföring hög viss 

Fysisk-tekniska kringresurser låg låg 

Tabell 7.3. Stödjande system i bolagen 

Inom komponenten stödjande system finns en del avvikelser både mellan 
bolagen och mellan bolagen och komponentmodellens resonemang. Båda 
försäkringsbolagen hade emellertid bra back-office stöd genom tillgång
en till specialister antingen på regionnivå eller centralt på huvudkonto
ren. Accessen till dem var också god både genom telefon och deras elek
troniska mailsystem. Segmenteringen av personalen var således bra. 

Motivationsfaktorer hade de arbetat aktivt med i de båda bolagen, dock 
på något olika sätt. Försäkringsbolaget Sture hade avskaffat provisions
lönesystemet och hade andra förutsättningar till motivationsåtgärder på 
gruppnivå. Försäkringsbolaget Nisse däremot hade att kämpa med pro
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visionslönesystemet, som delvis motarbetade motivationssatsningar på 
gruppnivå. Företagsledningarna i de båda bolagen var i alla fall medvet
na om motivationsåtgärdernas betydelse för personalen. Kunderna upp
gavs också ge en del av frontpersonalen den viktigaste motivationen vil
ket indikerar en fungerande interaktion. 

Attitydförändringarna var större i försäkringsbolaget Sture där de dis
kuterade mer aktivt kring kundens betydelse. Organisationsförändring
en utifrån kundsegmenten var en bidragande orsak till att de hade 
kommit längre inom detta område än vad försäkringsbolaget Nisse hade 
gjort. Genom den organisatoriska förändringen hos försäkringsbolaget 
Sture hamnade kunden naturligt i fokus vilket underlättade den mentala 
förändringen. 

Det var emellertid fortfarande en del förändringsaktiviteter kvar att 
göra för att nå fram till en marknadsorienterad kultur i de båda bolagen. 
De var dock på "rätt väg" och även här var försäkringsbolaget Sture nå
got längre framme med samma motiv som ovan. Inte i något av bolagen 
fanns t.ex. ett redovisningssystem som fungerade som ett aktivt stöd för 
en marknadsorientering, vilket var en mycket allvarlig brist ur ett mark-
nadsorienterat synsätt. Det var ju tvärt om, redovisningssystemen funge
rade konserverande för det produktorienterade synsättet. 

Lönsamhetsdiskussionerna hänger delvis ihop med redovisningssys
temens funktion. Eftersom det inte gick att få fram lönsamhetsdata per 
kundsegment/geografiskt område/produkt så saknades en del av under
laget för lönsamhetsdiskussionerna. I båda bolagen hade dock lönsam
hetstänkandet ökat de senaste åren, men från en relativt låg nivå. De or
ganisatoriska förändringarna i bolagen kommer med all sannolikhet att 
driva på utvecklingen mot mer siffermaterial och bättre insikt om lön-
samhetspåverkande faktorer. Här fanns således mer att göra för att öka 
marknadsorienteringen. 

Spridningen av marknadsföringsfunktionen fanns inte med i något av 
försäkringsbolagen som en medvetet aktiv process. Möjligen skulle vi 
kunna tolka den interna informationen som medel för att marknads-
funktionen skulle spridas i organisationen genom att se till att persona
len försågs med information. Studien pekar dock inte på detta i något av 
bolagen. 

När det gäller koordineringen av marknadsföringen fanns det lite pro
blem, även om det mesta fungerade bra i de båda bolagen. De anställda 
fick bra intern information vid marknadsföringsinsatser (t.ex. broschyr
material) och verksamheten styrdes delvis av detta. Problemen var kopp
lade till decentraliseringen av marknadsföringsarbetet. Ute i landet upp
levde säljpersonalen att de inte hade så mycket tid över för lokala 
marknadsföringsaktiviteter som de önskade eftersom det var så pass 
mycket centrala aktiviteter inplanerade varje år. Genom möjligheterna 
att använda datorer på annat sätt framöver skulle med all sannolikhet 
detta ändras så att koordineringen skulle fungera annorlunda mellan 
huvudkontoren och kontoren ute i landet. 

Ett område där koordineringen av marknadsföringen ökade/förmoda
des öka i de båda bolagen var genom de idéer som fanns om lokala sälj-
team och profit-centers. Med dessa idéer ökade/förutsattes koordinering
en öka och frontpersonalen skulle kunna arbeta mer effektivt. Tidigare, 
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utan dessa grupper, fanns inte samma behov av koordinering när 
säljarna var mer av ensamvargar. 

Decentraliseringen av beslutskompetens ökade i och med att frontper
sonalen i större utsträckning hade beslutskompetensen och ansvaret för 
besluten. Med de datorstöd som fanns underlättades dessutom beslutsfat
tandet, men det fanns en del i övrigt att önska för att datorsystemen 
skulle vara riktigt bra som beslutsstöd nu när gruppen användare av de 
olika programmen breddades. 

I försäkringsbolaget Nisse hade ledningen decentraliserat genom att 
ta bort mellanled vid en tidigare organisationsförändring. Företagsled
ningen ansåg att de nu hade den minsta möjliga hierarkin i bolaget. 
Nivåerna var inte så många i någon av bolagen och detta föreföll ända
målsenligt. 

En tydlig motpol till decentralisering var att den åtföljdes av centrali
sering i båda bolagen. I försäkringsbolagen diskuterades centralisering 
av skadeorganisationen samt av en kundtjänstgrupp. Båda bolagen moti
verade dessa resonemang med att det skulle ge bättre tillgänglighet och 
service till kunderna, samtidigt som det skulle minska kostnaderna för 
bolagen. I detta fall var det tillgängligheten och servicen som stod över 
decentraliseringstankarna, vilket kan vara i linje med den teoretiska 
referensramen. Decentraliseringen genomfördes med hjälp av de orga
nisatoriska förändringarna där större frihet gavs till de olika sälj-
grupperna i de båda bolagen. 

Belöningssystemen hade de arbetat aktivt med i båda försäkrings
bolagen. Detta var naturligt eftersom säljarna av tradition alltid haft en 
stark ställning i försäkringsbolagen. Ledningen var mycket klar över be
tydelsen av belöningssystem, vilka de arbetade med att utveckla och 
förändra. 

Den interna marknadsföringen fungerade något bättre i försäkrings
bolaget Sture då ledningen tog tillfället i akt att genomföra en mark
nadsföringsåtgärd samtidigt som de redovisade resultaten av en mark
nadsundersökning. Vi hade även omorganisationen med primärkund-
konsulterna som blev föremål för mycket intern marknadsföring, vilket 
är naturligt då ett nytt koncept implementeras. 

De fysisk-tekniska kringresurserna representeras här främst av da
torsystemen. Dessa var inte utformade ur ett marknadsorienterat per
spektiv enligt tidigare resonemang. De var bra fungerande administra
tiva system som ej var speciellt bra att använda för marknadsföringsåt
gärder. Kostnaden för de båda bolagens datorsystem var stora eftersom 
de hade hälften av landets befolkning i sina datorsystem. Här fanns 
följaktligen mycket i övrigt att önska i de båda bolagen. En ljuspunkt var 
den decentraliseringsmöjlighet som öppnades med lokala PC. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledningen i de båda bolagen 
arbetade med de flesta av ovanstående komponenter och faktorer. Sämst 
ställt var det dock med marknadsinformationen. Ett tecken på att den 
mentala förändringen inte hade nått fullt ut var att alla talade om 
"produkter" i samband med försäkringserbjudanden. Detta indikerar att 
det finns en bristande insikt i att det i själva verket är tjänster som 
försäkringsbolagen erbjuder. I de fortsatta resonemangen kommer be
greppet "tjänst" att användas för att karakterisera försäkringserbjudan
den. 
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Arbetet i bolagen gick i samma riktning som de teoretiska resone
mangen om det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag när det 
gäller de flesta faktorerna, dvs. från produktorientering till marknadso
rientering. Detta är glädjande ur komponentmodellens perspektiv därför 
att det tyder på att dessa faktorer är relevanta för de båda försäkringsbo
lagen och att ledningen i de båda bolagen uppenbarligen bedömt dessa åt
gärder som viktiga inför framtiden. 

Olikhetens likhet 

En fråga som uppstår i denna analys är varför de båda bolagen uppvisar 
en så pass stor likhet mellan varandra i fråga om faktorerna med beteck
ningen "stor" i komponenten stödjande system. 

Orsaken till denna likhet hade troligen mer att göra med branschen 
än med idéer om marknadsorientering. Vi kan konstatera att inom för
säkringsbranschen har säljarna haft en mycket stor tyngd i organisatio
nerna. De har faktiskt haft en ovanlig särställning. Vi såg i fallen att led
ningen i bolagen mycket väl vetat namnen på de bästa säljarna, trots att 
det är så stora organisationer det är frågan om. Däremot hade företags
ledningarna haft begränsad kännedom om dessa säljares chefer. Säljar
nas arbeten hade haft hög status och deras arbeten hade haft en avgö
rande betydelse för bolagens framtida överlevnad på så sätt att säljarnas 
arbeten har medfört att premieintäkter har tillförts bolagen. Dessa pre
mieintäkter har sedan oftast fortsatt att komma in varje år utan någon 
större ansträngning i form av kundvård. 

För att säljarnas arbete skulle kunna fungera på det sätt det gjort i för
säkringsbolagen krävdes bra back-office personal som backade upp säl
jarnas arbete med diverse tjänster. Motivationen som säljarna hade fick 
de till stor del genom sitt eget arbete så till vida att de kunnat reglera sin 
egen lön genom det provisionslönesystem som existerat i branschens 
samtliga bolag tidigare. 

Motivation för säljarna kom således från de provisionspengar de 
själva arbetat ihop. Hårdare arbete gav mer provision och mer provision 
innebar större belöning. I bästa fall innebar det att den anställde kom 
bland gruppen toppsäljare och blev känd av bolagsledningarna. 

Likaså krävdes det att koordineringen av marknadsföringen och kon
takten mellan säljaren (beslutsfattaren) och kunden fungerade bra. Hela 
säljprocessen var uppbyggd på decentraliseringstänkandet. Säljaren 
skulle själv i möjligaste mån kunna fatta de avgörande besluten med 
stöd, i de fall det behövdes, från specialisterna i back-office funktionerna. 

En tolkning av denna olikhetens likhet skulle, enligt ovanstående re
sonemang, kunna vara att det är branschförhållanden som har en viss 
påverkan på detta. En komplettering till denna tolkning skulle kunna 
vara att tjänsteföretag gärna kopierar varandras förändringsåtgärder 
om de ser ut att kunna utgöra framtida konkurrensfördelar. 
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Sammanfattning av komponentanalysen 

Vi kan efter ovanstående resonemang konstatera att starten för mark
nadsorienteringsprocessen hade kommit från den interna kundbasana
lysen i försäkringsbolaget Sture och att försäkringsbolaget Nisse hade ko
pierat konceptet "personlig försäkringsman", som blev resultatet. Start
komponenten har således varit marknadsinformation, även om det inte 
har varit frågan om någon offensiv insamling av information utan sna
rare en rent intern process respektive en kopiering av konkurrenten. 

För båda bolagen gäller att komponenten marknadsinformation har 
påverkat både komponenten kundmötet och komponenten stödjande sys
tem. Komponenten stödjande system var dock redan relativt långt fram
me eftersom branschförhållanden gjorde att faktorer inom denna kom
ponent hade varit fokuserade sedan tidigare. Övrig påverkan på faktorer 
inom komponenten stödjande system kom således från branschför
hållanden. Mindre påverkan har även förekommit mellan kundmötet 
och stödjande system. 

Värt att notera ännu en gång är att komponenten marknadsinforma
tion inte påverkats i någon större utsträckning av denna process mot att 
få den viktiga inputfunktionen till ökad marknadsorientering som teore
tiskt beskrivits tidigare. 

Marknadsinformation 

Stödjande system Kundmötet ^4 

Figur 7.1. Påverkan mellan komponenterna i försäkringsbolagens marknadsoriente
ringsprocess 
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Den empiriska processen mot ökad mark
nadsorientering 
Om vi grupperar faktorerna i de båda företagens förändringsprocesser 
relaterat till aktivitetsgrad samt till indelningen beteendefaktorer och 
synsättsfaktorer erhåller vi nedanstående figur. 

Aktivitetsgrad 
a Synsätt Beteende 

Hög 

Viss 

Låg 

Förståelse för kundens behov 
Motivation som stöd 
Decentralisering 
Segmentering av personal 
Marknadsorienterat belöningssystem 
Koordinerad marknadsföring 
Tillgänglighet 

Informationsinsamling om konkurrenter 
Besluts- och servicesnabbhet 

Interaktion Frontpersonalens agerande 
Intern marknadsföring 
Attityder till kunder 

Lönsamhetstänkande Köpar- säljarrelationer 
Förväntningar Info skall ligga till grund för beslut 

Marknadsorienterad kultur Informationsinsamling om kundernas nu
varande och framtida behov och önskemål 
Kundens medverkan i produktionen 

Sprida marknadsfunktionen 
Tjänstekvalité 
Fysisk-tekniska resurser 

Bearbetning och spridning av info i org 
Styrning av kundmedverkan 

Figur 7.2. Aktivitetsgrad utifrån synsätts- och beteendefaktorer 

Vi kan här konstatera att försäkringsbolagen hade arbetat med både 
beteende- och synsättsfaktorer i olika hög grad. Den översta gruppen 
omfattar faktorer där bolagen haft hög aktivitet. I gruppen närmast 
under hade ett av bolagen haft hög aktivitet och det andra viss aktivitet. I 
gruppen närmast under den hade båda bolagen haft viss aktivitet osv. 

Beteendefaktorerna 

Den övre gruppen beteendefaktorer förefaller vara sådana som, relativt 
övriga faktorer, snabbare och enklare kan implementeras i en organi
sation. Informationsinsamling om konkurrenterna hade ledningen i de 
båda bolagen arbetat med under lång tid. Besluts- och servicesnabbhet 
hade accentuerats under senare tid då kundperspektivet fått en mer 
framträdande roll i och med marknadens förändring. 
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Beteendefaktorerna som radas upp längre ned på listan och som det 
arbetats mindre med är något svårare att hantera och implementerà, 
vilket i sin tur gör att det tar längre tid att arbeta med dessa faktorer. 
Undantagen från detta påstående är information som grund för beslut 
samt informationsinsamling om kunderna. Dessa beteendefaktorer är 
enklare att genomföra, men hade trots det ej använts i någon större 
grad. 

Synsättsfaktorerna 

Synsättsfaktorerna förefaller rent generellt svårare att arbeta med och 
följaktligen kan det ta längre tid att arbeta med dem. Vi kan betrakta den 
övre gruppen synsättsfaktorer som sådana som ett företag kontinuerligt 
arbetar med/borde arbeta med. Ifall företaget strävar mot ökad mark
nadsorientering blir dock inriktningen inom dessa faktorer olika än om 
företaget strävar mot att behålla en produktionsorientering. 

Den specifika synsättsfaktorn i denna grupp är förståelse för kundens 
behov samt tillgänglighet. Dessa faktorer är specifika för det marknads-
orienterade synsättet och tillhör utgångspunkterna i detsamma. De an
dra synsättsfaktorerna är generella, men förväntas i en marknadsorien
teringsprocess "styras in" mot att förstärka ett marknadsorienterat bete
ende. 

I nästa grupp synsättsfaktorer är interaktion en specifik faktor i detta 
sammanhang, medan den interna marknadsföringen ska användas för 
att informera samt påminna och förstärka ett marknadsorienterat bete
ende. Faktorerna som kommer under dessa förefaller till viss del svårare 
att genomföra som t.ex. att implementerà en marknadsorienterad kultur 
i organisationen. Fysisk-tekniska resurser kan dock inte sägas vara 
direkt svårt att implementerà. Däremot kan det finnas organisatoriska 
trögheter samt brist på resurser för att arbeta med denna faktor. 

Implementeringen av synsättet 

En aspekt av det marknadsorienterade synsättet gäller dess implemente-
ring. I tidigare kapitel antyddes att beteendefaktorer tillsammans med 
synsättsfaktorer utgjorde det marknadsorienterade synsättet i tjänste
företag. Det borde då finnas ett samband mellan synsättsfaktorerna och 
beteendefaktorerna. Detta samband är väsentligt då det visar implemen
teringen av det marknadsorienterade synsättet i bolagen, dvs. ju bättre 
samband mellan synsätts- och beteendefaktorer desto bättre marknads
orientering. 

Om vi i ett första skede begränsar analysen till de faktorer som båda 
bolagen arbetat mest med, dvs. de övre grupperna av faktorer, kan vi 
konstatera att det finns tydliga samband mellan synsättsfaktorer och be
teendefaktorer. Om vi tar synsättsfaktorerna och utgår ifrån dessa får vi 
nedanstående kopplingar till beteendefaktorerna utifrån empirin. 

Det är inte svårt att tolka sambanden mellan faktorerna i denna grupp 
så att den ökade förståelsen för kundernas behov och önskemål samt 
tillgänglighet, som framgick i fallen har lett till förändringar inom bete
endefaktorn besluts- och servicesnabbhet. 
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Motivation och belöningssystem kan sättas i samband med de åtgärder 
som vidtogs för att få en hög besluts- och servicesnabbhet. Ett visst mått 
av decentralisering behövs för att synsättet ska kunna implementeras 
vilket här kan kopplas ihop med åtgärder för att öka besluts- och service-
snabhet exempelvis genom att frontpersonalen skulle få egna PC med 
"sitt eget" kundregister. 

Segmentering av personal ligger i linje med synsättet och manifeste
ras här av att back-officepersonalen fungerar som stöd för att öka be
sluts- och servicesnabbheten hos frontpersonalen t.ex. genom att specia
lister på olika försäkringsområden finns tillgängliga. En annan tolkning 
är att back-officepersonalen sköter en del av konkurrentbevakningen 
(tillsammans med frontpersonal av olika kategorier). 

Resultatet av denna sammanställning ger vid handen att de beteende
faktorer som de hade arbetat mycket med manifesterar det marknadsori-
enterade synsättet i de delar av synsättsfaktorerna som de också hade ar
betat mycket med. Vi skulle då kunna hävda att de båda bolagen uppvi
sar en riktning i sina förändringsarbeten mot att bli mer marknadsori-
enterade, åtminstone vad beträffar denna delmängd faktorer. 

Två centrala beteendefaktorer som saknas i denna grupp är att infor
mation ska ligga till grund för beslut samt informationsinsamling om 
kundernas nuvarande och framtida behov. Avsaknaden av dessa beteen
defaktorer i den grupp faktorer som bolagen hade arbetat mycket med 
utgör en allvarlig brist utifrån synsättets perspektiv. Det faktum att 
bolagen hade arbetat mycket med synsättsfaktorn förståelse för kundens 
behov borde t.ex. ha medfört att beteendefaktorn information om 
kunderna skulle ha prioriterats mer i förändringsarbetet. Risken finns 
annars att företagsledningen delvis hamnar lite "fel" i arbetet med t.ex. 
besluts- och servicesnabbhet. 

Om de båda grupperna synsätts- och beteendefaktorer ställs upp i en 
matris och kombineras med den tidigare figuren (7.2) över hur mycket de 
hade arbetat med respektive faktor får vi nedanstående figur över samt
liga faktorer. Den figuren är ett annat sätt att åskådliggöra sambanden 
mellan synsättsfaktorer och beteendefaktorer utifrån de empiriska be
skrivningarna och aktivitetsgraden. Utgångspunkten är synsättsfakto
rerna och hur starkt kopplade beteendefaktorerna i fallen var till dem. 
De tydligaste sambanden har i storlek störst "X". De "X" som är störst är 
de som återgavs i ovanstående resonemang enligt figur 7.2, dvs. de fak
torer som de båda bolagen hade arbetat mest med. Sedan blir det svagare 
samband ju mindre "X" det blir. De faktorer som hade högst aktivitets
grad återfinns i figuren uppe till vänster och de med lägst aktivitetsgrad 
nere till höger. 

Med detta resonemang kan vi tänka oss att en väg att öka bolagens 
marknadsorientering är att arbeta mer med de faktorsamband som är 
svaga, dvs. de som i storlek har små "X" för att uppnå bättre samspel 
mellan synsättsfaktorer och beteendefaktorer. 
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Figur 7.3. Sambandet mellan synsätts- och beteendefaktorer utifrån empirin (ju större 
X, desto bättre samband) 

Om vi går vidare i redogörelsen av ytterligare samband, som dock är sva
gare, finner vi att synsättsfaktorn förståelse för kundernas behov även 

148 



Marknadsorienteringen i de två försäkringsbolagen 

yttrat sig i frontpersonalens förändrade beteende och det intresse som 
hade börjat infinna sig kring relationerna mellan köpare och säljare. 
Likaså kunde vi skönja ett ökat intresse att ta fram information om 
kunder och att använda den som beslutsunderlag. Den lägsta graden av 
koppling till förståelse för kundernas behov fann vi när det gällde 
faktorerna bearbetning och spridning av information samt styrning av 
kundmedverkan som de endast arbetat med i begränsad omfattning. 

Ytterligare koppling till synsättsfaktorerna motivation och belönings
system fanns t.ex. när det gällde att ändra frontpersonalens agerande 
från ett säljperspektiv till ett relationsperspektiv. Detta syntes tydligast i 
försäkringsbolaget Sture. 

Beträffande synsättsfaktorn decentralisering kunde vi även där iaktta
ga sambandet med frontpersonalens agerande och det nya relationsper
spektivet mellan köpare och säljare. I försäkringsbolaget Nisse hade de 
exempelvis decentraliserat utbildningen ut till regionerna för att få bätt
re koppling till personalens behov. Vi såg även de motsatta tankegångar 
som fanns i försäkringsbolaget Sture att tillskapa en centraliserad 
frontpersonalsfunktion med telefonsupport till kunderna. 

Segmentering av personalen som synsättsfaktor hade även kopplingar 
till frontpersonalen och deras agerande i så måtto att det i bolagen 
jobbades med service till frontpersonalen i form av experter inom olika 
försäkringsområden. Eftersom frontpersonalen med det nya tänkandet 
skulle vara generalister och inte specialister var detta en viktig funktion 
som skulle underlätta relationerna med kunderna. På detta sätt fick 
frontpersonalen information som kunde användas som grund för beslut 
om bästa försäkringslösning för kunden. Detta kräver information om 
kundens förhållanden samt kundens behov och önskemål. 

Synsättsfaktorn koordinerad marknadsföring är en grund för att 
köpar-säljarrelationerna ska fungera smidigt och att frontpersonalen 
ska kunna agera professionellt gentemot kunderna. Tankarna kring 
koordinerad marknadsföring manifesterades tydligt i de säljteam re
spektive profit-center som diskuterades i bolagen. Den information som 
behövdes som grund för beslut handlade exempelvis om att koordinera de 
krav som frontpersonalen hade på "egna" kampanjer med de centrala 
krav som fanns på rikstäckande kampanjer. 

Tillgänglighet som synsättsfaktor kunde kopplas samman med front
personalens agerande och köpar-säljarrelationer då dessa båda faktorer 
avspeglar organisationens syn på tillgänglighet. 

Interaktion är en viktig synsättsfaktor och den kunde iakttas främst i 
de åtgärder som vidtagits samt de diskussioner som fördes om företa
gens nya förhållande till kunderna. Faktorer som besluts- och service
snabbhet, frontpersonalens agerande samt köpar-säljarrelationer kunde 
samtliga kopplas till interaktion. Styrning av kundmedverkan var nå
gonting som företagsledningarna däremot endast funderat lite på. 
Exemplet i detta fall kan utgöras av den medverkan kunderna behövde 
göra vid den totala försäkringsgenomgången varje år. Här tillhanda
hölls formulär med de uppgifter om försäkringsinnehav som skulle tas 
fram av kunderna inför genomgången. 

Den interna marknadsföringen tydliggjordes i samtliga beteendefakto
rer, dock i olika grad. Det som företagsledningarna arbetat mest med var 
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frontpersonalen för att se till att de hade förutsättningar att agera enligt 
en ny filosofi, dvs. kundvård. 

När det gällde att ändra attityder till kunder så syntes det främst i 
förhållande till frontpersonalen? vilka kom att fokuseras från företags
ledningarna i de båda bolagen. Även information om kunder samt sprid
ning av information kunde löst kopplas till attitydförändringen. 

Lönsamhetstänkandet kunde i varierande grad kopplas till samtliga 
beteendefaktorer, utom konkurrentinformationen där det inte kunde spå
ras någon koppling. Även här kan vi se att den starkaste kopplingen 
finns till kategorin frontpersonalens beteenden. Vi kunde t.ex. i försäk
ringsbolaget Sture se den uppdelning av kunder utifrån lönsamhet som 
blev resultatet av kundbasundersökningen och i försäkringsbolaget Nisse 
skulle profit centers inrättas. 

När det gällde synsättsfaktorn kundernas förväntningar kunde vi 
även där spåra kopplingar till beteenden i många fall. De starkaste 
kopplingarna fanns till frontpersonalen eftersom de hade att infria kun
dernas förväntningar och den personalkategorin hade fokuserats av före
tagsledningarna. 

Den marknadsorienterade kulturen spänner över samtliga beteende
faktorer i olika grad. Det är ju naturligt eftersom kultur är ett överordnat 
begrepp i sammanhanget. Dock var inte kopplingarna speciellt starka 
till någon beteendefaktor. 

Spridningen av marknadsfunktionen syntes inte så tydligt i företagen 
eftersom de inte arbetat så mycket med denna faktor. Några indikationer 
fanns dock när det gällde köpar-säljarrelationen där fler personer blev 
inblandade på ett mer aktivt sätt i marknadsföringen. 

Tjänstekvalité hade de arbetat väldigt lite med. Några spår fanns dock 
på kopplingar till beteende och det handlade om skadereglering där 
frontpersonalens agerande bedömdes vara viktigt för att bygga framtida 
relationer till kunderna (~ köpar-säljarrelationer). 

Fysisk-tekniska resurser bör, enligt tidigare, betraktas som viktigt i 
synsättet. I de båda fallen har vi kunnat se kopplingar främst till front-
personalens möjligheter att ge kunden snabba besked och att bygga rela
tioner via de datasystem som fanns. Även skaderegleringen var beroende 
av denna faktor för att kunden skulle få rätt skadereglering. Vi kunde 
även iakttaga brister i dessa, enligt tidigare diskussioner. Även kundin
formation kunde kopplas till denna faktor genom den verksamhet bola
gen trots allt hade där de följde upp produkter och kunder. Totalomdömet 
är att det generellt sett var en svag koppling till beteendefaktorer, där den 
kunde skönjas. 

Sammanfattning av faktorernas relation till varandra 

En sammanfattning av ovanstående diskussioner blir att de båda bolagen 
hade arbetat med att öka marknadsorienteringen. Vi kunde iaktta att det 
fanns en viss samstämmighet beträffande vilka faktorer de hade arbetat 
med och aktivitetsgraden av detta arbete. Samband av olika grad indike-
rades även när uppdelningen mellan beteende- och synsättsfaktorer ge
nomfördes. Därigenom konstaterades att vissa delar av det marknadsori-
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enterade synsättet var tydligare manifesterat i beteendefaktorer än andra 
delar av synsättet. 

Denna analys stärker även den tidigare teoretiska diskussionen om att 
beteendefaktorer bygger upp det marknadsorienterade synsättet tillsam
mans med synsättsfaktorerna. Detta ger även viss vägledning ur ett im-
plementeringsperspektiv då vikten av samverkan mellan synsätts- och 
beteendefaktorer synes vara av stor betydelse för marknadsorienterings
processen. 

Studien har visat att synsättet marknadsorientering i tjänsteföretag 
byggs upp av synsättsfaktorer samt beteendefaktorer. Samspelet dem 
emellan utgör implementeringen av synsättet, dvs. marknadsoriente
ringen. Vi kan då tänka oss att en bättre samverkan mellan synsätts-
och beteendefaktorer ger upphov till ökad marknadsorientering. 
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Hinder och drivkrafter i 
marknadsorienteringen 

Interna och externa faktorer 
De fallnära analyserna är nu genomförda med den ursprungliga kompo
nentmodellen som grund. I dessa analyser konstaterades att det fanns 
skillnader mellan komponentmodellen och de empiriska fallen så till 
vida att företagsledningarna arbetat olika mycket med olika faktorer. 
Dessa skillnader kunde endast konstateras men inte tillräckligt förkla
ras av komponentmodellen (vilket inte heller var syftet med modellen). 
Vi kunde emellertid konstatera att det fanns samband emellan olika 
faktorer och komponenter och med detta erhölls en ökad kunskap om 
marknadsorienteringsprocessen i de två tjänsteföretagen. 

För att kunna förklara varför företagen inte "kommit längre" i sin 
marknadsorienteringsprocess behövs ytterligare analysmodeller. Ett om
råde som förefaller vara relevant i detta sammanhang är teorier om or
ganisationsförändringar. Motivet till detta är att marknadsorientering 
tidigare har karakteriserats som en förändringsprocess som berör 
många delar av företagets verksamheter. När det gäller marknadsorien
tering så förändras förhållanden i organisationen från t.ex. ett produk-
torienterat till ett marknadsorienterat synsätt vilket ur ett teoretiskt per
spektiv berör mentala förändringar som i sin tur även har att göra med 
organisationsstruktur, fysisk-tekniska resurser etc. 

Dessa förändringar kan struktureras på olika sätt och en välkänd för-
231 fattare är Leavitt vars modell beskriver organisationsförändringar och 

innehåller fyra komponenter: uppgift, aktör, teknologi och struktur. Med 

231Leavitt (1965) i March (1965) 
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uppgift menas sättet att producera produkter eller tjänster, inklusive ett 
stort antal olika delmål som kan finnas i stora komplexa organisationer. 
Med aktör menas faktorer knutna till beslutsfattare på olika nivåer och 
med teknologi menas de medel som finns till hands för att lösa problem. 
I andra sammanhang ses teknologiförändringar ofta som en extern fak
tor, men i detta sammanhang betraktas ny teknologi som ett internt me
del för förändringar. Struktur innebär kommunikationssystem, besluts
system och sättet att organisera arbetet. Leavitt har förvisso en tekno
kratisk syn på organisationer, men ovanstående modell utgör ett bra sätt 
att i denna studie söka efter ytterligare faktorer som påverkade mark
nadsorienteringsprocessen i försäkringsbolagen. 

Leavitt argumenterar för att en förändring i en av komponenterna 
vanligtvis även medför förändringar i de andra komponenterna också. 
Komponenterna har således ett beroendeförhållande till varandra och en 
förändring någonstans i organisationen kommer att få effekter även för 
andra komponenter. Dessa komponenter behandlar dock endast interna 
faktorer för organisationsförändringar och kommer i det följande att an
vändas för att strukturera ytterligare förändringsfaktorer som fanns i de 
empiriska beskrivningarna. I föregående kapitel har det även visats att 
viss påverkan kom från organisationens omgivning. Detta för oss till re
sonemang om organisationers utbyten med sin omgivning. 

Marknadsföringen i sig är den funktion som ska vara gapöverbryg-
gande mellan företaget och dess omgivning232 genom att exempelvis 
samla in information och omvandla den till beslutsunderlag för t.ex. 
tjänsteutveckling och strategiska marknadsbeslut. Detta är grunden för 
att kunna utveckla och bibehålla långsiktiga och positiva relationer till 
kunderna. 

I traditionell marknadsföring betraktas utbyten mellan organisatio
nen och omgivningen som en grundförutsättning. Vi har olika utbytes
system där det allra enklaste är ett system med en köpare och en säljare 
där utbyte sker om de båda parterna är överens om villkoren, utan övrig 
påverkan. Vanligtvis existerar det betydligt mer komplexa utbyten i en 
marknadsföringssituation där många olika faktorer påverkar ett eventu
ellt utbyte. Den komplexa utbytessituationen innehåller exempelvis lag
stiftning, som diskuterades i kapitel fyra, som är avsett att reglera utby
tessituationer. Ofta är lagstiftningen till för att skydda t.ex. konsumenter 
och samhället från obehagliga överraskningar. Även andra faktorer i 
omgivningen påverkar utbytessituationerna som t.ex. andra kunder, 
konkurrenter etc. 

Eftersom det finns ett antal faktorer i omgivningen som påverkar utby
tessituationerna så kan det vara värdefullt att analysera dessa för att ut
röna om även dessa har påverkat marknadsorienteringsprocessen i för
säkringsbolagen. 

233 Vi kan här jämföra med Emery & Trist som för en diskussion om 
turbulens och stabilitet i omgivningen som faktorer för förändring. Orga
nisationerna reagerar på vissa sätt på förändringar i deras omgivning 
bl.a. i fråga om strategier. I och med att omgivningen går mot mer tur

232Se t.ex. Kotler (1994) 
233Emery & Trist (1965) 
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bulens ökar kraven på t.ex. marknadsinformation som grund för strate
giska beslut. 

Orsaken till att kraven på information ökar anges vara att osäkerheten 
i organisationen ökar med ökad turbulens i omgivningen. Vi kunde i den 
historiska genomgången notera att branschen i seklets början själv ville 
reducera osäkerheten i omgivningen genom att påverka omgivningen 
medelst lagstiftning, som skulle klargöra vissa spelregler och därige
nom minska osäkerheten. Nu i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet 
avregleras branschen vilket innebär att osäkerheten ökar igen vilket rim
ligtvis borde påverka organisationernas beteende. 

En annan författare som diskuterar omgivningens betydelse är Mintz-
berg234. Han konstaterar att det krävs en märkbar förändring från stabil 
till turbulent miljö innan organisationen reagerar på förändringen. Han 
menar även att ju mer dynamisk omgivning desto större krav på flexibi
litet i organisationen. 

Om vi kopplar denna förändringsdiskussion till avsnittet om inlär
ningsprocessen i kapitel två så fìnner vi att de båda försäkringsbolagen 
har rört sig i riktning mot det idealtillstånd som beskrivs som att "orga
nisationen har ett rationellt system för analys, planering och uppföljning 
av marknadsmöjligheter" (punkt sex), dock utan att nå ända fram. Det 
förefaller således även ur ett empiriskt perspektiv som om den ökade tur
bulensen i omgivningen har lett till ett mer avancerat marknadsförings
tänkande från ledningens sida i riktning mot det marknadsorienterade 
synsättet. 

För att strukturera de empiriska faktorer som finns i fallbeskrivning
arna och som kan klassas tillhöra omgivningen är t.ex. Lekvall & 
Wahlbins komponenter affärsmiljö och samhällsmiljö235 bra distinktio
ner. Den indelningen är förvisso präglad av ett tänkande utifrån varu-
producerande företag, men den kan trots det användas som grundstruk
tur eftersom vissa av de faktorer som de nämner även finns represente
rade i de två fallbeskrivningarna. Om en modifiering görs av deras fakto
rer för att bättre passa tjänsteföretag får vi följande innehåll i affärsmil
jön: kunder, marknadskanaler, konkurrenter och leverantörssystem. 
För samhällsmiljö blir motsvarande innehåll: sociala och kulturella 
förhållanden, lagar och förordningar, branschmiljö, infrastruktur samt 
ekonomisk-politiska förhållanden. De faktorer som finns representerade 
i fallbeskrivningarna och som har betydelse för marknadsorienterings
processen i föreliggande studie kommer att redovisas utifrån denna 
struktur. 

Omgivningens betydelse för marknadsorienteringsprocessen har nu 
kortfattat diskuterats och vi kan utifrån detta inledande resonemang 
göra troligt att det existerar både interna och externa faktorer som på
verkar marknadsorienteringsprocessen. Detta får oss att se på mark
nadsorienteringsprocessen med nya glasögon vilka vidgar perspektivet 
från att i början av studien varit mest internt fokuserat till att nu även be
trakta faktorer i omgivningen som betydelsefulla för marknadsoriente
ringsprocessen i de studerade tjänsteföretagen. 

234Mintzberg (1979) 
23^Lekvall & Wahlbin (1987), kapitel 1 
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Hinder och drivkrafter för förändring 
En förändringsprocess är inte någonting enkelt utan snarare någonting 
relativt komplext, åtminstone om vi talar om omfattande förändringar i 
en stor organisation. Förändringar kan i och för sig vara både positiva 
och negativa ur diverse olika perspektiv och förändring i sig innebär en 
modifiering av strukturer och/eller processer i en organisation som ut
gör anpassning till förändrade villkor. 

236 o Katz & Kahn visar på olika subsystem i en organisation som har 
olika funktioner, mekanismer och mål. En tolkning av deras diskussion 
är att vissa faktorer som t.ex. formalisering och organisationsstruktur 
verkar för stabilitet samt att andra faktorer som t.ex. marknadsfunktio
nen och produktutvecklingsfunktionen verkar för förändring. Mintz-

237 berg anser att storlek och tekniska system är stabiliserande och mot
verkar organisatoriska förändringar medan en turbulent omgivning dri
ver på organisatoriska förändringar. Liknande diskussioner förs även av 
andra författare238. Av detta kan vi dra slutsatsen att det internt finns 
både hinder och drivkrafter som påverkar förändringsprocesser i en or
ganisation. 

Även externa hinder och drivkrafter för förändring finns. För att ta 
endast ett exempel så verkar lagstiftning ofta som en stabiliserande fak
tor och utgör därmed i vissa fall ett hinder för ökad marknadsoriente
ring. Ett exempel på externa faktorer som kan driva på marknadsorien
teringen är konkurrenternas agerande. Med aktiva marknadsoriente-
rade konkurrenter tvingas hela branschen in i samma mönster. 

Utifrån dessa inledande diskussioner kan vi konstatera att vi har två 
dimensioner: organisationsgräns (interna och externa) samt förän
dringsfaktorer (hinder och drivkrafter). Vi får då nedanstående matris 
som vi kan använda för att gå vidare med att analysera marknadsorien
teringsprocessen i de båda försäkringsbolagen. 

236Katz & Kahn (1966), 86 
^^Mintzberg (1979) 
238Se t.ex. Child (1974) och Hunt (1972), som diskuterar de tekniska systemens 
betydelse. 
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Hinder Drivkrafter 

Interna 

Externa 

Figur 8.1. Klassificeringsmodell för faktorer som påverkar marknadsorienterings -
processen i försäkringsbolagen. 

Med denna modell som grund kan vi söka efter ytterligare faktorer i de 
två fallbeskrivningarna. De faktorer som är intressanta i detta samman
hang är faktorer som explicit eller implicit kan klassificeras in under 
någon av kategorierna drivkrafter eller hinder. 

Avgörande för till vilken kategori faktorerna hänför sig är hur de har 
påverkat marknadsorienteringsprocessen i de båda studerade försäk
ringsbolagen, dvs. det är ingen teoretisering utifrån en tänkt idealmodell 
utan klassificeringen görs utifrån den empiriska studien. De faktorer 
som nu hämtas från empirin har således påverkat marknadsoriente
ringsprocessen i de båda bolagen på något sätt, och hjälper oss att förstå 
mer om det komplexa i att öka marknadsorienteringen i tjänsteföretag, 
som i detta fall utgörs av försäkringsbolag. 

De externa faktorer som hämtats ur empirin och som kommer att dis
kuteras framgår ur nedanstående figur. Lekvall & Wahlbins komponen
ter har i huvudsak använts som hjälp för att identifiera betydelsefulla 
faktorer och för att sedan strukturera diskussionen av dem. 

Externa hinder Externa drivkrafter 

Affärsmiljö 

Samhällsmiljö 

Låg kundaktivitet Ny marknadskanal 
Konkurrensgrad 

Lagar och förordningar 
Internationalisering 
Opinionsbildare 
Sociala & kulturella förhåll. 

Figur 8.2. Externa hinder och drivkrafter som påverkar marknadsorienteringen i de 
studerade tjänsteföretagen. 

De interna faktorer som hämtats ur empirin och som kommer att dis
kuteras framgår ur nedanstående figur. Leavitts komponenter har an
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vänts för att identifiera dessa betydelsefulla faktorer men även för att 
strukturera diskussionen av dem. 

Interna hinder Interna drivkrafter 

Aktörer 
Kunskapsbrist 
Styrning av försäljning Kundsegmentering 

Teknologi Bristande uppföljning 
Stordatorlösning 

Lokal kunddatabas 
Telefonidiskussion 

Struktur Inifrån-och-ut tänkande Säljteam 

Uppgift Fragmenterat kundperspektiv Kundvårdsidéer 
Kundfokusering 

Figur 8.3. Interna hinder och drivkrafter som påverkar marknadsorienteringen i de 
studerade tjänsteföretagen. 

Faktorerna som påverkade marknadsorien
teringen i de två företagen 

Interna hinder 

Kunskapsbrist 

Ur ett marknadsorienterat perspektiv är det uppenbart att ledningarna i 
de båda bolagen inte haft tillräcklig kunskap om marknadsinformatio
nens betydelse. En orsak till detta var den positiva utveckling som bola
gen haft under 1980-talet, där t.ex. kunderna var väldigt aktiva att teckna 
pensionsförsäkringar. Bolagen visade upp tillfredsställande resultat och 
deras placeringar ökade i värde varje år. Det fanns inga tillräckligt 
starka ekonomiska incitament för att systematiskt samla in marknads
information. Ledningen i bolagen kunde inte se att det fanns behov av 
marknadsinformation och därför lades ingen större vikt vid detta om
råde. 

I försäkringsbolaget Nisse hade de dock inrättat en funktion - Mark
nadskontakt, men det var i ett relativt sent skede. Studien har inte kun
nat visa att denna organisatoriska funktion hade haft någon avgörande 
betydelse för insamlandet av information om kundernas behov och ön
skemål i försäkringsbolaget Nisse vid tidpunkten för studien. 
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Företagsledningarna hade inte heller någon aktiv diskussion om kva
lité i försäkringstjänster. Kvalité är ett begrepp som använts en del år i 
producerande företag och på senare tid även i tjänsteproducerande före
tag. Kvalitetsnormer har ofta utarbetats för att kunderna ska uppnå till
fredsställelse i sin problemlösning. Ingen av företagsledningarna hade 
tagit upp denna viktiga diskussion som ju avser att fokusera på kundens 
behov. Kundens uppfattning om tjänstekvalité är ett bra hjälpmedel för 
att utforma servuktionssystemet. 

Spridningen av marknadsföringsfunktionen som diskuterades i den 
teoretiska referensramen fanns inte heller med i företagsledningarnas 
mentala bild över organisationernas utveckling. Marknadsföringsfunk
tionen är den gapöverbryggande funktion som ska känna av föränd
ringar på marknaden, kanalisera informationen till övriga funktioner i 
organisationen och påverka så att kundernas behovstillfredsställelse blir 
så hög som möjligt. Studien pekar på att denna funktion inte hade till
räckligt stark ställning i något av bolagen, vilket bl.a. resulterade i låg 
aktivitet beträffande marknadsinformation. 

När det gäller de fysisk-tekniska kringresurserna fanns det här spår 
av bristande styrning vid utvecklingen av de olika tillämpningarna som 
skulle fungera som stöd till frontpersonalen. Tillämpningarna hade ut
vecklats delvis oberoende av varandra och problem med kompatibilitet 
mellan system påvisades också i studien. Användarperspektivet var un
dertryckt i båda bolagen och företagsledningarna hade inte tillräckligt 
satt sig in i frontpersonalens samlade exponering för dessa stödsystem. 

Ledningarnas insikt om kundernas verkliga betydelse var ett betydan
de hinder för ökad marknadsorientering i de båda bolagen. Studien pe
kar på att företagsledningarna fortfarande var relativt mentalt bundna 
vid den tidigare så förhärskande produktorienteringen och fortfarande 
hade kvar mycket av det interna perspektivet som präglar detta synsätt. 

Styrning av försäljning 

Studien pekar på att säljarnas belöningssystem till viss del har hindrat 
marknadsorienteringsprocessen så till vida att det har fokuserat på hög
trycksförsäljning i stället för på kundvård. Belöningssystemen har fram 
för allt fokuserat pensionsförsäkringar till kapitalstarka kunder samt fö
retagsförsäkringar. Sakförsäkringar har inte haft lika hög prioritet. 

Belöningssystemet i sig har bidragit till att företagsledningarna inte 
har ägnat mer uppmärksamhet åt att inhämta marknadsinformation. 
Säljarna har agerat utifrån belöningssystemet och förmedlat en bild av 
att de sitter inne med all kunskap som behövs för att sälja försäkrings
tjänster. Eftersom de dessutom har varit "ensamvargar" och inte i speci
ellt hög utsträckning interagerat med varandra och utbytt erfarenheter 
(på grund av provisionslönesystemet) har detta också verkat hindrande 
för uppbyggnaden av ett systematiskt informationssystem. 

Bristande uppföljning av marknadsaktiviteter 

Redovisningssystemet blev ett stort initiait hinder för marknadsoriente
ringen. Det ideala är att kunna få fram resultat per organisatorisk enhet 
exempelvis kontor eller region/tjänst/kundsegment ur redovisningssys
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temet239. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna följa upp mark
nadsföringsåtgärderna. Vi kunde i fallen se att flera personer efterlyste 
siffror, och att resultaten som presenterades internt inte verkade spegla 
lönsamheten i respektive marknadsåtgärd. 

Det naturliga är att man budgeterar en säljkampanj, genomför den 
och därefter ur redovisningssystemet kan läsa av hur resultatet blev för 
kontor x, beträffande tjänst y, på kundgrupp z. Endast med denna typ av 
information kan marknadsföringsåtgärder planeras effektivt. Om led
ningen inte får något lönsamhetsmått för de olika marknadsföringsåt
gärderna är det väldigt svårt att kunna ta ansvar för bolagets lönsamhet 
samt att ta lärdom av tidigare aktiviteter på ett marknadsorienterat sätt. 
Det framkom stora brister i de båda företagen inom detta område. 

Stordatorlösning 

Stordatorlösningen var ett annat hinder för att fokusera på kundernas 
behov och önskemål. Vi kunde i fallen se att alla kampanjer organisato
riskt passerade huvudkontoret på något sätt. Ofta handlade det om att de 
skrev ut etiketterna och ofta även säljbreven, samt distribuerade dem 
från Stockholm. 

När en fokusering på kunderna ska ske bör denna typ av arbete ske så 
lokalt som möjligt. Säljarna upplevde problem med detta därför att det 
t.ex. inte var många kunder i Norrland som kände speciellt stor närhet 
eller samhörighet med någon produktchef i Stockholm. Dessa säljare 
trodde att det i stället snarare kunde få motsatt effekt - att breven åkte 
direkt i papperskorgen utan att kunden hade reflekterat över innehållet i 
det. Säljarna förespråkade att all kommunikation med kunderna i 
möjligaste mån skulle vara lokal för att kunderna skulle få kundan-
passad information, dvs. information utifrån kundsegmentets behov och 
önskemål. En stark uppfattning bland säljarna var att kunder i olika 
delar av landet hade olika behov samt olika förutsättningar för kom
munikation, vilket inte skulle negligeras. Kunskapen om detta ansågs 
finnas lokalt på de olika kontoren i landet. 

En annan hindrande faktor som uppgavs var att denna lösning med 
stordator var relativt tungarbetad ur marknadsföringens perspektiv. 
Samtliga kunder fanns i databasen, men en kundsegmenteringsprocess 
var besvärlig att genomföra på grund av att gränssnitt och hjälpfunktio
ner var dåligt utvecklade. Detta system var, som tidigare nämnts, utfor
mat som ett administrativt system i första hand tänkt för förvaltning och 
inte utformat utifrån att vara ett aktivt hjälpmedel i marknadsföringen. 

Inifrån-och-ut tänkande 

Båda försäkringsbolagen hade varit organiserade utifrån det produktori-
enterade synsättet240 vilket t.ex. innebar att kunderna tidigare var 
tvungna att kontakta ett flertal personer i bolagen för att få ett totalt för

239 Se t.ex. Walles (1981) 
240Se Dalborg i Arndt & Friman (1981), som för en diskussion om försäkringsbola-
gens förändrade syn på marknadsföring där han bl.a. anför att de håller på att 
förändras från ett produktorienterat synsätt till att tänka i segment. 
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säkringsbehov täckt. Detta var ett exempel på det inifrån och ut perspek
tiv som präglade mycket av tänkandet. 

Ytterligare ett exempel på detta kunde vi se i att utvecklingen av nya 
koncept inte skedde utifrån kundernas behov och önskemål, utan utifrån 
interna analyser om vad kunderna förväntades ha mest nytta av. 
Avsaknaden av insikt om att marknadsinformation var viktigt var tydlig 
i båda bolagen. 

Inifrån och ut tänkandet fokuserade produktionen av försäkringsbola
gens verksamheter, där t.ex. kapitalförvaltningen var en central del. 
Även strategiska utspel som att på något sätt liera sig med andra delar 
av den finansiella sektorn (bankerna) diskuterades. Kunderna togs för 
givna och ägnades inte någon speciell omsorg när de väl hade blivit kun
der. 

Den interna kommunikationen angående kundernas behov och ön
skemål var bristfällig eftersom basfakta till stor del saknades i företagen. 
Spridningen av marknadsinformation var därför ingenting som hade 
någon hög prioritet. 

Organiseringen av marknadsbearbetningen var också under en lång 
period utifrån ett internt perspektiv där produktgrupper utgjorde under
lag för sälj organisationens utformning i stället för marknadssegment 
som synes vara lämpligare för denna bransch. 

Fragmenterat kundperspektiv 

Eftersom bolagen hade ett produktorienterat synsätt ägnades ingen 
större uppmärksamhet åt kundernas behov och önskemål när det gällde 
utformningen av tjänstekoncept så till vida att de inte hade tillräcklig 
kännedom om dessa. 

Täta skott mellan organisatoriska enheter var en aspekt på produkto
rienteringen som framkom i bolagen. Vi kunde t.ex. i försäkringsbolaget 
Nisse se att divisionaliseringen utgjorde hinder för den interna interak-
tionen. Svårigheter till samarbete mellan divisionerna innebar att hel
hetsperspektivet beträffande kunden gick förlorat och i förlängningen att 
kunderna förmodligen inte fick en tillräckligt god service. Kontakter med 
flera organisatoriska enheter för att lösa kundens totala försäkringsbe
hov var tidigare ett måste, vilket möjligen gynnar produktionen men de
finitivt inte kunderna. 

Eftersom helhetsperspektivet när det gäller kundernas behov och ön
skemål till stora delar saknades tidigare fanns en uppenbar risk till dys-
funktioner i kundbearbetningen. Studien pekar t.ex. på att den enskilde 
säljaren fokuserade på de tjänster som var mest lönsamma för honom/ 
henne. Resultatet av detta var troligen att vissa kunder inte uppnådde 
högsta tillfredsställelse med sin totala försäkringslösning. Ett annat re
sultat var att försäkringsbolaget förmodligen inte uppnådde högsta möj
liga lönsamhet. 

Att premiera mängden sålda försäkringar (försäkringsvärde) visar 
även på brister på delmålsnivå. En mängdmätning säger förvisso hur 
"flitig" personalen varit på att sälja, men är inte speciellt informativt när 
det gäller att mäta kundtillfredställelse som ju är det viktiga målet på 
lång sikt. 
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Det förhärskande inifrån-och-ut perspektivet hade medfört att kundbil
den fragmenterats i så måtto att endast delbehov kunde tillfredsställas 
inom en organisatorisk enhet — helhetsperspektivet på kundernas behov 
och önskemål saknades. 

Interna drivkrafter 

Kundsegmentering 

Ledningen i de båda bolagen hade insett att en ny konkurrenssituation 
var i antågande och att förändringar för att möta denna måste vidtagas. 
Ledningen i försäkringsbolaget Sture föreföll mer aktiv i sitt sätt att 
närma sig det marknadsorienterade synsättet. Vi kunde se att de omvär
derade kundernas betydelse i och med att de studerade sin egen kundbas 
och förde diskussioner om lönsamhet i samband med detta. De drog ett 
antal slutsatser (dock något löst grundade rent vetenskapligt) och kom 
fram till ett nytt sätt att interagera med sina olika kundgrupper utifrån 
en ny segmentering. Marknadsorganisationen förändrades i linje med 
de nya segmenten och ledningen försökte på detta sätt få ett helhetsper
spektiv på kunden. Detta var i linje med de idéer som presenterades i den 
teoretiska referensramen. 

Ledningen i försäkringsbolaget Nisse konstaterade att de hade en skev 
kundbas där den yngre generationen var kraftigt underrepresenterad. 
De hade dessutom bevakning av konkurrenternas verksamhet och be
stämde sig för att delvis kopiera försäkringsbolaget Stures lösning med 
en annorlunda segmentering. De gick emellertid inte så långt i sin för
ändringsprocess att de förändrade marknadsorganisationen lika radi
kalt som de gjorde i försäkringsbolaget Sture. De födde dock samma 
grupptanke i organiseringen av frontpersonalen för att komma åt hel
hetsperspektivet på kunden utifrån segmenteringen. 

Lokal kunddatabas 

Utvecklingen mot att frontpersonalen i större utsträckning skulle kunna 
använda persondatorer med egna kundregister diskuterades i organisa
tionerna och fungerade som en drivkraft för ökad marknadsorientering. 
Med ett lokalt kundregister samt möjlighet att planera och utföra lokala 
säljkampanjer ökar kundfokuseringen. 

Vi har redan tidigare poängterat fördelarna med att ha en liten "lo
kal" kunddatabas som kan användas när behov uppstår och som kan 
vara det aktiva hjälpmedel som säljarna behöver i sitt arbete. Med denna 
decentraliserade utveckling kommer sannolikt ett antal krav från säl
jarna till förbättringar av både programvara och rutiner samt idéer om 
hur detta instrument kan användas på ett effektivt sätt. 

Många studier finns som visar att införandet av persondatorer har 
medfört stora förändringar i organisationerna. De idéer som kommer 
fram från frontpersonalen i fråga om användningen av persondatorer 
måste kanaliseras till en funktion som har att utreda konsekvenserna av 
dessa idéer, så att det inte blir ett "ohämmat" användande som i förläng
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ningen skapar problem för bolagen t.ex. om marknadsföringslagstift
ningen överträds. 

Telefonidiskussion 

Även ny teknologi i fråga om telefonitjänster diskuterades i de båda bola
gen. Här ansåg ledningen i de båda bolagen att det fanns möjlighet att 
effektivisera kundmötet så till vida att frontpersonalen skulle kunna bli 
mer tillgänglig, både i antal och i tid, eftersom de med denna teknik 
skulle kunna få större grupper av frontpersonal som servar kunderna 
längre tid på dygnet. 

Även ekonomiska motiv för att ta denna teknik i bruk diskuterades på 
så sätt att små rationaliseringar hos enskilda individer skulle ge mini
mal effekt om de var utspridda över hela landet. Med denna teknik skulle 
nu de små rationaliseringarna kunna leda till inbesparade tjänster, fast 
med högre tillgänglighet samt bättre kompetens än tidigare. Både kun
derna, personalen och bolaget skulle kunna tjäna på denna teknik. 

Dessutom var även telefonimarknaden under avreglering vilket med
förde ökad konkurrens, utbyggda tjänster och sänkta kostnader för att ut
nyttja dessa tjänster. 

Säljteam 

Även strukturella förändringar genomfördes i sättet att organisera arbe
tet. I båda bolagen gick förändringsprocessen från den egoistiska modell
en med säljaren som "kung" till att betrakta marknadsbearbetningen 
som ett arbete för en grupp eller ett team. Det var teamet som skulle be
tjäna kunderna och inom teamet skulle en stor samlad kompetensmassa 
finnas. Vi kunde även se att försäkringsbolaget Sture förändrade sin 
organisationsstruktur i försäljningsorganisationen som en följd av deras 
kundbasanalys. 

Dessa strukturella förändringar pekar på att det aktiva marknadsfö
ringsarbetet skulle spridas i organisationen och att organisationsförän
dringen skulle fungera som en förutsättning för det nya tänkandet. 
Ansvaret för marknadsbearbetningen spreds på detta sätt till betydligt 
fler personer inom respektive bolag och tanken var att öka samarbetet 
mellan enheter som tidigare inte haft så hög grad av samarbete. 

Kundvårdsidéer 

Vi kunde i fallen iakttaga att det kom fram idéer om att bolagen i större 
utsträckning borde ägna sig åt kundvård i stället för att, som i slutet av 
1980-talet, ägna sig nästan helt åt nyteckning av försäkringar. Orsaken 
till detta stod att finna i att konjunkturen försämrades och nyteckningen 
avtog betydligt. Båda företagsledningarna insåg att det i den situationen 
blev viktigt att värna om befintliga kunder och genomförde olika åtgärder 
i syfte att öka fokuseringen på den så viktiga kundvården. 

De åtgärder som vidtogs kom att fungera som drivkrafter på mark
nadsorienteringsprocessen i så motto att t.ex. personalen i försäkrings
bolaget Sture kom att betrakta kunden som en helhet, vilket tidigare inte 
gjorts för annat än en mycket liten grupp storkunder. Tidigare hade 
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kunden tvingats till flera olika kontakter med försäkringsbolaget för att 
få hela sitt försäkringsbehov tillgodosett. Med den nya fokuseringen 
skulle åtminstone de lönsamma kunderna endast behöva ha en kontakt
person för sitt totala försäkringsbehov. 

I försäkringsbolaget Nisse yttrade sig detta nya synsätt i att de skulle 
kopiera försäkringsbolaget Stures lösning med personlig försäkrings
man för att kunna tillgodose kundernas totala försäkringsbehov. 

Kundfokuseiing 

Organisationsförändringarna i sig kom även att fungera som drivkrafter 
på marknadsorienteringsprocessen i så måtto att t.ex. försäkringsbola
get Sture använde den förändrade marknadsorganisationen som ett 
verktyg för ökad kundfokusering. En förändring av detta slag medför att 
personalens attityder påverkas. I detta fall förmedlades en bild av att pri
märkunderna var en viktig kundgrupp som skulle särbehandlas utav 
speciell frontpersonal. Eftersom denna grupp av frontpersonal fick rela
tivt mycket stöd och uppmärksamhet i uppbyggnadsskedet bidrog det till 
en mental förändring hos personalen, och då inte enbart hos den utvalda 
frontpersonalen utan även till resten av de anställda som fick informa
tion om denna organisatoriska förändring. 

Även hos försäkringsbolaget Nisse påverkade den organisatoriska för
ändringen personalens attityder till kunderna. I detta bolag gjordes inte 
motsvarande genomgripande förändring, utan ledningen nöjde sig här 
med att lyfta fram tanken om försäljningsteam. Även denna organisato
riska förändring medförde förändringar i frontpersonalens tänkande, 
från att ha handlat om den enskilda individen i organisationen (sälja
ren) till att handla om kundens behov och önskemål. Kontentan av detta 
var att de genom sin förändring ändrade fokus från ett internt sälj ar-
perspektiv till ett mer externt kundperspektiv. 

Externa hinder 

Låg kundaktivitet 

En annan del av påverkansfaktorerna utgörs av kundaktivitet. Kunden 
har tidigare endast behandlats som en "neutral" faktor. Resonemanget 
kan dock utvidgas kring kundaktivitetens betydelse för marknadsoriente
ringen. 

I försäkringsbranschen kan kunden karakteriseras som en passiv ak
tör som tjänsteköpare på marknaden. Därigenom ställdes inga krav på 
organisationen att ta hänsyn till artikulerade önskemål, eftersom de inte 
framfördes. Försäkringskunden visade oftast sin åsikt genom handling, 
dvs. genom att välja den ena eller den andra servicegivaren i enstaka 
fall. Kunderna ansågs vara väldigt trögrörliga och benägenheten att byta 
bolag var liten. De engagerade sig inte nämnvärt i sitt försäkringsinne
hav, utan nöjde sig med att ha t.ex. bil- och hemförsäkring. Kunderna 
betalade för detta när inbetalningsavierna kom och reflekterade inte över 
vilket skydd de egentligen hade. Eventuella åsikter framfördes möjligen 
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vid en eventuell skada, men i övrigt var kundaktiviteten låg. Ovan
stående uppfattningar fanns det en stor konsensus om i de båda bolagen. 

Om vi i stället antar att kundaktiviteten skulle vara hög skulle detta 
komma att påverka organisationen mycket mer. Kunderna skulle då ar
tikulera behov och önskemål, samt välja servicegivare enligt mer eller 
mindre tydliga preferenser. En grupp kunder till försäkringsbolagen 
uppgavs handla på detta vis t.ex. inom tjänstesegmentet pensionsförsäk
ringar. Kunderna gjorde här betydligt mer medvetna och aktiva val och 
kundaktiviteten var högre än för många andra typer av försäkringar. 
Möjligen var det ändå så att pensionsförsäkringarna hamnade i det bo
lag där kunderna redan hade andra försäkringar? Dock fanns möjlighet 
till att i någon mån jämföra de olika erbjudanden som fanns på markna
den, om kunden så önskade. Ett problem vid jämförelser var dock att det 
endast fanns historisk information om hur återbäringsräntan hade ut
vecklat sig. Framtiden var mer eller mindre kvalificerade gissningar, 
vilket gjorde kundens möjligheter till jämförelser något begränsad.241 

Vi kunde även se att det fanns försäkringstjänster som var tänkta att 
involvera kunder på ett mer intensivt sätt och kundaktiviteten förutsattes 
vara hög. Detta gällde för bolagens fondförsäkringar (ex. Unit linked) där 
kunderna själva hade möjlighet att ta aktiv del i sina placeringar. 

Det ideala förhållandet, ur teoretisk synpunkt, borde vara att kun
derna får göra aktiva val för hela sitt försäkringsskydd. Ett försäkrings
bolag skulle t.ex. på ett pedagogiskt sätt visa samtliga tjänsteerbjudan
den som kunde vara aktuella för varje kund. I samband med denna re
dovisning av det "fullständiga" försäkringsskyddet skulle bolagen kunna 
få kunden att, genom ett riskresonemang, aktivt välja bort de försäk
ringstjänster som han ej vill ha/ej har råd med. 

Genom en dylik process skulle medvetenheten om det egna försäk
ringsskyddet sannolikt vara betydligt högre. Riskerna för felaktiga för
väntningar skulle kunna reduceras i och med att kunden själv aktivt har 
valt/valt bort delar av ett totalt försäkringsskydd. Det innebär ju i sig att 
de har satt sig in i de villkor som förknippas med varje tjänsteerbjudan
de. I stället för att försäkringsbolagen själva plockar ihop försäkrings
paket med förutbestämt innehåll, ur ett internt produktorienterat per
spektiv, skulle bolagen på detta sätt kunna överlåta till kunden själv att 
komponera sitt individuella försäkringspaket utifrån sina/familjens be
hov och önskemål. Detta skulle innebära en tydlig skiftning i perspektiv i 
riktning mot det marknadsorienterade, där kundens behov och önske
mål står i fokus. 

Kundaktiviteten är en viktig faktor som pådrivare enligt ovanstående 
resonemang. Om kunderna är aktiva och tydligt kommunicerar sina be
hov och önskemål verkar detta som kravställare för bolagen att ta hänsyn 
till. Kunderna har dock inte alltid så lätt att kommunicera sina behov 
och önskemål. Det krävs t.ex. att kunderna kommer i kontakt med orga
nisationen på något sätt vilket t.ex. kan ske per brev, via telefon eller via 
en marknadsundersökning. Med väl utvecklade kommunikationskana
ler mellan kunderna och organisationen har företaget en ovärderlig 
källa till information. I de studerade fallen har kundaktiviteterna varit 

241Se Dalborg i Arndt & Friman (1981), som beskriver försäkringsbolagens dilemma 
att nå ut med komplicerad information till försäkringstagarna. 
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mycket låga och inte alls drivit på marknadsorienteringsprocessen och 
klassas därför i detta sammanhang som hinder. 

Lagar & förordningar 

Lagar & förordningar påverkar bolagens handlingsutrymme som vi tidi
gare konstaterat. Den svenska försäkringsbranschen behandlas på ett li
tet speciellt sätt jämfört med andra branscher. Vi har redan i ett tidigare 
kapitel berört samhällets omsorg om försäkringsbolagen och ska nu för
djupa resonemangen något när det gäller dessa tjänster. 

Till att börja med finns det t.ex. särskilda lagregler där försäkringsrö
relselagen ger ramarna för bolagens verksamhet. Även försäkringsav
talslagen samt konsumentförsäkringslagen är speciallagar för denna 
bransch. De sistnämnda reglerar hur t.ex. försäkringskontraktens ut
formning. Det finns även regleringar inom socialförsäkringsområdet 
som inverkar på bolagens verksamhet. Dessutom utövar Finansinspekti
onen242 myndighetstillsynen för branschen. Finansinspektionen har 
även formell möjlighet att reglera både tjänstesortiment och priset på 
tjänsterna243. Dessa förhållanden utgör speciella förutsättningar för ak
törerna i denna bransch och skiljer sig från andra branscher främst i 
det faktum att samhället utövar stor kontroll.244 Allt detta tillsammans 
motverkar förändringar i vissa delar av marknadsorienteringsproces
sen. 

Ett annat faktum är att medborgarna "tvångsförsäkras" i sjukförsäk
ringssystemet245 samt i ATP-systemet samt att trafikförsäkring för bilar 
är obligatoriskt. Detta är ett ingrepp i efterfrågan av försäkringar som i 
och för sig är positivt för medborgarna, men är ändå en reglering. 

Trots att marknaden har avreglerats i så måtto att konkurrensen nu 
tillåts i helt annan omfattning än tidigare så är branschen en av de mest 
reglerade i landet. Sakförsäkringsbolagen har dock relativt få regler 
jämfört med livförsäkringsbolagen246, så skillnader finns även inom 
branschen. 

Motiven för denna reglering är att konsekvenserna för kunderna om 
inte ingångna försäkringsavtal följs kan vara mycket stora. Ett exempel 
kan vara om den egna villan brinner ner och försäkringsbolaget inte kan 
betala. Ett annat exempel kan vara om de pensionskapital som kunden 
har betalat in under många år inte går att få ut. I båda dessa fall kan det 
leda till mycket svåra konsekvenser för individen. Försäkringsbolagens 
tjänster har således en stor betydelse för den enskilde kunden, som där
för behöver en stor grad av trygghet bestående av att han ska veta att han 
verkligen kommer att kunna få ut det han har rätt till. Utan den offent
liga regleringen skulle kunden själv tvingas informera sig om de olika 
försäkringsbolagens soliditet, likviditet, moral, etik osv., vilket är en 

242Tidigare utövades myndighetstillsynen av f.d. Försäkringsinspektionen 
243Hörngren & Viotti (1994), 209 
244Jfr Hörngren & Viotti (1994), kap. 8-9 
2451992 var mer än 6,9 miljoner obligatoriskt sjukförsäkrade, enl. SCB (1995) 
Statistisk Årsbok, tab. 348. 
246T.ex. placeringsregler och solvensregler 
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omöjlig uppgift för det stora flertalet kunder. Konsumentskyddsin
tressena är därför drivande för en del av regleringen av branschen. 

För att ta ett annat exempel på lagstiftande åtgärder kan nämnas den 
extraskatt som staten uttaxerade 1986247. Denna typ av påverkan är 
mycket svår att värja sig mot och kan, som i det här fallet, få betydande 
ekonomiska konsekvenser för bolagen och i förlängningen kanske även 
för deras kunder. 

Ovanstående förhållanden innebär att arenan för försäkringsbolagen 
att agera på inte är helt fri utan omgärdad av en hel del restriktioner be
stående av lagar och förordningar. Konkurrenterna i branschen har 
dock samma spelregler att följa. 

Lagar och förordningar har således utgjort hinder för vissa delar av 
marknadsorienteringen i de studerade fallen. Hindren i detta samman
hang var både reella och mentala. Vi kunde tidigare konstatera att en 
stabilt reglerad miljö utgjorde hinder för att öka marknadsorientering
en. Detta är en avgörande orsak till att marknadsorienteringsprocessen 
inte har kommit längre i de båda försäkringsbolagen. Vi kunde dock 
konstatera att den avreglering som faktiskt skett hade medfört en rörelse 
mot ökad marknadsorientering i de båda bolagen. Trots denna föränd
ringsrörelse måste lagar och förordningar klassas som ett stort hinder 
över tiden för försäkringsbolagen. 

Externa drivkrafter 

Ny marknadskanal 

Vi kunde dessutom konstatera att en ny marknadskanal har gjort sitt in
tåg i branschen — försäkringsmäklare. Grogrunden för mäklarna är 
troligen att försäkringsbolagen inte har klarat av sina kundkontakter på 
ett tillfredsställande sätt och att det därför finns utrymme för ytterligare 
ett steg i tjänsteleveransen till kunderna. 

Detta fenomen i sig med en ny kanal verkar pådrivande för marknads
orienteringen och nu är bilden mer komplicerad än innan mäklarna 
gjorde sitt intåg på marknaden. Information, service m.m. måste nu 
även tillhandahållas mäklarna. 

Mäklarna har kompetens inom försäkringsbranschen samt insikten 
om, och förmågan att kommunicera med kunderna på ett begripligt sätt. 
De komponerar ihop den bästa lösningen i förhållande till kostnaden och 
risken. Genom sin kompetens har de ett existensberättigande i bran
schen. Så länge kunderna uppfattar försäkringar/försäkringsvillkor 
som svårt och komplicerat kommer de att finnas kvar på marknaden 
som en betydande tillgång för kunderna och ett hot eller en möjlighet för 
försäkringsbolagen. 

Förutom ovanstående har distributionskanaler även andra viktiga 
funktioner som försäkringsbolagen kan ha nytta av. De sköter t.ex. både 
promotion och förhandling, vilket egentligen avlastar bolagen en hel del 
arbete och därmed kostnader. Det som försäkringsbolagen har att göra 
är att förse försäkringsmäklarna (som oftast är före detta säljare på för-

247Email från statsministerns kansli 17 mars 1995. 
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säkringsbolag) med bra material och korrekt information så att de gärna 
väljer ur just det bolagets tjänsteerbjudanden. 

Som drivkraft är de förmodligen relativt starka i sin egenskap av dis
tributionskanal. Vi vet sedan tidigare att tillgången till en distributions
kanal kan vara ett betydelsefullt verktyg för att nå ut till kunderna på 
marknaden, detta gäller även för tjänsteföretag. 

Det är således, ur bolagens perspektiv, frågan om att betrakta försäk
ringsmäklarna som VIP-kunder till försäkringsbolagen och att ta hand 
om dem på bästa sätt genom informationsträffar, kundbesök etc. på 
samma systematiska och professionella sätt som de behandlar andra 
storkunder. De bör därför betrakta mäklarna mer som externa resurser 
och därigenom som möjligheter till ökad framtida försäljning än som ett 
hot mot det egna bolagets tjänsteförsäljning. 

En fördel för försäkringsbolagen är att det för närvarande endast rör 
sig om en ytterligare nivå och inte flera nivåer. Det gör det lätt att över
blicka och det medför att kontrollen/bevakningen av distributionskanalen 
inte blir en allt för betungande uppgift. 

Konkurrensgrad 

Graden av konkurrens på marknaden påverkar marknadsorienteringen 
och är därmed en viktig extern drivkraft. I de båda fallen har vi sett att 
bolagen inte har konkurrerat speciellt hårt tidigare. Under senare år 
har dock konkurrensen accentuerats mellan bolagen i branschen i så 
måtto att en mental bild över förmodad ökad konkurrens började fram
träda. Detta har medverkat till förändringar i tankemönster som i sin 
tur t.ex. lett till förändringar i kundbearbetningen. 

Konkurrenterna kan teoretiskt vara aktiva eller passiva aktörer på 
marknaden. Detta bestäms bl.a. av vilken marknadssituation som råder 
(monopol, oligopol, fri konkurrens). 

Om konkurrenterna upplevs bli mer aktiva, som i detta fall, medför 
det ökade insatser mot att fokusera marknadens förändring och kunder
nas behov och önskemål. Vi har i fallen kunnat iaktta denna ökade foku-
sering som i och för sig har medfört lite olika åtgärder i de båda bolagen. 
Åtgärderna har dock i många fall kommit utifrån en förändrad syn på 
marknaden. 

Eftersom försäkringsbranschen var på väg in i denna nya marknads
situation ställdes betydligt större krav på att positionera sig på den sven
ska försäkringsmarknaden med olika tjänsteerbjudanden. Positionering 

248 ska ske utifrån kundernas uppfattning vilket i sig kräver kunskap om 
kundernas preferenser, attityder och värderingar. Metoden att få vetskap 
om detta är genom marknadsundersökningar. 

Vi kunde iakttaga försäkringsbolaget Nisses försök till positionering 
på en samhällsnivå genom satsningen på olika sociala teman. En posi
tionering som förväntas innebära att kunder och potentiella kunder 
skulle förknippa bolaget med ett stort socialt engagemang. För att kunna 
få feed-back på denna positionering behövde de göra marknadsundersök
ningar, vilket de inte hade gjort i någon större omfattning tidigare. 

248Ries & Trout (1981) 

168 



Påverkan på marknadsorienteringsprocessen 

Konkurrenter som är aktiva på marknaden och som rör sig i riktning 
mot ökad marknadsorientering är kanske den främsta drivkraften för en 
organisation att själv förändra sig. Vi såg i tidigare citat att marknadso
rientering aldrig är fel och att det företag som ligger längst fram har 
störst fördelar i och med att de snabbare kan anpassa sig till förän
dringar på marknaden. 

Om konkurrenterna däremot ligger längre fram än vad det egna före
taget gör krävs en ordentlig kraftsamling för att öka marknadsoriente
ringen. Om det inte görs kommer företaget sannolikt att tappa mark
nadsandelar till konkurrenter som har förstått fördelarna med ett mark-
nadsorienterat synsätt.249 

Internationalisering 

En faktor som har fungerat som en bidragande orsak till ökad mark
nadsorientering är den ökade internationaliseringen. I detta samman
hang menas dock inte försäkringsbolagens egen internationaliserings
process250 utan den internationalisering på den inhemska marknaden 
som ökar i och med den europeiska integrationen. Denna förändring har 
tidigare beskrivits och drivkraften till förändring mot ökad marknadsori
entering består av den avreglering i branschen som blir en följd av de 
fyra friheterna inom EU. 

Denna avreglering skulle kunna medföra att konkurrensen på den 
svenska marknaden för försäkringstjänster ökar. Studien visar att det 
finns en mental bild hos några personer som pekar i denna riktning. I 
och med att detta potentiella hot upplevs måste ledningen i bolagen se till 
att genom olika åtgärder stärka sin position på hemmamarknaden t.ex. 
genom att försöka ta ett stabilare grepp om sina befintliga kunder. 
Kännedom om kundernas behov och önskemål blir i detta perspektiv en 
central faktor. 

Opinionsbildare 

Opinionsbildare i form av massmedia är en faktor som vi kunde se hade 
påverkat försäkringsbolagen under många år. Massmedia har tagit upp 
och diskuterat enskilda försäkringsfall med jämna mellanrum. Många 
av de fall som förekommit i massmedia har enligt företrädare för försäk
ringsbranschen varit starkt vinklade, men massmedia som granskare 
gör ändå att bolagen påverkas av det som debatteras oavsett om det är 
"rätt" eller "fel". 

Ett bra exempel på detta är de "löften" om utvecklingen av pensionsför
säkringskapitalet som gjordes under det glada 1980-talet. Massmedia sy
nade bolagen under lupp i och med krisen 1992 på ett sådant sätt att inget 
bolag i framtiden kommer att ge så oklar information som de tidigare 

249För mer ingående resonemang om konkurrensens betydelse i branscher se 
Bengtsson (1994). 
250 Internationalisering i traditionell bemärkelse har förekommit i försäkrings
bolagen sedan länge. Försäkringsbolaget Nisse har t.ex. i decennier haft verksamhet 
utanför Sverige. Denna verksamhet har utvecklats mot ökad omsättning samt ökat 
engagemang på flera geografiska marknader över åren. 
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har gett om villkor och risker. Detta är på sikt en god hjälp för försäk
ringskunderna, men även för de interna förändringsprocesser som 
fanns. 

Så länge massmediabevakningen av försäkringsbranschen med dess 
bolag sker kommer det att finnas ett tryck mot åtminstone ökad service 
och mer omsorg om kunden, det var samtliga intervjuade överens om. 

Några personer diskuterade att en bieffekt av detta skulle kunna vara 
att människors tilltro till försäkringsbolag naggas i kanten av de skrive
rier som då och då förekommer. Det skulle kunna vara en naturlig kon
sekvens av att massmedia då och då tar upp fall där kunden känner sig 
väldigt missnöjd med behandlingen de fått av sitt bolag. Kunden tycker 
sig i dessa fall inte ha fått ut den ersättning som han eller hon ansett sig 
berättigad till. 

Ovanstående är starkt kopplat till det tidigare resonemanget om pro
blemen med att kontrollera en tjänst av detta slag eftersom den är ab
strakt och bygger på förtroende. 

Opinionsbildare, som i detta fall exemplifierats med massmedia, fyller 
en viktig roll som granskare, vilket är bra för kunderna. Vi kunde se att 
de från bolagens sida försökte hantera denna externa faktor genom ut
bildning av journalister, så att de värsta "missförstånden" skulle kunna 
elimineras. Det är ju inte av intresse för någon part att felaktigheter före
kommer i massmedia. 

Vi kan även tänka oss andra typer av opinionsbildare som påverkar fö
retagen till att på ett bättre sätt tillfredsställa både kundernas och sam
hällets behov och önskemål. Här har t.ex. de olika miljöorganisationerna 
sin givna plats. De påverkar många företag genom sin opinionsbildning. 
Även tjänsteföretag påverkas att t.ex. använda miljövänliga kuvert, köpa 
miljövänlig utrustning samt verka för återvinning av material. 

Sociala & kulturella förhållanden 

Sociala och kulturella förhållanden som påverkar försäkringsbranschen 
är t.ex. utbildningsnivån hos kunderna. Vi kunde se i fallen att det fanns 
en mental bild av att kunderna i framtiden skulle ställa större krav på 
försäkringstjänsterna bl.a. på grund av ökad utbildningsnivå. Högre ut
bildning medför en förmåga att ställa betydligt högre krav på bolagen och 
deras agerande på marknaden. Som välutbildad kund finner man sig 
inte i att inte förstå den information om försäkringstjänsterna som 
kommuniceras ut på marknaden. Kunderna vill förstå och anstränger 
sig också för att göra det.251 

Även brottsligheten påverkar försäkringsbolagen. Om brottsligheten 
ökar så ökar risken för kunder och potentiella kunder att råka ut för nå
gonting otrevligt. Ökad brottslighet medför ökade utgifter för försäkrings
bolagen för att ersätta skador. En följdeffekt blir ökat försäkringsskydd i 
kombination med förebyggande åtgärder (lås, märkning etc.). En annan 
följdeffekt är ökade premier för kunderna. 

Ett kulturellt fenomen är att det finns ett misstroende mot försäkrings
bolagen som uttrycks i språkbruket. Vi hör ofta talas om "det finstilta" i 

251Se även Ruekert (1992) som hävdar att kunderna är bättre organiserade, har mer 
information och är mer krävande nu än tidigare. 
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samband med resonemang om försäkringsvillkor. Misstroendet kommer 
sig bl.a. av den tidigare så svårtillgängliga texten i många försäkrings
villkor. Bilden som försäkringsbolagen har förmedlat har varit att 
bolagen har haft någonting att dölja eftersom texten inte har gått att 
förstå för en stor grupp av kunder. Myten om "det skumma försäkrings
bolaget" har därför förts vidare, trots att försäkringsbolagen idag har be
tydligt mer lättlästa villkor. 

Detta är speciellt allvarligt för ett tjänsteföretag som lever mycket på 
förtroende. Kunderna kan inte kontrollera hur det faktiskt är genom att 
fysiskt undersöka detta, som de kan göra med en produkt. Kunderna är 
istället hänvisade till sina egna och andras uppfattningar och erfarenhe
ter. Detta är därför svårhanterligt för försäkringsbolagen. 

Ett annat fenomen är moraluppfattningen, dvs. att det anses av vissa 
kunder vara legitimt att försöka lura försäkringsbolaget vid en skade
händelse. Att t.ex. ta upp för stort antal saker/för dyra saker vid skador 
har ansetts lika legitimt som att fuska med sin självdeklaration, enligt 
branschfolk. Detta är mer märkligt och svårförklarat än det tidigare be
skrivna fenomenen. Moraluppfattningen borde vara att individen är så 
ärlig som möjligt, men för dessa tjänster verkar detta moralbegrepp inte 
finnas hos alla kunder. Det kan möjligen ha samband med dessa tjän
sters specifika beskaffenhet. En speciell omständighet är att kunderna 
betalar premier varje år för att skydda sig mot en risk. När då ingenting 
händer under många år kanske kunden anser att han har betalat "för 
mycket" och därför anser sig ha rätt att "ta tillbaka" en del av den inbe
talda premien genom att ta i lite extra vid skadeanmälan. 

Ett sådant resonemang tyder på bristande insikt i vilken tjänst kunden 
252 har köpt. I försäkringsbolagstermer handlar det om riskpooling , dvs. 

att slå ut riskerna på ett stort antal objekt för att på så sätt kunna be
räkna den genomsnittliga risken samt sätta en rimlig premie för detta 
skydd. Det innebär naturligtvis att jag som försäkringstagare tecknar ett 
riskskydd som jag kanske inte behöver utnyttja. Det kunden betalar för 
är ju själva riskskyddet, vilket i sig inte är kopplat till att en skada ska 
ske utan att en skada kan ske! Detta är en viktig distinktion som försäk
ringskunderna måste ha klart för sig, men som enligt uppgift saknas 
hos vissa kunder. Alternativet skulle ju vara att den enskilde individen 
bygger upp ett eget kapital som skydd för olika risker, vilket skulle ställa 
enorma krav på kapital. Krav som endast en bråkdel av Sveriges befolk
ning skulle kunna klara. 

Resultaten pekar på att moraluppfattningarna var drivkrafter till för
ändringar därför att varje bransch vill ha ett gott rykte. De existerande 
moraluppfattningarna som vi tidigare diskuterat gjorde ingen anställd 
glad. Blotta faktumet att kunderna inte riktigt litade på försäkringsbo
lagen medförde ökat intresse för dem och för att förändra deras uppfatt
ningar. Vi kunde t.ex. se att de i båda bolagen arbetat med den skrivna 
informationen till kunderna i syfte att försöka reducera misstänksamhe
ten hos kunderna och att reglera förväntnings nivåerna. 

I den omgivningssituation som försäkringsbolagen lever i är det t.ex. 
inte förenligt med service att ha begränsade telefontider för att tvinga 

252 © För ytterligare resonemang om riskpooling se den mycket intressanta och målande 
diskussionen om bl.a. Robinson Crusoe i Hörngren & Viotti (1994). 
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kunderna att ringa när personalen ur ett internt perspektiv "har tid" 
med telefonsamtal. Detta synsätt finns främst inom offentlig sektor, men 
hör ej hemma i ett marknadsorienterat tänkande. Även inom detta 
område kunde vi iaktta förbättringar från försäkringsbolagen i syfte att 
skapa en bättre positiv interaktion med kunderna. 

En typologisering 

Hinder Drivkrafter 

Interna 

Externa 

Kunskapsbrist 
Styrning av försäljning 
Bristande uppföljning 
Stordatorlösning 
Inifrån-och-ut tänkande 
Fragmenterat kundpersp. 

Kundsegmentering 
Lokal kunddatabas 
Telefonidiskussion 
Sälj te am 
Kundvårdsidéer 
Kundfokusering 

Låg kundaktivitet 
Lagar & förordningar 

Ny marknadskanal 
Konkurrensgrad 
Internationalisering 
Opinionsbildare 
Sociala & kulturella förhåll. 

Figur 8.4. Sammanfattning av faktorer som påverkat marknadsorienteringsproces
sen i försäkringsbolagen. 

Om vi betraktar faktorerna i respektive fält och försöker att typologisera 
dem så kan vi konstatera att de faktorer som befinner sig under hinder 
är faktorer som till stor del står för stabilitet till skillnad från de faktorer 
som befinner sig under drivkrafter som är betydligt mer av förän
dringskaraktär. På den andra ledden har vi de externa faktorerna som 
samtliga har att göra med omgivningen på det ena eller andra sättet. 

De interna faktorerna skiljer sig åt främst beträffande den "interna 
miljö" som kan utgöra grunden för klassificering. De interna hindrande 
faktorerna är konserverande så till vida att de befäster gamla strukturer 
vilket i praktiken hindrat marknadsorienteringsprocessen. De interna 
drivande faktorerna står för en reformering av gamla strukturer genom 
att ta in impulser från omgivningen som bidrar till en utveckling mot 
ökad marknadsorientering. Dessa två motsatser benämns därför konser
verande intern miljö respektive reformerande intern miljö. 

De externa hindren benämns som "omgivningsrestriktioner" då vi i 
dem ser den reglerande stabilitet som lagar och förordningar hade ut
gjort under en lång tidsperiod. Kundaktiviteten hade även den medfört 
att tjänsterna inte engagerade kunderna i samma utsträckning som på 
marknader där försäkringsskyddet handhas av privata företag, och inte i 
samma utsträckning som i Sverige till större delen befinner sig i offent
lig regi. Svenskar behöver därför inte vara så insatta i sitt försäkrings
skydd. I Sverige har försäkringar i privata försäkringsbolag mer en ka
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raktär av kompletteringsskydd till det skydd som det offentliga redan har 
försett medborgarna med. 

De externa drivkrafterna benämns som "omgivningspotentialer" då vi 
i dessa faktorer kan se den dynamik som förändrar en marknad i rikt
ning mot mer konkurrens, vilket i sin tur tvingar fram interna motdrag. 
Vi hade i den kvadranten faktorer som internationalisering, ny mark
nadskanal och ökad konkurrensgrad. Vi erhåller då nedanstående typo-
logisering. 

Hinder Drivkrafter 

Interna 

Externa 

Konserverande 
intern miljö 

Reformerande 
intern miljö 

Omgivnings
restriktioner 

Omgivnings
potentialer 

Figur 8.5. Typologisering 

Vi kan i stort konstatera att vi har två stora motpoler som drar åt olika 
håll vad gäller både inflytandet på marknaden och internt i företagen. 
Externt har vi omgivningsrestriktionerna som verkar stabiliserande och 
hindrande för de omgivningspotentialer som i detta fall till mångt och 
mycket kommer sig av omvärldsberoendet. Vi kunde tidigare iakttaga att 
avregleringen av den europeiska försäkringsmarknaden hade stor bety
delse för försäkringsbranschens förändrade omgivningsbetingelser. Vi 
har dessutom den konserverande interna miljön som försöker stå emot 
de förändringar som kommer sig av den reformerande interna miljön 
som tvingas fram av omgivningspotentialerna. Det är viktigt att påpeka 
att alla fyra typerna ovan förekom i bolagen och påverkar således ett och 
samma företags process mot ökad marknadsorientering. 

Vi kan beteckna detta som en kamp mellan de interna miljöerna som i 
sin tur är resultatet av en kamp på marknaden mellan en marknadssi
tuation av oligopoltyp och en marknadssituation som karaktäriseras av 
mer fri konkurrens. I fallet med försäkringsmarknaden har vi kunnat 
konstatera att det har varit omgivningspotentialerna som har gått 
starkast fram under de senaste åren och därför har den reformerande 
interna miljön vunnit mark internt i försäkringsbolagen. Det har dock 
funnits en lång tradition av oligopolmarknadssituation där större omgiv
ningsförändringar som påverkat marknadsorienteringsprocessen har 
uteblivit. 

Vi kan efter denna analys på ett bättre sätt förstå varför de båda tjän
steföretagen inte hade kommit längre i sin marknadsorienteringspro
cess. Analysen har visat på att det fanns både interna och externa hinder 
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för ökad marknadsorientering. Det största historiska hindret för ökad 
marknadsorientering har varit marknadssituationen. Vi kunde emeller
tid även se att det fanns interna och externa drivkrafter för ökad mark
nadsorientering, i detta fall genom den på senare år förändrade mark
nadssituationen som även påverkat miljön internt i företagen. 

Helt klart är att de båda försäkringsbolagen har förändrat sig från ett 
produktorienterat synsätt till ett mer marknadsorienterad synsätt, även 
om det finns en hel del kvar att göra i förändringsprocesserna. 
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9 
Det marknadsorienterade 
kretsloppet 

I de föregående kapitlen har vi identifierat en rad olika faktorer som på 
något sätt har med de studerade tjänsteföretagens marknadsorientering 
att göra. I studiens inledningsskede hade vi ett antal faktorer som stu
dien byggde på, grupperade i tre centrala komponenter: marknadsin
formation, kundmötet och stödjande system. 

Vid analys av det empiriska materialet kunde vi identifiera ytterligare 
interna faktorer som grupperades i begreppen konserverande intern 
miljö och reformerande intern miljö. De externa faktorerna som påver
kade marknadsorienteringsprocessen grupperades i begreppen omgiv
ningsrestriktioner och omgivningspotentialer. 

Vi har då funnit att de ursprungliga komponenterna som användes 
för att undersöka det marknadsorienterade synsättet påverkades av 
ovanstående interna och externa faktorer. Vi kan sammanfatta dessa 
faktorer och komponenter i nedanstående modell, där vi kan iakttaga att 
det är ett betydligt mer komplext förhållande när det gäller att öka mark
nadsorienteringen än vad inledningen till föreliggande studie förutsatte. 

En viktig uppgift att gå vidare med är att utifrån tidigare presenterade 
begrepp och komponenter strukturera dessa på ett sätt som gör att vi kan 
få en tydligare bild över marknadsorientering som process. 

Nedanstående modell är genererad ur studien av marknadsoriente
ringsprocessen i två försäkringsbolag men är dock av relativt generell 
natur och den kan användas för att generera teoretiska uppslag för att 
föra resonemanget vidare och därmed bidra till ökad förståelse för mark
nadsorienteringsprocessen. 

En specifik del av modellen är innehållet i de fyra begreppen konserve
rande intern miljö, reformerande intern miljö, omgivningsrestriktioner 
och omgivningspotentialer. Begreppen är av intresse om vi vill analysera 
under vilka förhållanden verksamheten och processen mot ökad mark
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nadsorientering bedrivs, även om det specifika innehållet i de fyra be
greppen kan förväntas bli annorlunda om andra branscher studeras. 

INTERNT 

Konserverande Reformerande 
intern miljö intern miljö 

Hinder ^ • Drivkrafter 

Marknadsorientering 
i tjänsteföretag 

Hinder • Drivkrafter 

Omgivnings- Omgivnings
restriktioner potentialer 

EXTERNT 

Figur 9.1. Förhållanden som påverkar marknadsorienteringsprocessen. 

I figuren kan vi ana en slags "kamp" mellan hinder och drivkrafter. Vi 
kan anta att denna kamp försiggår kontinuerligt och vi kan föreställa oss 
att i takt med att drivkrafterna "vinner mark" uppstår ytterligare hinder 
för marknadsorienteringsprocessen. Kampen om ökad marknadsorien
tering är således inte enbart vid ett enda tillfälle utan försiggår under en 
längre tidsperiod, kanske under en mycket lång period om den ens 
avstannar någon gång. 

Detta för diskussionen in på en tidsdimension som antytts tidigare. 
Tidsdimensionen är en viktig faktor som inte tidigare resonemang för
djupat sig i tillräckligt varför det kommer att ske i detta kapitel. I fort
sättningen ses marknadsorienteringsprocessen som ett kretslopp där ar
betet med att öka marknadsorienteringen är ett samspel mellan ett antal 
element som presenteras ytligt i den inledande figuren för att sedan dis
kuteras ytterligare. 

Kretsloppsmodellen 
I inledningen av föreliggande studie presenterades komponentmodellen 
som var utgångspunkten för att beskriva det marknadsorienterade syn
sättet i de båda försäkringsbolagen. Modellen som sådan har använts 
som ett instrument för att försöka beskriva marknadsorientering så till 
vida att avvikelser från den ideala modellen har kunnat iakttas. 
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I den fortsatta analysen har ytterligare faktorer ur empirin använts. 
Dessa har grupperats i hinder och drivkrafter samt interna och externa 
faktorer. Därigenom kunde vi förstå varför de två försäkringsbolagen 
inte hade kommit längre med sin marknadsorientering. Vi har därmed 
funnit samband som vi tidigare inte hade fullständigt klart för oss, näm
ligen att utfallet av marknadsorienteringen delvis påverkas av omgiv
ningen och av organisationsförändringar. 

En komponent som tidigare gavs en relativt sett större betydelse än an
dra då diskuterade var marknadsinformation.253 Efter de diskussioner 
som förekommit i detta arbete torde det vara klart att marknadsinforma
tion är en central komponent för marknadsorientering. Detta stöds även 
av en ny studie254 som konstaterar att den avgörande skillnaden i graden 
av marknadsorientering utgörs av hur de i organisationen hanterar 
marknadsinformation. Med ett strukturerat system för marknadsinfor
mation kan förändringar i omgivningen fångas upp på ett tidigt stadium 
vilket ger företaget handlingsutrymme. 

Det viktiga är således att ha ett strukturerat system för insamling, 
analys och tolkning av marknadsinformation i syfte att få handlingsut
rymme och att kunna välja strategier inför framtiden. Utan detta förefal
ler det svårt att erhålla en hög grad av marknadsorientering där uppfyl
lelse av kundernas behov och önskemål är en kärnfråga. 

Vi har kunnat konstatera att utfallet av organisationsförändringar 
påverkar marknadsorienteringen. Om vi jämför med tidigare kapitel 
kan en mer dynamisk och normativ modell över marknadsorienterings
processen presenteras som tydliggör vissa samband - det marknadsori
enterade kretsloppet. Kretsloppsmodellen bygger på de empiriska be
skrivningarna samt teoretiska uppfattningar som återfinns i litteratu
ren. Modellen inkluderar omgivningen som påverkar organisationen 
t.ex. genom insamlandet av marknadsinformation som omsätts i strate
gier och organisationsförändringar vilka tillsammans ska leda fram till 
ett marknadsorienterat tjänsteerbjudande, vilket i sin tur kan utgöra på
verkan på företagets omgivning, som sedan följs upp med hjälp av mark
nadsinformation osv. 

253Se Brierley (1994), Freid & Freid (1995), Harrisson (1993), Jaworski & Kohli (1993), 
Mahoney (1995), Perrien, Paradis & Banting (1995) samt Ruekert (1992) 
254Greenley (1995) 
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Figur 9.2. Det marknadsorienterade kretsloppet 

I kretsloppsmodellen ingår de olika komponenterna från komponentmo
dellen, men sambanden dem emellan har utvecklats genom att ytterli
gare faktorer som har betydelse för marknadsorienteringsprocessen har 
infogats. Marknadsinformation har lyfts upp och fått ökad betydelse som 
överbryggande element mellan omgivningen och företaget. 

Kundmötet och det stödjande systemet har infogats i elementet organi
sationsförändringar eftersom man genom att förändra de faktorer som 
ingår i komponenterna kan öka marknadsorienteringen i företaget. Vi 
har dessutom faktorerna i den konserverande interna miljön och fakto
rerna i den reformerande inre miljön vilka identifierades som betydelse
fulla som påverkansfaktorer på marknadsorienteringsprocessen. De fak
torer som beskrevs under den konserverande interna miljön var förvisso 
av karaktären "avsaknad av förändringar". Detta hindrar dock inte att 
de ingår i elementet organisationsförändringar då de bör undergå förän
dring för att underlätta processen mot ökad marknadsorientering. 

Utifrån ovanstående normativa kretsloppsmodell förstår vi att mark
nadsorientering är en process i tiden som ständigt fortgår och som stän
digt är input till förändring i företaget - ett kretslopp. Utfallet av krets
loppet påverkas av företagsledningens förmåga att hantera omgivnings
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förändringar på ett sådant sätt att företagets organisationsförändringar 
görs utifrån det marknadsorienterade synsättet och att företagets tjänste
erbjudanden därmed stämmer överens med kundernas förväntningar 
på behovstillfredsställelse. 

Företagsledningens förmåga är kopplad till deras kunskap om företa
gets resurser. Det är inte troligt att företagsledningen har fullständig 
kännedom om samtliga resurser i företaget. Detta fungerar som en osä
kerhetsfaktor då företagsledningen med fullständig kunskap rent 
teoretiskt kan fatta det optimala beslutet. Så är sannolikt inte fallet, utan 
de får nöja sig med det bästa möjliga beslutet i förhållande till den 
kunskap de besitter vid respektive tillfälle. I det följande ska kretsloppets 
olika delar diskuteras ytterligare. 

Omgivningen 

Omgivningen påverkade de två försäkringsbolagen så till vida att mark
naden avreglerats i viss mån vilket exempelvis medförde en annorlunda 
syn på konkurrensen och på kunderna. Om vi studerar litteraturen 
ytterligare fìnner vi ett visst stöd för att omgivningen verkligen har be
tydelse för marknadsorienteringen. Davis, Morris & Allen255 hävdar att 
turbulens i omgivningen påverkar marknadsorienteringen. Deras reso
nemang tar sin utgångspunkt i att marknadsföring är en gränsfunktion 
som har att hantera interaktion mellan företaget och dess omgivning. 

Marknadsföringen är denna gränsfunktion som ska hämta informa
tion om allehanda förändringar i den omgivande miljön. Genom den in
formation som på så sätt flödar in i organisationen ska marknadsfö
ringen påverka andra organisatoriska enheter i företaget så att en 
lämplig anpassning till förändringarna genomförs, alternativt kan före
tagsledningen även försöka påverka omgivningen. Även Katz & Kahn256  

talar om marknadsföringen som en gränsöverskridande funktion med 
liknande uppgifter. 

Enligt Davis, Morris & Allen257 är det logiskt att intresset för ökad 
marknadsorientering blir större när förändringstakten i omgivningen 
ökar. Slutsatserna som författarna drar efter sin studie är att upplevd 
turbulens i omgivningen har betydelse för företagens aktiviteter och ökad 
turbulens är positivt korrelerad med ökad marknadsorientering och in
samlandet av marknadsinformation. 

258 Aven Slater & Narver för ett liknande resonemang. De hävdar att 
dynamiken i omgivningen påverkar företagets strategiska uppträdande. 
Med ökad dynamik på marknaden ökar intresset för information om 
kunder till skillnad mot en stabil marknad där information om konkur
renterna är viktigare. 

255Davis, Morris & Allen (1991) 
256Katz & Kahn (1966) 

Davis, Morris & Allen (1991), se även Kohli & Jaworski (1990) 
258Slater & Narver (1994). Se även Achrol (1991) 
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En studie som delvis motsäger omgivningens påverkan har genom
förts av Greenley259. Han har genom klusteranalys definierat fem olika 
typer260 av marknadsorientering hos en grupp av företag. Han konstate
rar att marknadsorienteringen skiljer sig åt mellan företagen i de olika 
grupperna, men att företagens marknadsomgivning inte har någon sig
nifikant skillnad. Hans studie pekar på att företag med hög grad av 
marknadsorientering inte har annorlunda marknadsomgivning än före
tag med låg grad av marknadsorientering. Studien motsäger därmed ti
digare studier261. En del av förklaringen kan möjligen återfinnas i meto
dologiska orsaker262. Detta är ett område för ytterligare studier och tills 
vidare anses fortfarande omgivningen påverka marknadsorienteringen. 

Slater & Narver fortsätter med att hävda att det är en positiv korrela
tion mellan ekonomiskt utfall och marknadsorientering i alla typer av 
omgivningssituationer. En implikation som de nämner är att det företag 
som är mer marknadsorienterat alltid finner fler möjligheter på mark
naden än det företag som är mindre marknadsorienterat.263 Slutligen 
håller de marknadsorienteringens fana högt genom följande uttalande: 

Being market oriented is the basis for creating superior value 
for buyers, the meaning of competitive advantage. Accordingly, 
being market oriented can never be negative. 

För att hantera omgivningsförändringar anger Galbraith265 tre olika 
strategier: independent strategies, cooperative strategies, och strategic 
maneuvering. Med independent strategies menas i detta fall att ledning
en försöker reducera osäkerheten genom att använda de egna resurser
na på ett kreativt och konstruktivt sätt. Med cooperative strategies menas 
samarbete med andra element i omgivningen och med strategic maneu
vering menas att försöka förändra organisationens miljö. Gemensamt 
för alla dessa strategier är att det krävs marknadsinformation för att 
veta vad som händer. 

266 Morgan hävdar i sin studie av banker i England att avreglering och 
ökad konkurrens, dvs. ökad turbulens, ger upphov till ökat intresse för 
marknadsföring. Han argumenterar även för att inrättandet av en 
marknadsavdelning är mycket viktigt för att organisera aktiviteterna. 

259Greenlay (1995) 
260Oa, Customer focus orientation, Undeveloped market orientation, Fragmented 
orientation, Comprehensive market orientation samt Competitive focus orientation. 
261Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990) och Narver & Slater (1990) 
262En central fråga är här att respondenterna har befunnit sig på olika nivåer i de 
olika undersökningarna, vilket möjligen skulle kunna inverka på resultatet då de 
svarat utifrån sina egna uppfattningar om omgivningen. Greenlay har frågat 
direktörer på koncernnivå "managing directors/CEOs" (90% var styrelsemedlem
mar, och 45% av företagen hade en omsättning på över 500 miljoner) som kan antas 
befinna sig längre ifrån marknaden än chefer för "Business Units" som ingått i 
tidigare studier. 
263Se även Kirzner (1979) 
264Slater & Narver (1994), 54 
265Galbraith (1977) 
266Morgan (1990), 285 

180 



Det marknadsorienterade kretsloppet 

marknadsföring. Han argumenterar även för att inrättandet av en 
marknadsavdelning är mycket viktigt för att organisera aktiviteterna. 

This twin forces of de-regulation and increasing competition 
have combined to produce a tremendous pressure for professio
nal service firms of all types to consider seriously the role that 
marketing may play in the management and strategic direc
tion of their business.267 

Marknadsinformation 

Att ha ett marknadsinformationssystem som fångar upp förändringar i 
omgivningen (dvs. konkurrentinformation, information om kundernas 
förändrade behov och önskemål samt t.ex. förändringar i branschregle
ringar) är centralt för att öka marknadsorienteringen, som tidigare po
ängterats. 

All marknadsinformation har en framåtsyftande karaktär så till vida 
att informationen ska ligga som underlag till framtida beslut om t.ex. 
marknader, marknadssegment och tjänsteerbjudanden. Kundernas be
hov och önskemål kan antas förändras utifrån modetrender, livscykler, 
konjunkturer etc. varför det är viktigt att kontinuerligt följa upp de för
ändringar som äger rum för att i tid kunna anpassa sig och förhopp
ningsvis ligga något steg före konkurrenterna. Marknadsinformations
systemet innefattar ett antal olika komponenter som flyktigt ska beröras 
nedan. 

Företagets omgivning 

Systematisering 
och analys 

Spridning av 
information 

Marknads
undersökningar 

Marknadsförings
intelligens 

Figur 9.3. Ett marknadsinformationssystem 

267Morgan (1990), 284 
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Figuren ovan illustrerar ett marknadsinformationssystem268 där infor
mationen från omgivningen i huvudsak kommer från två olika typer av 
källor. Den ena är genom marknadsundersökningar som kan ske både 
regelbundet (för att följa upp kundernas preferenser) och vid enstaka till
fällen (vid koncepttester, kampanj uppföljningar etc.) Den andra typen av 
informationskälla är genom den dagliga verksamheten hos säljare, re-
klamationshanterare, branschtidningar, offentligt material etc. 

Informationen som samlas in/flyter in ska systematiseras så att den 
går att hantera i analysskedet. Analyserna är av olika typ beroende på 
syftet med informationen som kan vara planering (av nya koncept, nya 
marknader etc.), eller uppföljning av satsningar av olika slag. 

Slutligen betonas betydelsen av informationsspridning till berörda per
soner i företaget för att t.ex. erhålla förståelse i organisationen för fram
tida beslut. Som sagts tidigare är det beslutsunderlag som samlas in och 
därför är det viktigt att metoder och eventuella analysmodeller är till
ämpliga för sitt syfte. 

Betydelsen av ett marknadsinformationssystem kan inte nog betonas i 
samband med en marknadsorienteringsprocess. Vi kunde i de studerade 
fallen konstatera att det fanns stora brister i marknadsinformationsin
samlingen, vilket medförde att marknadsorienteringen inte var så ut
vecklad i något av bolagen, vilket efter denna genomgång inte är någon
ting att förvånas över. 

Strategier 

Kopplingen mellan strategier och företagens omgivning kan ses på olika 
sätt. Day & Nedungadi269 diskuterar faktorer som påverkar företagsleda
res uppfattning om konkurrensfördelar och definierar omgivningen 
samt företagets strategi som de två avgörande faktorerna. De delar upp 
omgivningen i fyra områden som företagsledare bör följa upp kontinuer
ligt vid utformandet av strategier. Ett område är marknadens tillväxt
takt. Författarna hävdar att kundernas behov och önskemål får relativt 
stor uppmärksamhet i de tidiga faserna av livscykeln då osäkerheten i 
omgivningen är hög. När tillväxttakten avtar och osäkerheten minskar 
är det troligt att fokus skiftar till att bevaka marknadsandelar och då blir 
konkurrenternas beteende viktigare än kundernas behov och önskemål. 

Ett andra område handlar om kundernas förhandlingsstyrka, där en 
bransch med ett fåtal starka köpare helt får företagsledningen att foku
sera på kundernas behov och önskemål och konkurrenterna får liten 
uppmärksamhet. 

Ett tredje område är konkurrensklimatet där de menar att ökad rivali
tet mellan konkurrenter tar bort uppmärksamheten från kundernas be
hov och önskemål. Omvänt ökar uppmärksamheten för kunderna i ett 
mer fragmenterat konkurrensklimat. 

Ett fjärde område rör kostnader och investeringsstruktur. Day & Ne
dungadi hävdar att kapitalintensiva branscher där låga kostnader samt 

268Jfr t.ex. Kotler (1994) kap. 5, Lekvall & Wahlbin (1987), Malhotra (1991) 
269Day & Nedungadi (1994) som bl.a. refererar en studie av Buzzell & Gale (1987) 
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högt kapacitetsutnyttjande är centralt medför att företagsledningen foku
serar på konkurrenterna i mycket större grad än på kunderna. Tjänste
branscher samt de branscher som har låg kapitalintensitet fokuserar i 
större utsträckning kundernas behov och önskemål än konkurrenternas 
beteende. Figuren nedan sammanfattar resonemanget som ligger till 
grund för utformning av framtida strategier. 

Omgivningsfaktorer 

Låg Hög 
^ Marknadens ^ 

tillväxttakt 
m 
3 
^ Liten Stor kh 

^ Kundernas for- ^ £< 
"g handlingsstyrka p 
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^ Konkurrens ^ ^ 
Ö » 
o 
« Hög Låg 

^ Kostnads- och ^ 
investeringsstyrka 

Figur 9.4. Omgivningsfaktorers betydelse för kund- eller konkurrentfokusering uti
från författarnas beskrivning 

Dessa fyra områden ger en komplex bild av företagsledarnas omgiv
ningsbevakning i strategiarbetet där ett flertal kombinationer av ovanstå
ende är möjliga. Deras påståenden ger även utrymme för ytterligare dis
kussioner kopplat till föreliggande studie. I försäkringsbranschen har 
tillväxttakten inte ökat markant på den svenska marknaden. Bevakning
en av konkurrenter skulle därmed vara centralt för att hålla marknads
andelarna. Kundernas förhandlingsstyrka är svag vilket inte medför nå
gon fokusering på kunderna. Vi kunde även konstatera att konkurrens
klimatet ansågs ha hårdnat vilket medför fokusering på konkurrenter
na. Så här långt stämmer försäkringsbranschen med den tidigare refe
rerade studien. Det återstående området har emellertid inte en över
ensstämmelse med empirin. Försäkringsbolagen kan knappast klassas 
in som kapitalintensiva (med syftning på anläggningstillgångar o.d. och 
inte på tillgångar i fråga om kundernas insatta kapital), även om deras 
datorutrustning utgör en stor andel av tillgångarna. Snarare är bran
schen mer personalintensiv än kapitalintensiv. Detta skulle innebära att 
försäkringsbolagen borde ha mer kundfokusering än vad de hade. 

Sammantaget ger ovanstående fyra strategiska dimensioner från Day 
& Nedungadi270 en typ av teoretisk förklaring till varför inte kundernas 
behov och önskemål har fokuserats mera i försäkringsbolagen. Mot detta 

270Day & N edungadi (1994) 
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kan ställas de idéer som Achrol271 framför i sin artikel om att företags
ledningar ska öka sin marknadsorientering så fort som möjligt därför 
att marknaderna i världen går mot ökad diversifiering och ökad turbu
lens samt att kunskaperna hos kunderna ökar. I artikeln hävdas att tek
nologiutvecklingen medför att framtida marknadsföring kommer att 
göra det möjligt för "mass customization", där möjligheterna att speci-
aldesigna produkter och tjänster utifrån enskilda kunders behov och ön
skemål blir en viktig konkurrensfördel. 

Det förefaller rimligt att argumentera för att en mix av kund- och kon
kurrentorientering skulle vara en bra strategi snarare än att fokusera 
endera orienteringen. Det är det som Day & Nedungadi272 benämner 
"Market-Driven" till skillnad från "Customer Oriented" och "Competitor 
Oriented". Hur mixen sedan ska se ut måste bestämmas av företagsled
ningens uppfattning om de fyra dimensionerna grundad på den infor
mation som samlas in och analyseras. 

En skiftning i strategier kan iakttas i det att den nyare strategilittera
turen framhåller att konkurrensfördelar kan nås genom individuell 
kundanpassning (customization), komplexitet och tillfällighetsfördelar 
(economy of scope) i stället för de traditionella rekommendationerna om 
standardisering, förenkling och stordriftsfördelar.273 Denna skiftning 
passar speciellt bra in på tjänsteföretag som ofta har betydligt enklare att 
anpassa sitt utbud till kundernas omedelbara behov än vad ett varupro-
ducerande företag har. 

Marknadssegmentering och positionering är andra strategiska områ
den som fokuserar kundernas behov och önskemål samt tar hänsyn till 
konkurrenternas agerande på marknaden.274 Genom att ha adekvat in
formation om kundernas behov och önskemål kan en segmentering av 
marknaden genomföras. Beslutet om segmenteringen bör föregås av en 
lönsamhetsberäkning per potentiellt segment. 

Segmenteringen är viktig eftersom samtliga kunder inte rimligtvis 
kan ha samma behov och önskemål beträffande service, pris, tillgäng
lighet etc. Om vi fortsätter att tillämpa det marknadsorienterade synsät
tet är det kundernas behov och önskemål, kombinerat med lönsamhet för 
respektive kundsegment som så långt möjligt ska utgöra segmenterings
basen och inte t.ex. olika tjänsteerbjudanden (dvs. ett internt perspektiv). 
Kundsegmenteringen är dessutom användbar för organiseringen av 
marknadsbearbetningen. 

Figuren nedan utgör ett exempel på detta resonemang. Kundernas 
lönsamhet bör vara första segmenteringsgrunden, därefter kan t.ex. geo
grafiska undersegment finnas för att möjliggöra hög servicenivå till de 
mest lönsamma kunderna var de än befinner sig. 

Vi har i exemplet fyra olika kundsegment där det mest lönsamma är 
segment ett, samt fyra olika tjänsteerbjudanden där det mest exklusiva 
är tjänst ett. Marknadsorganisationen är strukturerad utifrån mark
nadssegmenten där personlig försäljning enbart erbjuds till kunder i 
segment ett. Telefonbetjäning erbjuds kunder i både segment ett och två 

271 Achrol (1991) 
272Day & Nedungadi (1994), 36 
273Crittenden (1992) 
274Se t.ex. Kotler (1994), Normann (1986) 
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av samma personal. Brevkommunikation används till alla segment 
utom kunder i segment fyra som inte är tillräckligt lönsamma för att de 
ska bearbetas av marknadsorganisationen därför att marknadsoriente
ring även innebär att våga välja bort marknadssegment.275 En möjlig 
strategi efter att ha gjort den dylik uppdelning är att genom riktade in
satser öka den egna marknadsandelen hos kunderna (share of custo
mers) och att i de fall det lyckas kommer kunderna att "flytta sig" till 
vänster, dvs. de hamnar i ett mer lönsamt segment än tidigare. 

Gör ledningen inte en marknadssegmentering kommer de i värsta fall 
att spendera mycket resurser på kunder som företaget i alla fall inte kan 
tillfredsställa, vilket snabbt blir olönsamt. 
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Figur 9.5. Segmenteringsfilosofi kopplat till det marknadsorienterade synsättet 

När företagsledningen väl bestämt sig för att erbjuda tjänster till ett 
marknadssegment gäller det att positionera sina tjänsteerbjudanden i 
förhållande till sina konkurrenter.276 I detta fall är det en fråga om 

275Yovovich (1994) 
276Ries & Trout (1981) 
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kommunikation till kunder och potentiella kunder där de budskap och 
löften som används måste kunna infrias vid ett tjänsteköp, annars kan 
företaget få svårt att få kunderna till återköp. 

Positionering är en fråga om att förmedla en mental bild till kun
derna. Det är dock genom marknadsundersökningar som företagsled
ningen tar reda på om den bild företaget tänkt förmedla verkligen nått 
fram till kunderna, så att de har "rätt" uppfattning om tjänsteerbjudan
det. Kundernas uppfattning är således den som är intressant och inte 
marknadsavdelningens eller reklambyråns åsikter om kundernas upp
fattning. 

Qî anisationsförändringar 

I detta sammanhang kan vi diskutera förändringar utifrån de faktorer 
som ingick i kundmötet och det stödjande systemet samt de faktorer som 
ingick i de interna faktorerna (konserverande intern miljö och reforme
rande intern miljö). Vi har konstaterat att komponenterna stödjande sys
tem och kundmötet innehöll faktorer som var av stor betydelse för det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag, eftersom det var via 
dessa faktorer som fenomenet studerades. Vi kunde även konstatera att 
det fanns en koppling mellan beteendefaktorer och synsättsfaktorer som 
är viktig att arbeta med. Synsättet byggs ju i detta fall upp med hjälp av 
de uppräknade synsätts- och beteendefaktorerna. Senare konstaterades 
även att det fanns hinder och drivkrafter internt som påverkade mark
nadsorienteringsprocessen. 

Vi har således tre olika typer av faktorer att arbeta med. Det handlar 
om att reducera effekterna av den konserverande interna miljön och att 
driva på den reformerande interna miljön för att förändringarna i 
kundmötet och det stödjande systemet ska underlättas. Det handlar även 
om att arbeta med sambandet mellan synsätts- och beteendefaktorer. 

Företagsledningen har dessutom även att ta hänsyn till omgivnings
restriktioner och omgivningspotentialer, vilka påverkar dels möjlighe
terna att agera och dels utfallet av de förändringar som vidtas samt före
tagets resurser. 

Förändringarna bör komma som en följd av de tidigare genomförda 
analyserna av omgivningen och de slutsatser som dragits och formule
rats i strategier inför framtiden. Här kommer vi in på ett annat område 
nämligen organisatoriskt lärande277 som bör nämnas i samband med 
det marknadsorienterade kretsloppet. Vi har här en situation av konti
nuerlig process där återkommande organisatoriska förändringar vidtas 
som reaktion på omvärldsförändringar och vald strategi. 

I det teoretiska avsnittet berördes inlärningsprocessen där det bästa 
tillståndet bestämdes till att organisationen hade ett rationellt system för 
analys, planering och uppföljning av marknadsmöjligheter. För att nå 
dit krävs en insikt om betydelsen av organisatoriskt lärande. Slater & 
Narver uttrycker det på följande sätt: 

277För ett fylligare resonemang om organisatoriskt lärande se Müllern & Östergren 
(1995). 
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However, for a business to maximize its ability to learn about 
markets, creating a market orientation is only a start.... Thus, 
the critical challenge for any business is to create the combina
tion of culture and climate that maximizes organizational lear
ning on how to create superior value in dynamic and turbulent 
markets, because the ability to learn faster than competitors 
may be the only source of sustainable competitive advantage.27^ 

Till skillnad från produkter, tjänster och teknologier är organisatoriskt 
lärande ett konkurrensmedel som konkurrenterna svårligen kan kopi
era eftersom det är organisationsbundet. Detta pekar på att organisato
riskt lärande i kombination med marknadsorienteringsprocessen kan 
vara ett framgångsrikt koncept. 

Slater & Narver framhåller även att ett mer formaliserat lärande 
inom organisationen genom företagsanknutna "universitet" underlättar 
lärandet och fokuserar på betydelsen av detta. De poängterar emellertid 
att det är viktigt att lära även av omgivningen i form av t.ex. kunder, le
verantörer, universitet etc. De menar även att personalen i lärande or
ganisationer ska präglas av en gemensam vision att arbeta för att kun
derna ska få största möjliga värdeutbyte i interaktionen med företaget. 
Dessa organisationer utmärks av att de samlar in och analyserar infor
mation om omgivningen som sedan sprids i organisationen. De har 
dessutom lätt att ifrågasätta existerande uppfattningar om marknader 
och sitt sätt att agera. 

De menar även att marknadsfunktionen har en avgörande roll i ska
pandet av en lärande organisation i kraft av sitt externa fokus. De talar 
om "market-driven learning" som stödjande funktion för marknadsori
enteringsprocessen.279 

Organisatoriskt lärande kan sammankopplas med den reformerande 
interna miljön där intryck från omgivningen spelar en stor roll för för
ändringsprocessen. Lärande av omgivningen är där en central uppgift 
som verkar drivande på marknadsorienteringsprocessen. Vi skulle 
därför kunna infoga organisatoriskt lärande bland faktorerna i kompo
nenten stödjande system så att kopplingen till marknadsorienterings
processen lyfts fram. 

Om det marknadsorienterade kretsloppet fungerar i alla dess ovan be
skrivna delar bör resultatet bli ett marknadsorienterat tjänsteerbjudande 
till kunder och kundsegment som per definition passar deras behov och 
önskemål och infriar deras förväntningar över tiden. 

Problem i marknadsorienteringsprocessen 
I den teoretiska genomgången konstaterades att en hög grad av mark
nadsorientering förutsatte att företaget skulle bli så bra som möjligt 
inom de tre komponenterna i komponentmodellen. En samverkan mel

27^Slater & Narver (1995), 63 
279Slater & Narver (1995), 71. Se även Day (1994) som argumenterar för att lärande är 
viktigt i en marknadsdriven organisation. Se även Müllern & Östergren (1995) för en 
beskrivning av organisatoriskt lärande. 

187 



Det marknadsorienterade kretsloppet 

lan komponenterna förutsattes även för att detta skulle kunna uppnås. 
Vad som kan göras för att öka marknadsorienteringen är därför att ana
lysera de olika faktorerna inom respektive komponent för att komma 
fram till var ett företag befinner sig när det gäller tillämpningen av dem. 
I och med denna analys framkommer dessutom, som i de två försäk
ringsbolagen, vilka komponenter som bör förändras för att uppnå högre 
marknadsorientering. 

Som komplement till ovanstående kan vissa iakttagelser göras utifrån 
kretsloppsmodellen om tänkbara problem i marknadsorienteringspro
cessen. Dessa problem kan betraktas som "gap" mellan de olika stegen i 
processen. Genom att vara medveten om dessa gap kan de både analyse
ras, rättas till och förhoppningsvis undvikas i framtiden, vilket medför 
möjlighet till ökad marknadsorientering. Figuren nedan åskådliggör de 
olika gapen varefter ett resonemang om respektive gap följer. 

— — — — — Omgivningen 

Informationsgapet JJ, 

Strategigapet 

Implementeringsgapet 

Relationsgapet 
Marknadsorienterat 

tjänsteerbjudande 

Marknadsinformation 

Organisationsförändringar 

Strategier 

* 
Figur 9.6. Gapmodellen 
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Gap som bidrag till förståelse och förklaring 

Informationsgapet 

Informationsgapet finns mellan omgivningen och marknadsinformatio
nen och handlar om att företaget inte har samlat in tillräcklig informa
tion om kundernas behov och önskemål, konkurrenterna samt övriga 
omgivningsförändringar. Detta har vi tydligt kunnat se i fallbeskriv
ningarna och studien pekar på att detta område har haft betydelse för 
marknadsorienteringsprocessen i bolagen. Som ett internt hinder åter
finns t.ex. inifrån-och-uttänkande som inte ligger i linje med att utforma 
ett systematiskt marknadsinformationssystem. Även tidigare har poäng
terats den centrala betydelsen som marknadsinformationsinsamlingen 
har för marknadsorienteringsprocessen.280 

Att förbättra företagets insamling av marknadsinformation är en rela
tivt snabb och enkel åtgärd för att erhålla beslutsunderlag inför fram
tiden. Kunskaper om kundernas behov och önskemål är centralt för att 
öka marknadsorienteringen, vilket framgått tidigare. Utan den kunska
pen är möjligheten att genomföra förändringar i tjänstekonceptet eller i 
sättet att tillhandahålla tjänsterna, som på ett bättre sätt tillfredsställer 
kunderna, ytterligt begränsad. Företagsledningen kan ha viss kunskap 
som fingertoppskänsla och möjligen "träffa rätt" i sina åtgärder, men 
möjligheten att det ska bli otillfredsställande förändringar är stora. 
Marknadsinformationen har en viktig funktion som ett slags bränsle i 
det marknadsorienterade kretsloppet. Även Peters & Waterman281 häv
dar i sin populära bok att mästarföretagen är bättre på marknadsinfor
mation än mindre framgångsrika företag. 

Förändringar av tjänsteerbjudandet eller av marknadsbearbetningen 
som genomförs ska vara grundade i kundernas behov och önskemål och 
motsvara de förväntningar som kunderna har på tjänsten. Förändring
ar som inte uppmärksammas av kunderna är tveksamma om de inte är 
lönsamhetsförbättrande. 

Kännedom om konkurrenternas förändringar och förändringar i om
givningen i övrigt är även viktigt att veta om på ett så tidigt stadium som 
möjligt för att kunna diskutera och förbereda eventuella strategiförän
dringar. 

Marknadsföringen har den gapöverbryggande funktionen att bevaka 
marknadsförändringar samt att kanalisera dessa in till företagets olika 
ledningsfunktioner för kännedom och åtgärder. Om denna del av mark
nadsföringen ska fungera krävs det en systematik i hanteringen av 
marknadsinformation. Det primära är att samla in informationen, men 
därefter ska den bearbetas och kanaliseras till adekvat ledningsfunktion 
för åtgärd. Man brukar tala om marknadsinformationssystemet (MIS) 

28°Se t.ex. Greenlay (1995) och Kohli & Jaworski (1990). Greenlay har tidigare i denna 
studie kritiserats på metodologiska grunder. När det gäller marknadsinformationens 
betydelse svarar denna faktor dock för 50% av variansen i en diskriminantanalys 
vilket är mycket högt. Denna faktor torde därför ha ett klart samband med marknads
orientering i refererade undersökning. 
281Peters & Waterman (1982) 
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som innefattar beslutsfattande, analys, planering, implementering och 
kontroll. Information om marknadsomgivningen, marknadssegment, 
marknadskanaler, konkurrenter makroomgivningen etc. samlas in som 
beslutsunderlag genom marknadsundersökningar, intern information, 
offentliga uppgifter etc. För att kunna hantera allt detta krävs ett system 
som hjälper till med sortering, katalogisering och distribution.282 

Spridningen av informationen har tidigare även poängterats för att de 
anställda ska känna sig välinformerade. Detta kan utgöra en viktig be
ståndsdel i den interna marknadsföringen. Även som uppföljningsin
strument för vidtagna åtgärder på marknaden är marknadsinformation 
en viktig funktion. 

För att ha kontroll på lönsamheten av marknadsinsatser bör mark
nadsinformation samlas in även med detta syfte. Sammanfattningsvis 
handlar det således om att tillskapa en systematisk insamling av mark
nadsinformation som underlag för marknadsbeslut, uppföljning och 
kontroll, samt spridning av marknadsinformationen i företaget. 

Strategigapet 

Marknadsinformationen ska sedan ge input till strategiutvecklingen i fö
retaget och här finns strategigapet. Det handlar om att företagsledning
en inte har sett till att samla in tillräckligt med information och/eller att 
de inte har tolkat den insamlade informationen på "rätt" sätt, dvs. ur ett 
marknadsorienteringsperspektiv. Formuleringen, eller förändringen av 
strategierna riskerar då att avvika från det marknadsorienterade syn
sättet vilket kan ge upphov till allvarliga tänkbara konsekvenser. Här 
kan hela tjänstekonceptet komma att ifrågasättas av kunderna till följd 
av brister i både informations- och strategigapet. 

Vi kunde se i fallen att det existerade en slags kamp mellan hinder 
och drivkrafter när det gällde marknadsorienteringsprocessen. Vi hade 
exempelvis låg kundaktivitet som ett externt hinder, vilket hade att göra 
med kundernas förhandlingsstyrka. Som intern drivkraft återfanns 
kundsegmentering som beskrivits som strategiskt viktigt och som i för
säkringsbolaget Sture medförde en delvis ny organisation samt ett 
annorlunda sätt att genomföra kundbearbetningen på. Konkurrensgrad 
var en extern drivkraft i fallen som också påverkade marknadsoriente
ringsprocessen. En företagsledning bör således analysera situationen för 
att komma fram till vilka faktorer internt och externt som hindrar re
spektive driver en process mot ökad marknadsorientering. 

Många företagsstrategier har en finansiell orientering som inte till
räckligt tar hänsyn till marknadens olika nyanser och där kundernas 
behov och önskemål riskerar att "glömmas bort". Channing uttrycker 
det ideala förhållningssättet enligt följande: 

In companies that are marketing conscious, corporate strategy 
reflects the realities of the marketplace and deals with those rea
lities with specificity and understanding. A marketing-ori
ented plan identifies targeted customer groups and the products 
to be supplied to them. It also defines how the company will posi
tion itself against competition in each of its principal product li-

282Se t.ex. Kotler (1994), kap. 5 
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nes. Growth and profit objectives are supported by marketing 
programs that specify how additional market share might be 
won and how margins can be defended or increased. With these 
concepts in place, the corporate strategic plan can address the is
sues of resources, manpower, and operations in support of its 
marketing strategy.283 

Ledningens uppfattning om vad som händer kan vara ett problem.284 

Norm ann & Ramirez285 anför att ledningen tolkar förändringar utifrån 
befintliga referensramar och därigenom riskerar att missa vad som 
händer på marknaden. Företagsledningar tenderar att agera utifrån 
historiska företeelser och nytänkande är i det perspektivet inte helt lätt 
att åstadkomma. Dessutom har de sannolikt inte fullständigt grepp om 
företagets egna resurser, enligt tidigare diskussion. De exemplifierar 
med många företag som förändrat sina kunderbjudanden utifrån nya 
insikter om hur värdet för kunden skapas i interaktionen mellan kund 
och företag. De har som utgångspunkter286: 

1 En organisation kan bara skapa sådana erbjudanden som 
speglar dess kapacitet 

2 Endast organisationer vars kapacitet avspeglar markna
dens grundläggande logik för värdeskapande har förmåga 
att konkurrera och därmed överleva. 

För att uppfylla detta krävs information. Om vi kopplar tillbaka till det 
marknadsorienterade kretsloppet så ser vi att marknadsinformationen 
fungerar som input i kretsloppet och om turbulensen i omgivningen ökar 
så fordras åtgärder. Informationen som samlas in och lagras i en data
bas ska tolkas utifrån ett marknadsorienterat perspektiv så att de 
möjliga strategiförändringarna görs utifrån det marknadsorienterade 
synsättet, där kundernas behov och önskemål är centrala. Här har vi 
kunnat spåra en brist i de båda försäkringsbolagen. 

Normann & Ramirez287 talar om "omkonfigurering" och menar då att 
företagsledare måste vara medvetna om marknadens förändringar och 
att företagen bör anpassas till dem. De menar att omkonfigurering äger 
rum på tre plan; kunderbjudandet, organisationer samt föreställningar/ 
begreppsbilder. De hävdar att det inte längre är företag som konkurrerar 
utan olika kunderbjudanden. Organisationen ska ligga till grund för 
kunderbjudandet och förändringar av organisationen är inte enbart en 
fråga för toppledningen utan kanske även för t.ex. enskilda avdelningar. 

Tankegången att det är kunderbjudanden som konkurrerar är intres
sant så till vida att kunderna anses bättre utbildade, mer kräsna och i 

283Channing (1988), 35 
284Se Hardy (1988) och Jaworski & Kohli (1993). Se även t.ex. Peters & Waterman 
(1982) som menar att företagsledningen ofta utgör hinder för att företagen skall bli 
framgångsrika. 
285Normann & Ramirez (1995) 
286Oa, 74 
2870a, 103 ff 

191 



Det marknadsorienterade kretsloppet 

största allmänhet mer kunniga som köpare av problemlösningar288. 
Detta kan leda till vad författarna benämner som "utbuntning", dvs. att 
köparna väljer russinen ur kakan från respektive kunderbjudande. 
Konkurrenterna kan bidra till detta genom att t.ex. nischa in sig på de 
tjänsteerbjudanden som är lönsamma och lämna de andra. Begreppet 
"valfrihet" har ju för övrigt präglat en stor del av den politiska debatten 
från slutet på 1980-talet. Innebörden kan bli att s.k. helkunder blir allt 
mer sällsynta i företagen i framtiden. 

Implementeringsgapet 

Implementeringsgapet innebär att det finns problem mellan den strate
giska inriktningen och förändringar i organisationen. Vi konstaterade 
tidigare i fallanalyserna att det fanns mer eller mindre starka koppling
ar mellan synsätts- och beteendefaktorer. Implementeringen av synsätt
et marknadsorientering beskrevs tidigare som hur väl sambanden 
mellan dessa faktorer fungerar. 

En väg som angavs i kapitel 7 var att arbeta mer med de faktorsam
band som var svaga för att öka marknadsorienteringen. Vi kan även tän
ka oss att marknadsorienteringen ökar genom att företagsledningen fo
kuserar på synsättsfaktorer som betydelsefulla för organisationens kon
kurrenskraft samt att koppla ihop dessa med önskade beteendefaktorer. 
Detta kräver intern marknadsföring för dessa tankegångar för att per
sonalen ska acceptera förändringarna. Att öka marknadsorienteringen 
handlar, enligt tidigare resonemang, även om att försöka identifiera och 
möjligen styra interna och externa hinder och drivkrafter. 

Problemet för företagsledningen efter denna identifikation och analys 
är hur dessa hinder och drivkrafter samt synsätts- och beteendefaktorer 
ska hanteras (implementeringen). Det förefaller sannolikt att det är 
många parallella processer, både internt och externt (se kap. 8), som ska 
hanteras samtidigt. Komplexiteten i beslutsfattandet blir då stor och ge
nom att ha kännedom om vilka faktorer som med- respektive motverkar 
förändringsprocessen blir beslutssituationen något mer strukturerad. 
Sedan återstår det att besluta om vilka av synsätts- och beteendefaktorer
na som ska prioriteras samt hur de hindrande faktorerna ska bearbetas 
och om förstärkningar av drivande faktorer behövs och i sådana fall hur 
prioriteringen dem emellan ska ske. 

Implementering av det marknadsorienterade synsättet har inte 
ägnats speciellt mycket intresse i litteraturen289 men vi ska ändå disku
tera några författares aspekter av denna implementering nedan. 

Leavitt290 poängterar att implementeringen av ett marknadssynsätt 
till stor del handlar om hur företagsledningen agerar. Han anser att det 
är mycket viktigt vilka budskap ledningen kommunicerar till de an
ställda. Kohli & Jaworski291 instämmer i detta och adderar ytterligare 

288Jfr Ruekert (1992) 
289Kohli & Jaworski (1990), 1 
290Leavitt (1965) i March (1965), 244. Se även Webster (1988), 37 som har ett liknande 
resonemang. Se även Argyris (1966) som studerade avvikelser mellan vad chefer sade 
och vad de sedan gjorde. 
29^Kohli & Jaworski (1990), 7ff 
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två viktiga kategorier som kan underlätta eller hindra denna implemen-
tering: dynamiken mellan avdelningar och organisatoriska system. 
Dessa kategorier diskuteras kortfattat nedan. 

Kohli & Jaworski har även i en efterföljande artikel292 konstaterat att 
dynamiken mellan avdelningar har betydelse i så måtto att konflikter 
mellan två eller flera avdelningar kan hämma marknadsorienterings
processen. Ekonomichefen skulle t.ex. kunna tycka att det är onödigt att 
investera i utvecklingen av ett mer användarvänligt datorsystem för 
frontpersonalen, medan marknadschefen anser det som absolut nödvän
digt för att kunna ge kunderna bästa möjliga service på ett snabbt och en
kelt sätt. Även spridningen av marknadsinformation kan hämmas av 
konflikter mellan avdelningar på så sätt att viss information kan undan
hållas om den "skadar" den egna avdelningens rykte, arbetssätt eller 
ledningsfilosofi. 

När det gäller organisatoriska system tar författarna upp specialise
ring som ett tänkbart hinder för marknadsorientering t.ex. genom att 
den förhindrar informationsspridningen i företaget. De konstaterar även 
att formalisering inte utgjorde hinder för marknadsorienteringen, vilket 
det spekulerats i tidigare. De hävdar i detta sammanhang att innehållet i 
regler däremot kan påverka utfallet, men inte regelsystemet som sådant. 
Däremot anses belöningssystem vara en nödvändighet vid implemente-
ringen för att "rätt" beteende ska uppmärksammas. Att t.ex. belöna de 
som har sålt mest kan motverka marknadsorienteringen därför att det 
kan ha övervägande kortsiktiga effekter i motsats till marknadsoriente
ring som syftar till långsiktighet. Även decentralisering ges stor bety
delse för att marknadsorienteringen ska lyckas.293 

Implementering av det marknadsorienterade synsättet beskrivs som 
fem relativt enkla principer i en artikel av Vandermerve & Gilbert294. 
Dessa principer är: l) Behandla interna serviceköpare som kunder, 2) 
Säkerställ att åtgärder och information inkluderar slutanvändare, 3) 
Köpare ska behandla säljare som leverantörer, 4) Utöka kärntjänster till 
att bli problemlösningar samt 5) Utveckla anställda och organisationer 
till att bli flexibla och reagerande. 

En betydligt mer teoretiskt grundad diskussion om implementering av 
det marknadsorienterade synsättet förs av Lichtenthal & Wilson295 . De 
menar att det finns olika dimensioner296 av normbegreppet att arbeta 
med och att det sannolikt är en lång och svår process att öka marknads
orienteringen i ett företag samt att det är företagsledningen som ska leda 
processen.297 De menar att en kritisk punkt är att definiera vad mark
nadsorientering innebär för företaget samt för de olika avdelningarna 
och därefter prioritera vilka kritiska områden respektive bolag ska börja 
med. Avslutningsvis skriver de: 

292Jaworski & K ohli (1993) 
293Jaworski & Kohli (1993). Se även Lichtenthal & Wilson (1992) 
294Vandermerve & Gilbert (1989) 
295Lichtenthal & Wilson (1992) 
296prevalence, rigidity, frequency of activity, directionality, specificity or diffuseness 
and object. 
297Se även Kohli & Jaworski (1990) och Webster (1988) 
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The firm should institute changes, so that movement toward a 
market orientation is embedded and irreversible. We are not 
suggesting that a market orientation should dominate the firm. 
Rather, a market orientation should be a visible hand that gui
des the behavior of individuals each day in performing their 
jobs. A market orientation is a set of perceptual goggles and an 
associated technology. It is not a department and it must be un
derstood, accepted, and used almost as automatically and inno
cuously as computers, memoranda, and one's own langua-
ge 298 

Citatet är egentligen en mycket bra kondenserad sammanfattning av 
hur marknadsorientering som synsätt bör fungera ur ett normativt ide
alperspektiv. Det praktiska problemet är dock fortfarande implemen-
teringen för att försöka nå upp till den dagliga användningen av det så 
att det blir naturligt att agera utifrån det marknadsorienterade synsättet 
enligt ovan. Även Dunn, Norburn & Birley299 hävdar att det existerar be
tydande svårigheter i att implementerà det marknadsorienterade syn
sättet och att det är en "formidable managerial challenge". 

Bonoma300 har integrerat de båda områdena strategi och implemente-
ring och konstruerat en figur för problemdiagnos enligt nedan: 

STRATEGY IS: 

APPROPRIATE INAPPROPRIATE 

hH C 
z m 
o H § I 
g B 

3 
Oh § 
0 
S 
1 § 

Sucess 
Targets met for 
Growth, Share, 
Profits 

Roulette 
Good execution mitigates 
poor strategy, gives 
management 
time to see and correct it. 
Or, i t hastens faliure 

S O T* —V 

Trouble 
Poor execution hampers 
good strategy. Manage
ment may never become 
awareof strategy 
correctness. 

or  ̂y 
Faliure 

But hard to diagnose,be
came poor strategy is mas
ked by inability to execute. 

Figur 9.7. Marknadsföringsstrategi och implementering: Problemdiagnos (Källa: 
Bonoma 1984, s. 13) 

29®Lichtenthal & Wilson (1992), 205f 
299Dunn, Norburn & Birley (1994) 
300Bonoma (1984), kap. 1 
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Han menar att strategi och implementering är sammanflätade i en 
cykel på så sätt att båda områdena påverkar varandra. Gränserna 
mellan de båda områdena är inte helt glasklar vilket kan innebära att 
problem vid första anblicken kan vara svåra att härleda till antingen 
strategi eller implementering. 

Författaren skiljer även ut fyra nivåer för implementering av mark
nadsföring. Med början från den lägsta nivån anger han marknadsfö
ringsaktiviteter (ex. försäljning och promotion), marknadsföringspro
gram, marknadsföringssystem samt marknadsföringspolicies. Den 
översta nivån - policies - anges bestå av två delar: identitet och riktning. 
Identitet handlar om att beskriva/kommunicera "hur vi gör saker här" 
där marknadsföringskulturen spelar en viktig roll (t.ex. marknadsorien
tering). Riktning pekar ut "vart vi är på väg" dvs. marknadsföringsstra
tegi och ledarskap. 

I detta resonemang kan således marknadsföringsstrategi och mark
nadsorientering förenas i ett gemensamt begrepp — marknadsföringspo-
licy. Implementeringen av det marknadsorienterade synsättet ska enligt 
författarens resonemang ske genom att marknadsföringspolicyn bildar 
referensramen för implementeringen på de lägre nivåerna (marknads
föringssystem, marknadsföringsprogram och marknadsföringsaktivite
ter) dvs. implementeringen ska ske uppifrån och ned i företaget301. 

Detta går enkelt att jämföra med föreliggande studies diskussioner om 
synsättsfaktorer och beteendefaktorer. Synsättsfaktorer skulle då jämfö
ras med marknadsföringspolicy och beteendefaktorerna med marknads
föringsaktiviteter. 

Relationsgapet 

Relationsgapet innebär att det finns problem i relationerna mellan före
taget och deras kunder. Vi konstaterade tidigare att det var en konkur
rensfördel att behålla sina gamla och lönsamma kunder vilket placerar 
fokus på kundrelationerna. I detta avseende hade försäkringsbolagen 
hunnit längre och de hade börjat inse att relationer med kunder var vik
tigt inför framtiden, även om en del återstod att göra. 

Här kan vi hämta mycket inspiration från litteraturen om relations
marknadsföring. Vi kan börja med att konstatera att det behövs en 
databas för att registrera marknadsinformation i. Den intressanta delen 
av marknadsinformationen är i detta fall information om kunderna. 
Denna databas ska sedan användas som ett aktivt instrument i mark
nadsföringsarbetet.302 

Utbildningen i företagen ska även beröra marknadsfaktorernas bety
delse samt kundmanagement.303 Företagsledningen betraktar ofta 
kunden som profit-center304 och det gäller att få så stor del av kundens 

30*Se även t.ex. Hardy (1988) och Jaworski & Kohli (1993) 
302Barlow (1992), Brierley (1994), Grönroos (1994a), Harrisson (1993), Holmlund & 
Kock (1996), Peppers & Rogers (1995), Shani & Chalasani (1992) 
303Peppers & Rogers (1995), Perrien, Paradis & Banting (1995) 
304Perrien, Filiatrault & Ricard (1993), Perrien & Ricard (1995) 
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förtroende som möjligt så att kunden helst köper "allt av oss". Fokus blir 
då andel av kund i stället för andel av marknad.305 

En relation är en personlig process som ska fungera över tiden. Därför 
är det viktigt att ha god personalpolitik så att företagen inte får hög per
sonalomsättning i gruppen frontpersonal. I kundmanagement ingår att 
ha en god kvalité i kundrelationen samt att ha en god ledarförmåga så 
att frontpersonalen känner att de är en central länk i relationen mellan 
företag och kund.306 

Om det finns betydande problem med relationerna innebär det sanno
likt att ledningen inte har anammat idéerna om att interaktioner med 
kunder ska vara långsiktiga processer och detta kräver en kontinuerlig 
uppbackning. En viss del av implementeringen av det marknadsoriente
rade synsättet handlar ju om att bygga relationer till kunderna, vilket är 
viktigt att förstå. 

Holmlund & Kock307 menar att relationsmarknadsföring är en mana
gementfilosofi som handlar om att skapa nöjda kunder bl.a. genom akti
viteter för resursbyggande. Detta hanteras inte i marketing-mix teorin. 
Deras empiriska fält är banker, som ingår i den finansiella sektorn. De 
fann att det var små kvalitetsproblem i relationerna mellan bank och 
kund. De som fanns var dels funktionella (access till tjänsterna) och dels 
ekonomiska (exit-barriärer). För att förbättra kvalitén i relationerna kan 
accessen till tjänsterna ökas, informationen till kunderna ökas och en 
segmentering av marknaden göras. 

Funktionella problem återfanns även i föreliggande studie av försäk
ringsbolag, men inte ekonomiska i det att det skulle vara ekonomiskt 
ofördelaktigt att byta försäkringsbolag. 

Sammanfattning 

Gapmodellen visualiserar ovanstående diskussioner och vi kan med den 
inse att utfallet, dvs. det marknadsorienterade tjänsteerbjudandet, kan 
få problem vid olika faser. Här har insamlandet av marknadsinfor
mation en avgörande betydelse som input till utformning och förändring 
av tjänstekonceptet. 

Företagsledningens kompetens och förmåga att sedan använda det 
marknadsorienterade synsättet för att tolka informationen och sedan 
översätta den till lämpliga strategier inför framtiden och implementerà 
dessa avgör i sin tur tjänstekonceptets framtid. Organisationsföränd
ringarna ska därefter komma som en effekt av marknadsföringspolicyn 
och ska stödja interaktionerna med företagets kunder för att behålla 
dessa samt främja interaktioner med potentiella kunder för att öka 
marknadsandelarna. 

305Barlow (1992), Freid & Freid (1995), Peppers & Rogers (1995) 
306Holmlund & Kock (1996), Perrien, Filiatrault & Ricard (1993), Perrien & Ricard 
(1995) 
307Holmlund & Kock (1996) 
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Resurser som bidrag till förståelse och förklaring 

Om vi gör en summering av ovanstående så kan vi konstatera att det i 
huvudsak handlar om resurser. Information handlar om att få kunskap 
om omgivningens hot och möjligheter som sedan ska matchas med or
ganisationens styrkor och svagheter i strategier. De ska sedan imple-
menteras av företagsledningen och omsättas till tjänsteerbjudanden som 
fyller behov och önskemål på marknaden. De ska dessutom levereras ut
ifrån grundtanken om att bygga och underhålla relationer med kun
derna. 

Ett relativt nytt teoretiskt område som kan stödja och till viss del för
klara kretsloppsmodellen är "the resource-based theory of the firm"308. 
Det handlar om strategier och den tar sin utgångspunkt i att konkur
rensfördelar uppstår genom att företagsledningen kan hantera företa
gets resurser på ett idealt sätt genom att bl.a. kontinuerligt investera i 
resurser309. Lönsamhet ska uppnås genom att basera företagets strate
gier på de resurser som är tillgängliga och lämpliga i förhållande till 
omgivningen och dess förändringar. Här kombineras både teorier om ex
terna faktorer310 och interna faktorer311 som utgör grunden för att 
uppnå konkurrensfördelar. 

Resurser innefattar både fysiska, organisatoriska och osynliga resur
ser (t.ex. kompetens och organisatoriskt lärande). Utgångspunkten är 
att varje företag har heterogena företagsspecifika resurser samt kapaci
tet att utnyttja dessa.312 

Om vi lägger ett resursperspektiv på kretsloppsmodellen så kan vi 
definiera marknadsinformation som en resurs313 som är "osynlig" och 
viktig för att bygga kunskap om omgivningens möjligheter och hot samt 
kombinera dessa med information om företagets interna styrkor (dvs. 
övriga resurser i form av t.ex. tekniska och personella resurser) samt 
interna svagheter. Som resurs förefaller information även enligt detta 
teoriområde vara central.314 

Strategi är nästa resurs som i detta sammanhang kan kopplas till fö
retagsledningens förmåga att matcha omgivningens möjligheter med fö

308Detta teoretiska område hade sin upprinnelse i en artikel av Wernerfelt (1984) och 
sedan dess har ett flertal artiklar skrivits av bl.a. Barney (1986), Barney (1991), Collis 
& Montgomery (1995), Conner & Prahalad (1996) samt Kogut & Zander (1996). Till en 
del bygger teorin på Andrews (1971) och på Penrose (1959). Kritiska artiklar har även 
skrivits av Foss (1996a, b). 
309Se t.ex. Collis & Montgomery (1995) 
310Se t.ex. Porter (1979, 1980) 
311Se t.ex. Peters & Waterman (1982) 
312Mahoney (1995) 
313Jfr Hunt & Morgan (1995) som definierar både information och marknadsoriente
ring som betydelsefulla resurser för ett företag. 
314Jfr Mahoney (1995) som delar upp information i tre kategorier: "environmental in
formation (e.g. learning customer preferences), corporate information (e.g. proactive-
ly building brand name and reputation) och internal information (e.g. increasing in-
formation-processing capabilities." (sidan 94) 
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retagets resurser. Collis & Montgomery anger fem områden, eller sna
rare frågeställningar beträffande resursutveckling. Dessa är315: 

1. Hur svår är den för konkurrenter att kopiera? När det gäller tjänster 
är detta ett naturligt område för strategiska diskussioner när det gäller 
tjänsteutveckling inför framtiden. Helst vill företagsledningen uppnå ett 
koncept som är svårt att kopiera. 

2. Hur länge räcker den som konkurrensfördel? Ju längre resursen 
kan utgöra en konkurrensfördel desto bättre. Detta är speciellt viktigt för 
tjänsteföretag där det ofta är lätt att kopiera åtgärder. 

3. Hur lämplig är resursen? Detta handlar om vem som tjänar mest 
på att vi satsar på denna resurs. De menar att en resurs ofta är föremål 
för förhandling och att värdet av resursen inte alltid blir högst för den 
som var först. En investering i t.ex. ett koncept med personlig försäk
ringsman kanske kopieras av en konkurrent som får ett bättre utfall tack 
vare andra konkurrensfördelar. 

4. Hur utbytbar är resursen? Detta följer Porters316 resonemang om 
substitutprodukter, vilket även kan innebära att konkurrenter slår till
baka med andra resurser som för kunden medför ett högre värde. I för
säkringsbranschen har detta skett i och med införandet av "sparproduk-
ter" som i vissa fall kan ses som substitut till försäkringar. 

5. Hur konkurrenskraftig är resursen? Detta handlar om vems resur
ser som är bäst och företagsledningen måste således värdera resurser 
relativt konkurrenterna. Här krävs information om konkurrenterna 
samt kundernas preferenser. 

Det gäller för företagsledningen att ha tillräckligt bra kännedom om 
företagets resurser för att kunna vidta de åtgärder som strategiskt skulle 
vara bäst i en given situation. 

Organisationsförändringar kan i detta sammanhang kopplas till organi
sationen som resurs. I organisationen finns mycket kompetens lagrad 
tillsammans med värderingar och normer över t.ex. hur personalen 
uppträder. För företagsledningen gäller det att investera i organisatio
nens kompetensuppbyggande och att stimulera organisatoriskt läran-
de.317 

The resource-based theory of the firm kan således ge stöd för de olika 
faktorerna i kretsloppsmodellen om vi betraktar dem utifrån ett resurs
perspektiv. Detta kan även svara för en del av förklaringen till varför de 
två försäkringsbolagen inte hade kommit längre i sin marknadsoriente
ring. Studien pekar på att en del interna resurser inte hanterats utifrån 
det helhetsperspektiv som detta teoriområde förser oss med. Det är 
främst kombinationen av interna resurser och de externa faktorer som 
identifierats som inte matchats med varandra fullt ut. 

Slutsatsen av att kort föra in diskussionen på detta teoriområde blir så
ledes att marknadsorienteringsprocessen även kan betraktas utifrån ett 

315Collis & Montgomery (1995) 
316Porter (1979) 
317Mahoney (1995) föreslår att the resource-based theory of the firm skall kompletteras 
med teoriområdet organisatoriskt lärande eftersom det senare är en konkurrensfördel 
som är svår att kopiera. Se även Müllern & Östergren (1995) för en fyllig beskrivning 
av organisatoriskt lärande. 
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resursperspektiv. Diskussionen ovan indikerar att resursperspektivet 
kan bidra till förståelsen av marknadsorienteringsprocessen och ge 
ytterligare förklaring till densamma. Vi kan även konstatera att kompo
nentmodellen finner stöd i det resursperspektiv som the resource-based 
theory of the firm förser oss med. 

Eftersom detta teoriområde inte fanns med från början i föreliggande 
studie så kan inte allt för långtgående slutsatser dras utifrån resursper
spektivet. Diskussionen indikerar dock att det är troligt att detta teoriom
råde skulle ge ytterligare förståelse och förklaring till marknadsorien
tering i tjänsteföretag. Det får i detta fall skjutas framåt i tiden och ägnas 
mer uppmärksamhet inför framtida forskning. 

199 





10 
Studiens resultat och fortsatt 
forskning inom området 

I detta kapitel ska studien sammanfattas och resultaten relateras till de 
syften som var utgångspunkten för studien. Överförbarheten av studiens 
resultat till andra tjänsteföretag diskuteras också. En genomgång av ny 
litteratur inom de båda områdena tjänstemarknadsföring och mark
nadsorientering görs för att relatera föreliggande studies resultat till 
forskning som presenterats efter att föreliggande studies teoretiska refe
rensram fastlades. I slutet av kapitlet diskuteras förslag på fortsatt 
forskning. 

Den teoretiska referensramen 
Studiens huvudsyfte var att beskriva och analysera det marknadsorien-
terade synsättet i tjänsteföretag. En utgångspunkt var att det tjänstepro-
ducerande företaget delvis hade andra marknadsföringsproblem än det 
varuproducerande. Ett centralt problem är att interaktionen med kun
derna ofta sker mellan individer. Frontpersonalen blir därmed mycket 
viktiga för kundernas uppfattning av företagens tjänsteerbjudanden. 
Komponenten kundmötet är det stora bidraget till området marknads
orientering när det granskas utifrån det tjänsteproducerande företagets 
perspektiv. 

De andra två komponenterna marknadsinformation och stödjande sy
stem fanns sedan tidigare beskrivna i samband med marknadsoriente
ring i varuproducerande företag. När det gäller stödjande system finns 
det flera gemensamma faktorer mellan områdena tjänstemarknadsfö
ring och marknadsorientering. Studiens ursprungliga bidrag till områ
det marknadsorientering i tjänsteföretag var just att kombinera de två 
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teoriområdena marknadsorientering och tjänstemarknadsföring. Ur 
denna kombination erhölls komponentmodellen, som var utgångspunk
ten för empiriinsamlingen. 

Figur 10.1. Komponentmodellen - utgångspunkten för empiriinsamling om det 
marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag 

Komponentmodellen var inspirerad av ett tidigare forskningsprojekt318 

där den teoretiska referensramen sammanfattades i en liknande modell. 
Det projektet var den egentliga startpunkten för föreliggande studie som 
ytterligare har utvecklat kunskapen om det marknadsorienterade syn
sättet i tjänsteföretag. För författaren har forskningsprocessen inom om
rådet marknadsorientering i tjänsteföretag således innefattat två stu
dier. 

För att kunna använda komponentmodellen som utgångspunkt för 
empiriinsamlingen krävdes en konkretisering av de tre komponenterna. 
Konkretiseringen genomfördes på så sätt att de kritiska faktorer som 
identifierades i den teoretiska referensramen fick bilda frågeområden 
inom respektive komponent. Frågorna ställdes till ett antal personer i två 
försäkringsbolag i Sverige och genom detta erhölls en bild från varje re
spondent av det marknadsorienterade synsättet, utifrån dennes perspek
tiv. Dessa bilder sammanfattades sedan och analyser av varje fallbe
skrivning genomfördes för att utröna hur marknadsorienteringen såg ut 
i respektive företag samt vilka beteendefaktorer som var kopplade till syn
sättsfaktorerna i försäkringsbolagen. 

F örsäkringsbolagens marknadsorientering 
Avvikelser från komponentmodellen kunde, som väntat, konstateras. 
Störst var avvikelsen inom komponenten marknadsinformation. Inget av 
försäkringsbolagen hade vid tiden för studien någon systematisk insam
ling av t.ex. information om kundernas behov och önskemål. De hade 
haft ett produktorienterat tänkande i bolagen och funktioner som exem
pelvis konceptutveckling styrdes av ett markant inifrån-och-ut perspek
tiv. Nya kunderbjudanden grundade sig bl.a. på interna erfarenheter 
samt produkttekniska lösningar snarare än på kundernas faktiska be
hov och önskemål. Konkurrentinformationen hanterade bolagen dock 
betydligt bättre. 

318Jaensson & Müllern (1992) 

Marknads
information 

Kundmötetf p 

Stödjande 
system 
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Beträffande komponenterna stödjande system och kundmötet hade bo
lagen kommit en bra bit på väg i sina marknadsorienteringsprocesser, 
men även här kunde avvikelser från idealmodellen konstateras. Försäk
ringsbolaget Sture hade arbetat mer med att ändra attityder till kunder
na, främst bland sin frontpersonal och med att införa någonting som 
kan liknas vid en marknadsorienterad kultur. Även den interna mark
nadsföringen bedömdes vara något mer utvecklad i försäkringsbolaget 
Sture. 

Även när det gällde komponenten kundmötet hade försäkringsbolaget 
Sture kommit lite längre än försäkringsbolaget Nisse. Sture hade arbetat 
mer aktivt med att fokusera frontpersonalens agerande samt med att 
utveckla interaktionen med kunderna. Grunden för detta var att bolaget 
hade gjort en förändring av marknadsorganisationen så att den var 
strukturerad utifrån kundsegment i stället för utifrån produktområden. 
Detta medförde en större fokusering på interaktionen mellan kund och 
frontpersonal. På så sätt påbörjades i viss mån arbetet med kundens 
medverkan i produktionen. Kunderna hade att samarbeta med frontper
sonalen för att uppnå bästa möjliga resultat av interaktionen, dvs. kun
dens totala försäkringslösning. Företagsledningen hade dock inte ändrat 
i ett centralt system - redovisningssystemet. Detta var fortfarande upp
byggt enligt produktorienteringssynsättet vilket medförde att ansvariga 
för kundsegmenten i ett inledningsskede inte kunde läsa av resultatet av 
sina aktiviteter, med viss irritation som följd. 

Försäkringsbolaget Nisse befanns vara lite senare med vissa förän
dringar och skulle vid tiden för studien till stor del kopiera försäkrings
bolaget Stures koncept, dock utan motsvarande organisationsförändring. 
De valde i stället att genomföra en förändring i organisationen som re
sulterade i säljgrupper som skulle ta hand om kundernas totala behov 
och önskemål. Ett problem i samband med denna förändring var att belö
ningssystemen var utformade utifrån individen (provisionslön) och inte 
utifrån en säljgrupp. Olika lösningar för att hantera detta diskuterades 
vid tiden för studiens empiriinsamling. 

Fallanalyserna visade att marknadsorienteringsprocesserna hade 
startat med komponenten marknadsinformation. Försäkringsbolaget 
Sture hade genomfört en intern kundbasanalys av vilken det framgick att 
ca 20 % a v kunderna stod för ca 80 % av intäkterna. Detta i sin tur ledde 
fram till en organisationsförändring där den bärande idén var att det 
lönsamma kundsegmentet skulle bearbetas med personlig försäljning, 
direktreklam, brev och telefonkontakter medan de andra kundsegmen
ten enbart skulle bearbetas med direktreklam och/eller brev och telefon
kontakter. 

Eftersom försäkringsbolaget Nisse kopierade denna idé via användan
det av konkurrentinformation så startade även deras marknadsoriente
ringsprocess med komponenten marknadsinformation. Komponenten 
marknadsinformation kom sedan att påverka de båda andra komponen
terna stödjande system och kundmötet. Dessa två komponenter hade 
även en viss påverkan på varandra. Värt att påpeka är att marknadsin
formationen utgjordes av en rent intern undersökning av kundbasen hos 
försäkringsbolaget Sture och i försäkringsbolaget Nisse av konkurrent
bevakning från försäkringsbolaget Nisses del. Det var således inte frågan 
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om den omfattande externa systematiska informationsinsamling som 
innefattas i komponenten marknadsinformation. 

Analysen har också i varierande grad visat samband mellan beteende
faktorer och synsättsfaktorer. Till en del har de båda bolagen arbetat på 
liknande sätt och med samma faktorer för att förändra verksamheten. 
De starkaste sambanden återfanns mellan exempelvis synsättsfaktorn 
förståelse för kundernas behov och beteendefaktorn besluts- och service
snabbhet samt synsättsfaktorn segmentering av personal och beteende
faktorerna konkurrentinformation och besluts- och servicesnabbhet. 
Tolkningen av sambanden var att de båda försäkringsbolagen förändra
des i riktning mot ökad marknadsorientering. I och med dessa resultat 
har syftet att beskriva och analysera det marknadsorienterade synsättet i 
tjänsteföretag uppfyllts. 

Hinder och drivkrafter i marknadsoriente
ringen 
Analyserna av det empiriska materialet fortsatte för att utröna varför de 
båda försäkringsbolagen inte hade nått längre i sin marknadsoriente
ring, dvs. vad som utgjorde hinder för detta. Studien kunde dessutom 
identifiera ett antal drivkrafter som förklarade varför de å andra sidan 
hade hunnit en bit på väg. Förklaringar gavs även till varför processen 
startade med komponenten marknadsinformation. 

Analyserna visade vidare att ett antal faktorer påverkade mark
nadsorienteringsprocessen i de båda bolagen. Faktorerna grupperades 
utifrån dimensionerna externa och interna faktorer respektive hinder 
och drivkrafter. En typologisering av faktorerna redovisades i nedanstå
ende figur: 

Hinder Drivkrafter 

Interna 
faktorer 

Externa 
faktorer 

Konserverande 
intern miljö 

Reformerande 
intern miljö 

Omgivnings
restriktioner 

Omgivnings
potentialer 

Figur 10.2. Typologiseringsmodell 

Hindren för marknadsorientering var i båda försäkringsbolagen den 
konserverande interna miljön (t.ex. kunskapsbrist och inifrån-och-
uttänkande) och omgivningsrestriktioner (låg kundaktivitet samt lagar 
och förordningar). Drivkrafterna för marknadsorienteringen var i den 
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reformerande interna miljön (t. ex. kundsegmentering och sälj team) och 
omgivningspotentialer (t.ex. konkurrensgrad och internationalisering). 

Dessa olika typer av hinder och drivkrafter existerade samtidigt i de 
båda fallen och vi kan beskriva detta som en kamp mellan hinder och 
drivkrafter. Det är upp till företagsledningen att definiera hinder och 
drivkrafter för att strategiskt hantera spänningen mellan både den kon
serverande interna miljön och den reformerande interna miljön samt 
omgivningsrestriktioner och omgivningspotentialer, samt dessutom re
lationerna mellan synsätts- och beteendefaktorer. 

Den samtida existensen av hinder och drivkrafter är inte tillfällig, 
utan pågår över tiden. Det kommer sannolikt att finnas hinder för mark
nadsorienteringsprocessen under lång tid. Hindren och drivkrafterna är 
dessutom inte desamma över tiden utan vi kan tänka oss att nya hinder 
och drivkrafter dyker upp allt eftersom organisationerna och omgivning
en förändras. 

Omgivningen fördes med ovanstående resonemang in som en viktig 
faktor för marknadsorienteringsprocessen. Stöd för omgivningens bety
delse (som hinder och drivkraft) fanns även att hämta i litteraturen. I lit
teraturen kunde också stöd återfinnas för kopplingar till både graden av 
marknadsorientering och marknadsinformationens betydelse. Det fanns 
stöd för att avreglering och ökad turbulens i företagens omgivning både 
ökade intresset för marknadsföring i allmänhet och för behovet av 
marknadsinformation i synnerhet. Detta implicerar att företag på en 
reglerad stabil marknad inte kan förväntas ha uppnått speciellt hög grad 
av marknadsorientering, dvs. reglering och stabilitet är indirekta hinder 
för marknadsorientering. 

Studien visade att försäkringsbolagens omgivning varit av avgörande 
betydelse för marknadsorienteringsprocessen. I och med att avreglering-
en i försäkringsbranschen ledde till en samordning av lagstiftningen in
om EU underlättades konkurrensen och företagsledningarna i de båda 
försäkringsbolagen insåg att förändringar krävdes. Försäkringsbran
schens omgivning kunde tidigare karakteriseras som relativt stabil och 
antalet bolag på marknaden hade successivt minskat de senaste decenni
erna genom fusioner. Spelreglerna var då relativt klara och bolagen upp
levde inte någon knivskarp konkurrens. 

Avregleringen medförde att försäkringsbolagen började betrakta var
andra som konkurrenter snarare än som kollegor. En viss oro för ut
ländska etableringar fanns även på ledningsnivå i bolagen, även om den 
tonades ned. Officiellt ansåg ledningen i de båda bolagen att den svenska 
marknaden var för liten för att vara intressant och dessutom ansågs den 
vara mycket speciell varför hotet från de utländska stora försäkringsbo
lagen betraktades som relativt litet. 

En annan faktor som hade betydelse för försäkringsbranschen var den 
finansiella kris som kulminerade i början av 1990-talet. Krisen medförde 
att försäkringsbolagens placeringar och agerande i stort ifrågasattes av 
så väl kunder som av myndigheter och massmedia. Turbulensen i 
branschen var ett faktum och företagsledningarnas intresse skiftade 
från nyteckning av försäkringar till kundvård. 

Den interna miljön beskrevs inte i den ursprungliga komponentmo
dellen. Där fanns de konkretiserade faktorerna till respektive komponent 
med, men modellen beaktade inga faktorer som kan beskrivas utifrån 
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dimensionerna hinder och drivkrafter. I och med resonemanget om 
interna hinder och drivkrafter framstod andra faktorer som intressanta 
påverkansfaktorer för marknadsorienteringsprocessen. 

Det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag har därmed kun
nat beskrivas utifrån ett antal beteende- och synsättsfaktorer samtidigt 
som ett antal ytterligare faktorer har identifierats som hinder och driv
krafter för marknadsorienteringsprocessen. Detta resultat innebär att vi 
ökat förståelsen för marknadsorientering som process. Därigenom kan 
implementeringen av det marknadsorienterade synsättet underlättas. 

I och med dessa resultat har syftet att klarlägga vilka hinder och 
drivkrafter som påverkar marknadsorienteringen uppfyllts. 

Kretsloppsmodellen 
Analyserna av hinder och drivkrafter tillsammans med den tidigare 
komponentmodellen gav möjlighet att finna samband mellan ett antal 
element. Detta utvecklades i kretsloppsmodellen som visualiserar mark
nadsorienteringsprocessen. 

I modellen finns omgivningen med dels som informationsgivare och 
dels som avnämare för marknadsorienterade tjänsteerbjudanden. Efter
som omgivningen betraktades som central för marknadsorienterings
processen, baserat på den empiriska studien, är det viktigt att ha infor
mation om hur den utvecklas. 

Marknadsinformation förser företagsledningen med det underlag som 
behövs för att kunna fatta beslut om strategier och eventuella förändring
ar i dem. Viktigt i detta sammanhang är att företagsledningen själv går 
i spetsen för det marknadsorienterade synsättet. Litteraturen anger att 
det är ledningen som ska anföra och sprida idéerna om det marknads
orienterade synsättet i organisationen, för utan ledningens drivkraft är 
möjligheten att marknadsorienteringsprocessen ska bli framgångsrik 
begränsad. 

Den insamlade och tolkade marknadsinformationen omarbetad i stra
tegier påverkar sedan organisationen varvid förändringar i stödjande sy
stem och kundmötet är möjliga. Den interna marknadsföringen är en 
kanal som används för att både sprida marknadsinformation till de an
ställda och för att motivera nödvändiga förändringar. Med utvecklandet 
av denna kretsloppsmodell har ytterligare förståelse för marknadsorien
tering som process erhållits. 
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Omgivningen 

Marknadsinformation 

Strategier 

Organisationsförändringar i 
t.ex. stö djande system och 

kundmötet 

Marknadsorienterat 
tjänsteerbjudande 

Figur 10.3. Det marknadsorienterade kretsloppet 

Kretsloppsmodellen tydliggör processtänkandet i marknadsorientering
en och med modellen är det enkelt att inse sambanden mellan de olika 
elementen. För studiens utgångspunkt betraktades de tre komponenter
na marknadsinformation, stödjande system och kundmötet som likvär
diga. I kretsloppsmodellen har de skilts åt och marknadsinformation ses 
som en komponent som genererar impulser till strategiska förändringar 
som kan påverka både stödjande system och kundmötet i avsikt att öka 
marknadsorienteringen. En tidsdimension är därmed implicit adderad 
till det marknadsorienterade synsättet. 

Kretsloppsmodellen utgör ett bidrag till marknadsorientering i tjän
steföretag genom att den ger en struktur inom vilken de olika faktorerna 
har placerats. Modellens implicita tidsdimension visar att marknads
orientering inte är en engångsförändring, utan att det är en process som 
fortgår över tiden. 

Några författare har hävdat att marknadsorientering kan vara ett 
strategiskt konkurrensmedel. Föreliggande studies resultat pekar också 
på ett samband mellan strategier och marknadsorientering genom att 
placera komponenten marknadsinformation som grund för strategier
na, som i sin tur påverkar organisationsförändringar (stödjande system 
och kundmötet) samt tjänsteerbjudandet. Eftersom de tre marknadsori
enteringskomponenterna nu placerats i relation till strategier så innebär 
det att marknadsorientering går att betrakta som ett konkurrensmedel 
på den strategiska nivån. 
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Resultatens överförbarhet till andra tjänste
företag 
En relevant fråga för praktiker är hur tjänsteföretag kan öka sin mark
nadsorientering. Detta andas ett visst mått av generalisering, men i 
föreliggande studie har begreppet överförbarhet använts i stället och med 
det menas att vissa av de resultat som framkommit borde gå att överföra 
till andra typer av tjänsteföretag. 

Omgivningens påverkan på företagen torde vara oomtvistat. I före
liggande studie har ett marknadsorienterat perspektiv varit utgångs
punkten och omgivningens påverkan ses också utifrån detta perspektiv. 
I studien konstaterades att det fanns vissa omgivningsfaktorer som ver
kade pådrivande på marknadsorienteringsprocessen och andra som 
verkade hindrande. Dessa faktorer är definierade utifrån försäkringsbo
lagens omgivning och torde därför ha låg överförbarhet på andra företag 
och branscher. Att faktorerna som sådana har låg överförbarhet medför 
inte att resultaten för den skull är ointressanta. Det viktiga är att defini
era de omgivningsfaktorer som har betydelse för marknadsorienterings
processen i respektive företag för att kunna hantera dem. Tankemodell
en är således generell. 

Samma förhållande gäller för de interna faktorer som i föreliggande 
studie hänförts antingen som hinder eller drivkrafter för marknads
orienteringsprocessen. Faktorerna i sig är specifika för varje företag, 
men likväl är identifieringen av dessa faktorer central för att förstå hur 
marknadsorienteringsprocessen kan påverkas. Med denna insikt har 
företagsledningen möjlighet att lägga upp implementeringsstrategin för 
förändringsprocessen så att den inte hindras i onödan. Utan denna 
insikt är riskerna stora att företagsledningen drabbas av överraskningar 
som kan störa marknadsorienteringsprocessen, åtminstone i så måtto 
att den kan fördröjas. 

Härmed kommer vi in på i vilka övergripande faser som marknadsori
enteringsprocessen kan störas. Kretsloppsmodellen togs som utgångs
punkt för detta resonemang och några olika "gap" identifierades som 
problematiska för processen. Dessa gap är också av generell typ vilket 
medför att överförbarheten till andra tjänsteföretag bedöms som hög. 

Det första av dem var informationsgapet. Utgångspunkten för mark
nadsorienteringsprocessen är ju att företagsledningen har tillräckligt 
med adekvat information om omgivningen och dess förändring. Denna 
information kan samlas in på olika sätt varav marknadsundersökningar 
i den empiriska studien visade sig vara kraftigt underutnyttjad som in
formationskälla. Om inte företagsledningen samlar in tillräckligt med 
marknadsinformation uppstår ett informationsgap. 

Den insamlade informationen ska tolkas och ligga till grund för beslut 
om strategier eller strategiförändringar. Själva tolkningen av mark
nadsinformationen definierades som ett tänkbart problem. Företagsled
ningar tenderar att tolka marknadsförändringar utifrån befintlig refe
rensram och riskerar därmed att gå miste om vad som egentligen hän
der på marknaden319. Själva tolkningen ska göras med det marknadso-

319Normann & Ramirez (1995) 
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rienterade synsättet som utgångspunkt för att kunna uppfatta t.ex. för
ändringar i kundernas behov och önskemål samt för att få idéer till hur 
dessa förändringar ska hanteras. Även förändringar i konkurrenternas 
agerande på marknaden bör tolkas utifrån det marknadsorienterade 
synsättet för att informationen ska vara användbar i förändringar av fö
retagets kunderbjudanden. 

De strategier som till slut kommer ut av den insamlade marknadsin
formationen ska sedan implementeras i organisationen. Det tredje gapet 
utgörs av denna implementeringsproblematik, dvs. att översätta strate
gierna till handling i organisationen. I litteraturen finns stöd för att det 
är företagsledningen som har ansvaret för implementeringsfasen av det 
marknadsorienterade synsättet 320. Viktiga faktorer i denna fas är dyna
miken mellan avdelningarna samt utformningen av de organisatoriska 
systemen. En medvetenhet hos företagsledningen om dessa förhållanden 
ökar möjligheterna för att implementeringen i organisationen ska 
kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

Det sista gapet handlade om relationerna till kunder. I detta sam
manhang konstaterades betydelsen av en databas för att hålla ordning på 
uppgifter om kunderna samt för att snabbt kunna ge servicebesked till 
dem. Personalpolitik nämndes som en väsentlig faktor med motivet att 
en relation är en långsiktig process som byggs upp mellan kund och 
frontpersonal. Det är därför viktigt att motivera denna personalkategori 
så att tjänsteföretagen inte får en hög personalomsättning i denna funk
tion. Kunden ska känna trygghet i att få kontakt med samma person över 
tiden. 

De identifierade gapen ger företagsledningen information om var 
tänkbara problem i marknadsorienteringsprocessen kan uppstå och med 
den kännedomen kan dessa problem undvikas. Överförbarheten i dessa 
diskussioner torde vara relativt hög eftersom problemen som definierats, 
enligt tidigare resonemang, är generella till sin natur. Däremot har inte 
någon konkret "checklista" för hur tjänsteföretag blir mer marknadsori
enterade utformats. Detta hänger samman med det svåra i att ge konkre
ta råd därför att varje företag har specifika förutsättningar för "sin" 
marknadsorienteringsprocess. I och med detta har studiens syfte att till 
en del studera processen mot ökad marknadsorientering uppfyllts. 

Föreliggande studie har genom sin ansats samt det studerade teore
tiska och empiriska fältet gett ett bidrag till kunskapsutvecklingen om 
det marknadsorienterade synsättet i tjänsteföretag. Vi har nu en verk
tygslåda för att kunna beskriva och förklara varför en marknadsoriente
ringsprocess kan vara svår att genomföra samt vilka faktorer som kan 
påverka den. Kunskapen om dessa faktorer ger möjlighet att förstå att en 
förändring både innefattar hinder och drivkrafter att ta hänsyn till. 
Företagsledningen har nytta av denna kunskap för att möjliggöra en 
ökad marknadsorientering i det egna företaget. 

320Se t.ex. Kohli & Jaworski (1990) 
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Studiens resultat i förhållande till utveck
lingen inom de teoretiska områdena 
Här ges en redogörelse för utvecklingen av de båda teoretiska områdena 
marknadsorientering och tjänstemarknadsföring sedan föreliggande 
studie startade. Detta görs för att visa vad som har hänt forsknings
mässigt under de senaste åren samt för att relatera denna utveckling till 
föreliggande studies resultat. Området tjänstemarknadsföring har inte 
utvecklats lika mycket som området marknadsorientering, som vi ska se 
nedan. 

Utvecklingen inom änstemarknadsföringsforslmingen 

Inom området tjänstemarknadsföring har under senare år ett stort an
tal skrifter presenterats. Flertalet handlar om tjänstekvalité. Inom detta 
område finns det många vetenskapliga skrifter baserade på empiriska 
studier. Ett stort antal av dessa kommer från Svenska Handelshögskolan 
i Finland samt från Högskolan i Karlstad (Centrum för tjänsteforsk
ning).321 

När det gäller köpar-säljarrelationer är ett växande område relations
marknadsföring. Här finns mer konceptuella skrifter som exempelvis 
Ravald & Grönroos322, som diskuterar relationernas betydelse för kun
dens upplevelse av värdet av tjänsterna. Deras artikel är fokuserad på 
värdeerbjudandet och hur relationerna påverkar kundernas uppfattning 
om det totala värdet av erbjudandet. Föreliggande studie av det mark-
nadsorienterade synsättet har inte beaktat detta förhållande specifikt, 
utan endast diskuterat interaktion och köpar-säljarrelationernas bety
delse för marknadsorienteringen. 

Två författare323 argumenterar för att relationsmarknadsföring är ett 
paradigmskifte när det gäller marknadsföringsteorier. De talar till och 
med om att relationsmarknadsföring är den första sk. grounded the-
ory324 i marknadsföring någonsin. Det råder dock ingen enighet bland 
forskarna om detta. 

Forskarna i tjänstemarknadsföring har slutat att positionera sig bort 
ifrån teorier om varuproducerande företag. I stället diskuteras svårighe
terna med att skilja varu- och tjänsteproducerande företag från varan
dra eftersom det i ökande omfattning ingår en "tjänstedel" även i va
ror.325 Detta har medfört att området under senare år konvergerat med 
andra teoretiska områden och således inte som tidigare utvecklats på 
egen hand . 

321-Se t.ex. Björk (1993), Devlin & Dong (1994), Edvardsson (1996), Holmlund & Kock 
(1993), Liljander & S trandvik (1993), Norling & Oisen (1994), Parasuraman, Zetihaml 
& Berry (1994), Sandholm (1995), Strandvik (1994) 

& Grönroos (1996) 
323Grönroos (1994b), Gummesson (1995) 
324Se Glaser & Strauss (1967) 
325ßerry (1995), Normann & Ramirez (1995) 
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Några avgörande ytterligare delområden har inte adderats till tjänste
marknadsföringsteorin. Snarare kan det hävdas att området tjänste
marknadsföring håller på att "falla isär" i delområden som exempelvis 
köpar-säljarinteraktioner, frontpersonalens agerande, interaktion, moti
vation samt besluts- och servicesnabbhet. Dessa delområden har inkor
porerats i det nyare teoriområdet relationsmarknadsföring. Kvar som 
eget område står kvalitet i tjänsteproduktion som bl.a. behandlar kund
förväntningar och kundmedverkan, men även kvalitetsområdet har in
slag av "relationskvalitet"326. Föreliggande studie har inkluderat tjänste
kvalité som en faktor inom komponenten kundmötet. I fallstudierna 
konstaterades att denna faktor hade låg aktivitetsgrad i förändringspro
cessen. 

Övergången från tjänstemarknadsföring till relationsmarknadsföring 
beskrivs enligt Berry327 utifrån ett livscykelperspektiv. Tjänstemark
nadsföringen har hamnat i "mognadsstadiet" varför det krävs något 
nytt. Han menar även att det i relationsmarknadsföringen finns uppen
bara fördelar både för kunder och för företag, samt att den teknologiska 
utvecklingen möjliggör att företagen bygger upp databaser som är en 
förutsättning för att kunna hantera individuella relationer med många 
kunder. 

Berry328 anger tre olika sätt genom vilka tjänsteföretag kan öka sina 
marknadsandelar: attrahera nya kunder, öka försäljningen till existe
rande kunder samt att minska "förlusten" av kunder (dvs. kunder som 
överger företaget). Relationsmarknadsföring hanterar två av dem (de två 
senare) och skulle därmed, enligt författaren, vara en strategi för "nutid 
och framtid" som förtjänar all uppmärksamhet den nu får av praktiker 
och akademiker. I föreliggande studie har konstaterats att de båda för
säkringsbolagen under en följd av år främst ägnat sig åt att attrahera 
nya kunder. Numera har de emellertid förändrat sitt agerande och 
ägnar befintliga kunder mer uppmärksamhet, vilket enligt ovan skulle 
innebära att relationsmarknadsföring skulle vara tillämpligt. 

Sheth & Parvatiyar329 anger fem fördelar med relationsmarknadsfö
ring. För det första blir marknadsföringen effektivare, för det andra del
tar kunderna på ett bättre sätt i processen, för det tredje får kunderna 
högre tillfredsställelse, för det fjärde blir produktionen mer flexibel 
(mass customization) och för det femte ökar kundengagemanget. 

Ett problem, enligt författarna, är att det ofta tar lång tid innan en 
kundrelation betalar sig. De nämner som exempel att för att få lönsam
het i en bilförsäkring krävs det att försäkringstagaren stannar sju år 
som kund330. Detta implicerar att det är bättre att ta hand om befintliga 
kunder än att försöka skaffa nya. Denna tankegång fanns även i de båda 
försäkringsbolagen. 

326Se t.ex. Berts & Kock (1995) som argumenterar för att Activity Based Cost Systems är 
till hjälp i kvalitetsprocessen och för utformningen av kundportfoljen. 
327Berry(1995) 
3280a 
329Sheth & Parvatiyar (1995a) 
330Enligt en amerikans undersökning av Sheth & Sisodia (1993) 
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Författarna fortsätter med att förutspå att relationsmarknadsföring 
kommer att öka inom konsumentmarknadsföringen331 i framtiden och 
att informationsteknologin är den faktor som gör detta möjligt. Poten
tiella "förlorare" i denna utveckling är mellanleden, som hittills har haft 
en relativt stor maktposition relativt konsumenterna. Mellanleden har 
dock varit mycket transaktionsorienterade. Makten förskjuts nu genom 
att relationen producent - konsument stärks och att lojaliteten från kun
dernas sida därmed ökar samtidigt som producenten får tillgång till 
information om konsumenterna på ett bättre sätt än tidigare. 

Utvecklingen inom marknadsorientermgsforekmngen 

Området marknadsorientering har de senaste åren utvecklats med hjälp 
av vetenskapliga studier där en del handlar om relationer till mät
ning332, resultat333, organisationsutformning334, produktutveckling335, 
storlek336, marknadskanaler337 etc. 

Forskarna förefaller ha enats om några centrala faktorer som ingår i 
marknadsorientering när det ses som ett synsätt. Detta underlättar för 
framtida studier då området har varit fragmenterat med avseende på de
finitioner och ingående faktorer. Inom detta område såväl som inom an
dra nya områden utvecklas ofta så småningom en konsensus, vilket nu 
håller på att ske när det gäller marknadsorientering som synsätt. De 
faktorer som allmänt anses ingå är338: 

- lönsamhet 
- marknadsfokus och kundorientering 
- integrerad marknadsföring 
- marknadsinformationsinsamling 
- spridning av marknadsinformation samt reaktion på infor

mationen. 
- konkurrentorientering 

Dessa faktorer följer de idéer som presenterades 1990 av Kohli & Jawor-
ski339 samt av Narver & Slater340. Vi kan konstatera att pionjärerna in
om området har blivit accepterade av senare forskare och att deras 
forskning har blivit styrande för den forskning som bedrivs idag. 

Området utvecklas fortfarande mot att försöka legitimera marknadso
rientering (ökad marknadsorientering) som ett "idealt" synsätt i företa-

331Relationsmarknadsföring har sedan länge tillämpats i industriell marknads
föring 
33^Kohli, Jaworski & Kumar (1993) 
333Mengüc (1996), Pelham & Wilson (1996) 
33^Pelham & Wilson (1996) 
335Biemans & Harmsen (1995) 
336Liu (1995) 
337Pirog III & Smith (1996) 
338Se t.ex. Liu (1995) 
339Kohli & Jaworski (1990) 
340Narver & Slater (1990) 
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gen. I dessa ambitioner söks bevis för att synsättet är bättre än andra 
med avseende på resultat (ofta lönsamhet), kundtillfredsställelse etc. 
Dreher341 menar att forskningen fortfarande famlar i mörkret när det 
gäller sambandet mellan marknadsorientering som synsätt, marknads
orientering som aktiviteter samt lönsamhet (Business Success). Hon ut
trycker detta i nedanstående figur: 

Figur 10.4 The behavioral approach to the orientation construct - a questionable picture 
(Källa: Dreher 1994, s. 162) 

Ett flertal senare studier342 har emellertid presenterat signifikanta sam
band mellan marknadsorientering och lönsamhet eller andra resultat-
mått. Pitt, Caruana & Burton343 genomförde exempelvis en replikatstu-
die på Kohli & Jaworskis studie från 1993 med MARKOR344 som mätin
strument. De fann att företag i England och på Malta uppvisade liknande 
resultat som Kohli & Jaworskis urval av amerikanska företag. Resul
taten pekade på ett visst samband mellan marknadsorientering och 
"Business Performance" och att sambandet tycks gälla i olika kulturella 
och ekonomiska kontexter. Detta resultat bidrar till legitimiteten av syn
sättet. 

Deng & Dart345 hävdar i en artikel från 1994 att de har konstruerat ett 
mätinstrumentet som kan användas för att avgöra hur marknadsorien-
terat ett företag är. Det bygger på fyra faktorer som, enligt författarna, är 
centrala för marknadsorientering: kundorientering, konkurrentoriente

341Dreher (1994) 
342Se t.ex. Liu (1995), Mengiic (1996), Pelham & Wilson (1996), Pitt, Caruana & 
Berthon (1996) 
343Pitt, Caruana & Burton (1996). Svarsfrekvensen var dock endast 17% för den 
engelska populationen, men 96,5 för den maltesiska. Skillnaden berodde på att 
enkätifyllandet på Malta gjordes av forskarna under pågående personlig intervju. 
344MARKOR är ett mätinstrument i enkätform. Se Kohli & Jaworski (1993) 
345Deng & Dart (1994) 

Philosophy 
~ Attitudes 

Business 
Success 

Sales, Profit 
Orientation 
~ Activities 

213 



Studiens resultat och fortsatt forskning inom området 

ring, koordinering och lönsamhet. De gör även en skillnad mellan 
Market Orientation och The Marketing Concept enligt nedan: 

Marketing Concept - a business philosophy that holds that long 
term profitability is best achieved by focusing the coordinated 
activities of the organization toward satisfying the needs of a 
particular market segment(s). 
Market Orientation - the generation of appropriate market in
telligence pertaining to current and future customer needs, and 
the relative abilities of competitive entities to satisfy these 
needs; the integration and dissemination of such intelligence 
across departments; and the coordinated design and execution 
of the organization's strategic response to market opportuni
ties.^46 

Deng & Dart mäter via ett antal påståenden marknadsorientering i form 
av beteende utifrån deras fyra faktorer. En mindre del av deras enkät ut
görs av fyra beskrivningar om "Business Philosophy". De senare stäm
mer ungefär överens med synsätten produktorientering, produktionsori
entering, marknadsorientering och social marknadsorientering. 

Det intressanta med deras studie är att de gör ett försök att mäta både 
synsätt och beteende, vilket överensstämmer med föreliggande studies 
diskussioner om det marknadsorienterade synsättet. En annan intres
sant aspekt är betoningen på information i definitionen av marknadsori
entering. Det stärker slutsatserna i föreliggande studie att information 
bör föregå och påverka andra faktorer i det marknadsorienterade synsät
tet. 

Olika empiriska fält används i studier om marknadsorientering. 
Dessa är t.ex. multinationella företag347, länderskillnader och företags
storlek348 samt offentlig-privat sektor349. 

En studie av Kasper350 innehåller samma empiriska studieobjekt som 
i föreliggande studie, dvs. försäkringsbolag. I den studien, som även 
innefattar företag i två andra branscher351, återfinns några påtagliga 
likheter med föreliggande studie. Ledningen i försäkringsbolaget var in
tresserad av att företaget skulle bli mer marknadsorienterat, det befann 
sig i en turbulent omgivning samt kultur, strategi och organisations
struktur behövde förändras. Försäkringsbolaget var mer konkurrent-
orienterat än kundorienterat och marknadsorienteringen var inte tydlig
gjord i organisationen. Den refererade studien genomfördes med hjälp 
av enkäter. Kasper konstaterar att hinder för marknadsorientering ofta 
utgörs av organisationsstruktur samt anställdas attityder och värde
ringar, vilket är konsistent med föreliggande studies resultat. 

346Deng & Dart (1994) 
347Kumar (1996) som även studerar produktutveckling i relation till marknads
orientering. 
348T.ex. Liu (1995) som studerat små, medelstora och stora företag i England. Se även 
Pelham & Wilson (1996) som studerat småföretag. 
349Se t.ex. Raju, Lonial & Gupta (1995) 
350Kasper (1995) 
351Ett tillverkande företag samt en återförsäljare 
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Pelham & Wilson352 har genomfört studier av småföretag och deras 
resultat, utifrån ett antal påverkansfaktorer. Studien kombinerar in
terna och externa faktorer och befinner sig inom området resource-based 
theory of the firm. De konstaterade att en hög grad av marknads
orientering353 ger småföretagen konkurrensfördelar. Marknadsoriente
ring var den enda variabeln som påverkade produktkvalitén (som i sin 
tur är förknippad med tillväxt) och lönsamhet. Däremot konstaterade de, 
i strid mot andra studier, att ökad dynamik i omgivningen inte medförde 
ökad marknadsorientering. Deras studie ger ytterligare legitimitet åt 
marknadsorientering som idealt synsätt. 

Även effekter på säljarnas beteende i relation till marknadsoriente
ring354 har studerats. Forskare har kommit fram till att ökad mark
nadsorientering påverkar säljarna positivt genom att de blir mer nöjda 
med arbetet och genom att den organisatoriska samhörigheten ökar 
(commitment). Det kan leda till att säljarna blir mer kundorienterade än 
organisationen i övrigt. Effekterna av ökad marknadsorientering är så
ledes både "interna" och "externa". De egna säljarnas "förbättrade" bete
ende kan antas medföra mer nöjda kunder som visar sin uppskattning 
för frontpersonalen, vilket teoretiskt bidrar till mindre förluster av kun
der (bättre kundvård). Detta kan liknas vid Grönroos idéer om tjänstean-
passad strategisk planering355 där en positiv spiral uppnås. 

En "ny" teori av Hunt & Morgan356 benämnd "The Comparative 
Advantage Theory of Competition" ger en del stöd åt resultaten i förelig
gande studie. De konstaterar t.ex. att information om konkurrenter och 
kunder är en basresurs som ur ett konkurrensperspektiv är strategiskt 
viktig. Information utgör två av deras tio357 grundläggande teoretiska 
fundament. Detta stöder kretsloppsmodellens utgångspunkt om betydel
sen av marknadsinformation. De anser vidare att kompetens är en viktig 
resurs ur ett konkurrensperspektiv och kompetens är, enligt dem, bättre 
än "hårda" resurser ur detta perspektiv. Kompetens kan enligt dem vara 
marknadsorientering i en organisation. Deras definition av marknadso
rientering är: 

1) the systematic gathering of information on customers and 
competitors, both present and potential, 2) the systematic analy
sis of the information for the purpose of developing market 
knowledge, and 3) the systematic use of such knowledge to guide 
strategy recognition, understanding, creation, selection, imple
mentation, and modification.358 

352Pelham & Wilson (1996) 
353Definierat som: Customer understanding orientation, Customer satisfaction orien
tation samt Competitor orientation. 
354Mengüc (1996), Siguaw, Brown & Widing (1994) 
355Grönroos (1987). Se även figur 2.6 
356Hunt & Morgan (1995) 
357De är: demand, consumer information, human motivation, firm's objective, firm's 
information, resources, resource characteristics, role of management, role of environ
ment och competition. 
358Hunt & Morgan (1995), 11 
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Här syns tydligt deras uppfattning att information är betydelsefullt. De 
anser att information ska användas för strategiformulering, imple-
mentering och modifiering. Här finns det strategiska elementet med, 
samt implementering och modifiering. Samtliga dessa delar finns med i 
föreliggande studies kretsloppsmodell. En tolkning av deras artikel är att 
marknadsorientering är en strategisk konkurrensfördel. De framhåller i 
linje med detta resonemang att marknadsorientering är ett ideal att 
sträva efter359: 

Consequently, there are good grounds for believing that a truly 
market-oriented firm can enjoy a sustainable competitive ad
vantage that can lead to a position of sustainable competitive ad
vantage and superior long-run financial performance.360 

Författarna uttrycker däremot tvivel om huruvida relationsmarknadsfö
ring skulle kunna vara en resurs av samma dignitet som marknadsori
entering. De hävdar även att marknadsorientering inte kan vara imple
mentering av "the marketing concept", utifrån att marknadsorientering 
är att likna vid en kultur och som sådan är den mer permanent än t.ex. 
en strategi. De gör distinktionen att "the marketing concept" fokuserar 
på kunderna, medan marknadsorientering fokuserar både på kunder 
och konkurrenter. Deras artikel är teoretisk och de påpekar att studier 
måste genomföras för att förklara och utveckla denna teori. Föreliggande 
studie av försäkringsbolag hade en annan utgångspunkt som innebär att 
marknadsorientering är implementering av det marknadsorienterade 
synsättet. 

Avslutningsvis kan konstateras att enkäter fortfarande är den förhär
skande metoden vid studier av marknadsorientering. Värt att notera är 
dock att även mätinstrumentens utformning361 diskuteras för att kom
ma fram till bättre metoder att mäta marknadsorientering. Huvudsyftet 
att beskriva och analysera marknadsorientering i tjänsteföretag är här
med uppfyllt. 

Fortsatt forskning 
Föreliggande studie har som andra studier gett upphov till idéer om nya 
forskningsprojekt. I detta avslutande avsnitt ska några områden för fort
satt forskning presenteras och diskuteras. Följande tre områden anses 
mest intressanta att studera: Sambandet mellan lönsamhet och mark
nadsorientering, implementeringen av det marknadsorienterade syn
sättet samt marknadsorienteringsrevision. 

359De påpekar dock att om alla företag implementerar det marknadsorienterade 
synsättet lika bra så är det inte längre någon konkurrensfördel. 
360Hunt & Morgan (1995), 13 
361Se t.ex. Kohli, Jaworski & Kumar (1993), Liu (1995), Pelham & Wilson 81996), Pitt, 
Caruana & Berthon (1996) De senare har dock kompletterat med en intervjuundersök
ning. 
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Ett angeläget område för fortsatta studier är sambandet mellan lön
samhet och marknadsorientering. Marknadsorientering som begrepp 
har omgetts med ett positivt skimmer och en marknadsorienteringspro
cess har på ett teoretiskt plan implicit eller explicit kopplats ihop med 
ökad lönsamhet. 

I början av 1980-talet publicerades några studier där vissa kausalsam-
band noterades mellan marknadsorientering och lönsamhet.362 Även 
om det på senare tid har presenterats flera studier363 som ger stöd för ett 
samband mellan lönsamhet och marknadsorientering behövs betydligt 
fler studier inom området för att vetenskapligt klarlägga detta förhål
lande. 

Det måste i detta sammanhang finnas en enighet beträffande mark
nadsorientering som fenomen, dvs. definitionen av det. Deng & Dart364  

har presenterat en utgångspunkt. De inkluderar både synsättsfaktorer 
och beteendefaktorer, vilket gör att den tidigare kritiken mot "enkla" en
käter där frågor enbart handlar om beteenden delvis undanröjs. Möjlig
heten att mäta synsättet förefaller med deras utgångspunkt möjlig. Dess
utom krävs konsensus om mätinstrumentens utformning för att resulta
ten av de olika studierna ska kunna jämföras med varandra. 

Även studier där man inte funnit några samband har under senare 
år genomförts av t.ex. Greenlay365. Han kunde inte fastställa några sam
band alls mellan lönsamhet och marknadsorientering, vilket medför att 
fler studier måste genomföras eftersom osäkerheten är stor kring detta. 

Intresset för lönsamheten har delvis att göra med utgångspunkten för 
en marknadsorienteringsprocess. Om den är att på kort sikt "rädda" fö
retaget ekonomiskt, dvs. att företagsledningen förutsätter att ökad lön
samhet är resultatet av en marknadsorienteringsprocess så är lönsam
hetskopplingen naturligtvis central. Om utgångspunkten i stället är att 
marknadsorienteringsprocessen i första hand är till för att på ett bättre 
sätt tillgodose kundernas behov och önskemål, så är sambandet med lön
samhet inte av lika central betydelse i ett kortsiktigt perspektiv. Målet för 
förändringen är då kundernas tillfredsställelse och medlet är att öka 
marknadsorienteringen. Om det sedan innebär att lönsamheten förbätt
ras så är det en bonus. Det skulle dock vara av allmänt intresse att få 
sambandet klarlagt. 

Day366 har i en artikel jämfört marknadsorientering och Total Quality 
Management (TQM) och menar att det i båda fallen saknas verifiering av 
att implementering ger ökad lönsamhet. TQM fokuserar också på kund
tillfredsställelse och en gemensam "kultur" i organisationen, precis som 
marknadsorientering. Day uttrycker förvåning över att inte marknads
orienteringslitteraturen har tagit intryck av de implementeringsmetoder 
som TQM innefattar. Den bristande lönsamhetskopplingen ledde till att 
hela två tredjedelar av TQM-projekten som var äldre än två år var avslu
tade på grund av otillfredsställande resultat. Här står marknadsorien

362Kohli & Jaworski (1990), Narver & Slater (1990), Ruekert (1992) 
363Se t.ex. Liu (1995), Mengüc (1996), Pelham & Wilson (1996), Pitt, Caruana & 
Berthon (1996) 
364Deng & Dart (1994) 
36^Greenlay (1995) 
366Day (1994) 
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teringen inför ett liknande trovärdighetsproblem. Om inte sambandet 
mellan marknadsorientering och lönsamhet klarläggs riskerar även det 
marknadsorienterade synsättet gå samma öde till mötes, åtminstone om 
ökad lönsamhet är målet för förändringarna. 

Detta för oss över till det andra teoretiska studieområdet vilket är själ
va implementeringsprocessen. Om och när en företagsledning har be
slutat sig för att öka marknadsorienteringen och har utarbetat strategier 
och planer för denna förändring kommer den kritiska implementerings-
fasen. Som tidigare nämnts, finns inte många forskare som ägnat sig åt 
att studera implementering av det marknadsorienterade synsättet367. 

Implementeringen är en viktig fas av marknadsorienteringsproces
sen som till stor del kommer att avgöra hur kunderna uppfattar företa
gets erbjudanden. Det finns även en tidsaspekt inbyggd i implemente
ringsprocessen som är intressant så till vida att det kan tänkas att det 
finns ett sekventiellt tillvägagångssätt som kan vara bättre än andra till
vägagångssätt vid implementeringen av det marknadsorienterade syn
sättet. Någon form av typologiseringsmodell för implementering utifrån 
vissa bransch- och företagskarakteristika kan vara ett tänkbart resultat. 

En spekulativ tanke är att det skulle vara relativt lätt att genomföra 
förändringar i komponenten kundmötet i form av att ge frontpersonalen 
större beslutsbefogenheter samt att höja kompetens och servicekänsla 
hos dem. Det kan förefalla svårare och kanske dyrare att genomföra för
ändringar t.ex. i komplexa datorsystem. Icke desto mindre är det viktigt 
att stödsystemen utvecklas så att frontpersonalen har nödvändig infor
mation snabbt tillgänglig, för att ge kunderna så bra service som möjligt. 

För att återknyta till distinktionen mellan synsättsfaktorer och beteen
defaktorer så konstaterades i föreliggande studie att implementeringen 
av det marknadsorienterade synsättet utgjordes av sambandet mellan 
faktorerna. En studie som fokuserar på dessa samband blir därmed in
tressant att genomföra. Vi skulle då kunna få svar på hur man kan ar
beta med dessa samband för att öka marknadsorienteringen. 

Inom detta område finns utrymme för många studier och möjligen 
skulle det gå att utveckla en implementeringsmodell till hjälp för före
tagsledare som står i begrepp att öka företagets marknadsorientering. 

Det tredje området som inte heller ägnats så stor uppmärksamhet är 
marknadsföringsrevision (Marketing Audit) som kan utgöra ett komplet
terande instrument i marknadsorienteringsprocessen och därmed vara 
ett intressant forskningsområde. Idén är att företagsledningen regelbun
det vidtar en marknadsföringsrevision, liksom de nu låter göra en revisi
on av räkenskaperna. Revisionen av marknadsföringen borde vara syste
matisk och regelbunden. Kotler tar i detta sammanhang upp sex om
råden lämpliga för revision368: 

1. Omgivningen (makro och mikro), 
2. Marknadsstrategi, 
3. Marknadsorganisation, 

367Se Biemans (1995), Crittenden (1992), Smith, Andrews & Blevins (1992). Se även 
Hunt & Morgan (1995) 
368Kotler (1994), 758 ff 
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4. Marknadsföringssystem (marknadsinformation, planering, kon 
troll och produktutveckling), 

5. Marknadsföringens produktivitet (kostnadseffektivitet och lönsam
het) samt 

6. Marknadsföringsfunktionen (~ 4P). 

Jämfört med traditionell "Marketing Audit" enligt ovan skulle en mark
nadsorienteringsrevision tydligare betona kundens roll. Kunderna finns 
förvisso med som revisionsområde under "omgivning: mikro", men en
dast som en liten del av mikroomgivningen. Marknadsorienteringsrevi
sion kan innebära att företagsledningen ökar betydelsen av uppföljning 
och analyser av kunderna, dvs. att kundanalyser lyfts ut och blir ett eget 
analysområde som kompletterar de ovan angivna. Naturliga frågor att 
ställa inom detta analysområde rör t.ex. fysisk och psykologisk tillgäng
lighet (tekniska resurser, telefon, besök, brev, kommunikation, etc.), per
sonalens hjälpsamhet samt personalens kompetens, dvs. det handlar om 
hela interaktionsprocessen mellan kund och företag. 

På detta sätt kommer kunderna i fokus och interaktionerna med dem 
lyfts fram på ett tydligare sätt. Dessa analyser utgör sedan central in
formation för framtida förändringar i det marknadsorienterade krets
loppet. 

Det skulle vara intressant att studera om en företagsledning skulle 
kunna befästa det marknadsorienterade synsättet genom att företa 
marknadsorienteringsrevision. Rent teoretiskt skulle symbolvärdet av en 
marknadsorienteringsrevision kunna vara viktig för de anställda efter
som företagsledningen dels får en revision av marknadsföringen i företa
get och dels att betydelsen av kundperspektivet lyfts fram. Forsknings
projekt om detta kan innefatta både konstruktion av en teoretisk modell 
för marknadsorienteringsrevision samt implementeringen av denna 
modell. 
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SUMMARY 

Market Orientation in Service Companies 
- A Study of Insurance Companies 

Background and Aim of this Thesis 

The background to this thesis is found in the growing importance of the 
marketing concept. The concept has been used frequently in articles in 
the past few years, in spite of lack of consensus about what it is. However, 
one mutual standpoint is that market orientation is beneficial for an 
organization; but what the advantages consists of, is more unclear. 

Over time competition has intensified in the markets e.g. through de
regulation and internationalization. With increased competition compa
nies encountered difficulties in selling their products or services. As a 
result one phrase that has come to be used often in recent times is to keep 
the "customer in the focus" of all business activities. This symbolizes a 
change in the way business leaders think about the company's relation
ship with the market. One could say that it represents a change from a 
product oriented to a market oriented way of thinking. Another way of 
characterizing this is to argue that the thinking has changed from an 
internal to an external perspective. 

The marketing concept has been an area of increasing research focus 
especially in the past ten years. One interesting issue about the research 
in market orientation is that almost all studies were done in manufactu
ring companies. The development of the concept therefore had a bias in 
relation to the empirical field of study (manufacturing companies). In 
this study, service companies are used as the empirical field in order to 
determine the possible contributions of the marketing concept in marke
ting of services. 

To make a contribution to the theoretical field the theories about 
service marketing and market orientation had to be examined and the re
levant factors drawn out to construct a model for describing market 
orientation in service companies. The theoretical examination resulted 
in the following three components that together constitutes the founda
tion of the marketing concept in service companies: market information, 
the support system and the customer meeting. 

Those three components are supposed to interact in the company so 
that a high degree of market orientation is achieved. Market information 
is essential to collect data about customers needs and wants. The support 
system should help the marketing function to behave in a market orien
ted way. The customer meeting is central for a service company and the 
front personnel's interactions with the customers are essential as a com-
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petitive advantage. The model used to describe and collect empirical data 
about market orientation in service companies is as follows: 

Figure 1. The component model - a starting point for collection of empirical data. 

The three components consisted of a number of factors within each com
ponent. Market information included e.g. the collection and dissemina
tion of data about both customers and competitors. The support system 
included e.g. segmentation of personnel, market oriented culture and de
centralization. Finally, the customer meeting included e.g. buyer-seller 
relations, interaction and service quality. 

All factors were then divided into two groups: conceptual factors and 
behavioral factors. The theoretical idea behind this is that the marketing 
concept is composed of both conceptual factors and behavioral factors. By 
studying the links between these factors it is possible to study the degree 
of market orientation, i.e. how well the implementation of the marketing 
concept is done. 

The main purpose of this thesis is to describe and analyze the marke
ting concept in service companies. Within this purpose the study also 
will identify which driving forces and obstacles affects market orienta
tion. To a certain extent the process towards market orientation also is 
examined. 

Research Strategy 

The selection of insurance companies as cases in this study was based on 
a number of considerations. One consideration is that they are large 
companies. Size was considered of importance because earlier studies of 
the marketing concept were done in large companies. The size of the 
company also guaranteed the avaliability of employees working in the 
areas of the three constituent foundations of the marketing concept; i.e. 
different employees mainly working with issues related to one of the 
components. 

Another consideration was that earlier studies had been done in com
panies selling consumer goods. To be able to use results from them, the 
area of consumer goods seemed important. Because of that, the organiza
tional interest was focused on the part of major consumer service provi
ders i.e. Insurance companies. 

Further the insurance industry in Sweden operated in an environ
ment that was in line with the marketing concept. Deregulation of the 

Market-
information 

Customer 
meeting 

Support 
system 
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insurance industry had taken place. This resulted in an increased com
petitive climate that was of interest to this study. 

Within the companies, access to the employees was considered as good 
as one person of the top management team was appointed as the resear
cher's contact person. The contact persons legitimised the study by infor
ming other employees internally internally in each company. Through a 
mention of the contact person's names, it became much easier to book 
interviews with employees. 

The component model was used to collect data about the marketing 
concept in two service companies i.e. the insurance companies. The data 
collection method used is that of a qualitative case study. 

The interview guide was structured from the three components that 
constituted the marketing concept, and the factors included in each com
ponent represented the specific subjects of interest when talking to the 
employees. The interviews were conducted as a conversation with the 
respondents in order to avoid leading questions and other types of inter
viewer bias. Their perception of the marketing concept was the focus for 
the discussions. 

In total the case descriptions were a result of conversations with 43 
employees in the two insurance companies in Sweden. The employees 
had different hierarchical positions, and were stationed in four different 
cities. On their request, the insurance companies in this study are ano
nymous. Fictious names have therefore been used in presenting the re
sults of the study. 

Case Description 

Insurance companies are a part of the financial sector. Their role in this 
financial sector is to handle and even out risks. For the customer, the in
surance company takes over the risk against payment of a premium. 

The insurance company Sture had not been active in collecting mar
ket information about the customers' needs and wants. However, their 
collection of information about their competitors was better. 

The company decided to use their customer database to identify their 
customer base. They found out that about 20 % of their customers ac
counted for 80 % of their turnover. The conclusion drawn from this was 
that this group was the most profitable customer group. That informa
tion made the management to rethink their way of handling their custo
mers. Up until then almost all customers were treated in the same way. 

This resulted in an organizational change. They divided their custo
mers in different segments and created one organization for the profita
ble group. The front personnel were expected to make personal contact 
with all of these customers and to go through their total insurance needs 
and wants. The aim of this was to give the customers attention at other 
times than only when the premium should be paid. Every customer in 
this segment got a personal insurance employee to interact with. The 
management felt it was of importance for the customers to be in contact 
with the same employee every time. 

The insurance company Sture focused on the customer meeting to try 
to create a good interaction with the customers to ensure that the custo-
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mers would be pleased with the service provided by the company. The 
front personnel were the focus of much internal attention from the 
management, since they were considered to be of critical importance for 
the customers' fulfillment of expectations. 

The support systems had partly received attention and partly been 
forgotten by the management. One example was the computer system 
that got lots of resources for development. However, the management 
forgot to change the accounting system so that it would be possible to 
measure profitability from the customer segments than from the pro
ducts, as before. The responsible managers were therefore unable to 
know if they were profitable or not at first. 

The other insurance company - Nisse, had similarly not used market 
information actively. The primary area of interest when it came to collec
tion of information was, as in the other insurance company, information 
about their competitors. Through that they were going to copy the concept 
of "personal insurance employee" from the Sture insurance company. 

They had problems with the way they used to handle their customers. 
Focus had been to attract new customers instead of giving attention to ex
isting customers to keep them satisfied. They had done some changes in 
the organization to get a better interaction with their customers. For ex
ample they had experimented with physical locations. At one time their 
strategy was to be located on the ground floor in the center of the towns to 
increase accessibility. That strategy had to be abandoned because of 
economical reasons; the premises were too expensive. 

One other planned change in the organization concerned the front per
sonnel. They needed more education because their future role would be to 
have knowledge about most insurance services instead of being specia
lists in one area. 

The support system in the insurance company Nisse had also gone 
through some changes. The organization had been flattened and the new 
idea was to create profit centers. The profit center would consist of be
tween seven and eleven employees whose prime assignment was to 
please the customers. One of the management's ideas with these centers 
was to enhance the profit focus within each profit center. However, one 
obstacle for this team idea was the sellers' individual commission-based 
salaries. The original incentive for the seller was to act individually and 
not to cooperate with the team members in the profit center. 

Common for both companies, was that their computer systems were 
designed to be administrative instruments and not to be active helping 
tools for the marketing function. For example, if they were going to select 
a customer group from their customer database for a mailing offer they 
had to do this through the central computer, and it had to be done at the 
headquarters in Stockholm. 

The Implementation of the Marketing Concept in the Cases 

The first analyses of the two insurance companies showed that the de
gree of activity in working with the factors that constituted the marketing 
concept varied. In general they had worked with approximately the same 
factors almost in the same way. In so doing they had worked more with 
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some of the conceptual and behavioral factors than with the others. The 
figure below shows the degree of activity concerning the different factors. 

Degree of activity 
a Conceptual factors 

Understanding of customer needs 
Motivation 
Decentralization 
Segmentation of personnel 
Reward system 
Coordinated marketing 
Availability 

Interaction 
Internal marketing 
Attitudes towards customers 

Profit thinking 
Expectations 

Market oriented culture 

Behavioural factors 

Informationgathering about the competitors 
Quick decisionmaking and service providing 

The front personnels service feeling 

Buyer-seller relations 
Information for decision making 

Information gathering about the customers 
current and future needs and wants 
Customer participation in the production 

Spread the marketing function 
Service quality 
Physical & technical resources 

Processing and dissemination of information 
Managing the customer participation 

Figure 2. Degree of activity in conceptual and behavioral factors 

The high activity behavioral factors seemed to be factors that could be 
changed relatively easily compared to other factors. The conceptual fac
tors seemed in general more difficult to work with, and as a consequence 
they would take a longer time to change. 

From this analysis it was also possible to link some behavioral factors 
to some conceptual factors. The links were stronger between factors in 
the high activity sector than between factors in the low activity sector. 

This result gave evidence to the idea that the marketing concept consti
tutes both conceptual and behavioral factors. The degree if interaction 
also showed the implementation of the concept. 

The conclusion of this analysis was that both insurance companies 
had worked with changes that made the market orientation approach to 
increase in the companies. There was also some unanimity in what 
factors they had worked with and the degree of activity within this work. 

Influence on the Market Orientation Process 

The cases differed from the theoretical frame of reference, as expected. 
However, the differences were impossible to explain with the component 
model. New analyses of the empirical data showed other factors that had 
influenced the market orientation process in the companies. 
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The new factors could be divided into four groups depending on 
whether they were considered as internal or external factors and 
whether they were driving forces or obstacles for the process. 

Obstacles Driving forces 

Internal 
factors 

External 
factors 

Conserving 
internal 

environment 

Reforming 
internal 

environment 

Environmental 
restrictions 

Environmental 
potential 

Figure 3. The typologies 

The conserving internal environment consisted of factors such as the 
fragmented customer perspective and the inward-out thinking in the 
organization. The environmental restrictions consisted of the factors of 
law and regulations that held back changes and the low activities among 
the customers to convey demands to the insurance companies. These two 
groups of factors were obstacles to the market orientation process. 

The reforming internal environment consisted of factors such as 
segmentation of customers and the creation of sales teams, while the 
environmental potential consisted of factors such as degree of competi
tion and internationalization. These two groups of factors worked as 
driving forces for the market orientation process. 

One could think of this situation as a tug-of-war between obstacles and 
driving forces, since all types of factors exist simultaneously in the orga
nization. This analogy builds more understanding why the insurance 
companies were not more market oriented. Without any doubt the 
insurance companies had changed from a production oriented thinking 
to a more marked oriented thinking. 

The Cycle Model 

One original component that proved to be of great importance in the mar
ket orientation process was market information. Neither of the insu
rance companies had worked with that component in a systematic way to 
find out, for example, the customers needs and wants. The importance of 
market information is also to be found in the literature review. 

There was need for a more dynamic model of the market orientation 
process that puts the components in relation to each other. So far the 
components have only been mentioned as equal to the marketing concept. 
The cycle model visualize the relation between the components and it also 
adds on a time perspective to market orientation, since it is supposed to 
continue over time. 

Market information will work as input to the strategy development. 
The strategies will in turn affect the organization concerning, for 
example, changes in the customer meeting and in the support system. If 

225 



Summary 

this process works out, it would result in a market oriented service 
offering to the customers on the market. 

Environment 

Market information 

Strategies 

Organizational chan ges in 
e.g. the support syste m and 

the customer meeting 

Market oriented 
service offering 

i 

Figure 4. The cycle model 

The model also consists of the environment. In the analyses it was 
established that the environment had an impact on the market orien
tation process. One example was the deregulation of the insurance mar
ket and another example is the internationalization of the insurance 
market (as a result of the Swedish membership in the European Union). 

From the beginning the component model was built up by more or less 
internal factors. To understand the development of the market orienta
tion process one had to add on factors in the environment that had an 
impact on the process. This meant that the environment is of importance 
for the implementation of the marketing concept. 

To have a well functioning market information system is, with this 
discussion in mind, a prerequisite for market orientation. The informa
tion collected has an onward perspective in that it is supposed to be used 
for future decisions about, for example, the company strategy. 

The study has shown that it is important to disseminate information 
in the organization to keep the employees well informed about the custo
mers changed needs, the competitors strategies, the customers opinion 
about the companies' service offerings, etc. 

The strategies should be formed with respect to the market informa
tion and the company resources. In the literature review one could find 
some links between the environment and strategies. One normative 
advice is that the management should increase the company's market 
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orientation as soon as possible because the markets in the world are 
heading towards increased diversification and increased turbulence. The 
technological developments make it possible for "mass customization". 
This could be a strategic competitive advantage because it makes it 
possible to specially design products and services to individual needs and 
wants in another way than it is done today. 

Two other factors of importance for future competitive advantage could 
be added on. These are complexity and economy of scope. This is in deep 
contrast to old strategies as standardization, simplification and econo
mies of scale. These new strategies are especially well suited for service 
companies as they often could adopt their services much more easily to 
satisfy customers' needs, than a product producing company. 

Segmentation is another issue of strategic importance. The study 
found the segmentation process of the insurance company Sture as a 
strategic change. From the point of the marketing concept it seems very 
important to segment the market to be able to attract the "right" custo
mers, and to serve them in the best way possible. For a service company 
the satisfaction of the customer depends for example on the customers 
expectations and the service delivery system. If the market is segmented 
it is much easier to handle the marketing situation. 

Organizational changes are a result of chosen or modified strategies. 
The study found different types of internal driving forces and internal ob
stacles affecting the market orientation process. We also had the original 
conceptual factors and the behavioral factors. 

For the management the challenge is to make changes in and/or influ
ence these different factors to promote the implementation of the marke
ting concept. One area of interest in this context is the learning process of 
the organization. Since the implementation of the marketing concept is a 
process influenced by environmental changes it is important to create an 
organizational culture that maximizes organizational learning. The abi
lity to learn faster than the competitors would be a possible strategic com
petitive advantage in future. 

Organizational learning could be connected to the reforming internal 
environment because the information from the environment plays a 
significant role for the market orientation process. 

The Gaps 

There are four possible problem areas in the marketing orientation pro
cess that could be identified as gaps amongst the factors in the cycle 
model discussed above. First, we could argue that lack of market 
information will reduce the possibilities to create service offerings that 
the customers will be satisfied with. This is the market information gap. 

Secondly, this lack of information will give negative impact on the stra
tegic decisions. This could lead to serious problems which, in fact, could 
have serious effects to the company and to the service offerings. If the in
formation is insufficient, the strategic decisions may be wrong. The ma
nagement may make changes in the internal factors that will lead the 
company on to the wrong way to satisfy the customers in future. This is 
the strategy gap. 
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The third gap is the implementation gap. This means that there are 
problems between the strategic direction and the organizational chan
ges. The implementation process is about how the management handles 
the organizational changes. In this context the reward system is of great 
importance to motivate the personnel do the new things in the right way. 

Earlier on it was established that the marketing concept was built up 
by conceptual factors and behavioral factors. The links between them 
constituted the implementation of the concept. Therefore it must be im
portant for the management to consider these links when implementing 
the marketing concept. Of course the management has to pay attention to 
the environmental changes. It is evident in the cases that external 
factors affected the market orientation process - an important point to re
member. 

The fourth, and last gap is the relationship gap. It means that there 
are problems between the company and its customers. Relationship 
marketing is a theoretical field of importance to deal with this gap. Here 
one finds that customer reward systems, database marketing etc. will 
enhance customer loyalty. A relationship is a personal process which 
should be treated with care and it should be considered to be of great 
importance to the company. 

When one considers the above discussions, it can be noted that to a 
great extent it concerns resources. Information could be seen as an 
intangible resource. The strategy formulation and competence is another 
resource. The organization is a resource that the management will have 
to invest in, and learning as mentioned earlier could be a strategic 
competitive resource. The resource discussion implies that the market 
orientation process could also be seen in the light of resources. 

New Research 

Analysis of new research in this area argues that he theoretical field of 
service marketing has in recent years been fragmented, and the only 
major area of it that still remains is the area of quality in services. The 
other areas have more or less been incorporated in the theoretical field of 
relationship marketing. This development could be explained through a 
life cycle discussion. The service marketing had gone into the maturity 
stage and something new was called for. 

The theoretical field of market orientation is still developing. One area 
of research interest is the link between market orientation and profitabi
lity. This is still unclear and needs more studies, because indirectly the 
marketing concept is mentally linked to profitability. 

Other independent studies gave support to this study that market 
information is essential for the market orientation process. Support to 
the cycle model is also given in recent publications to the extend that the 
market orientation process starts with information that serves as input 
for strategies. Support is also given to the result that market orientation 
is a strategic competitive advantage. 
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Appendix 1. 

Appendix 1. Kommunstudien 
Att studera marknadsorientering i tjänsteorganisationer var förknippat 
med ett antal problem. För det första fanns ingen sammanhållen teo
retisk referensram. Forskningsprocessen startade därför med en inle
dande litteraturstudie där litteratur om marknadsorientering och om 
tjänstemarknadsföring samlades in. 

Utifrån de två områdena marknadsorientering och tjänstemarknads
föring konstruerades 1992 nedanstående modell innehållande fyra kom
ponenter som konstituerade ramarna för marknadsorientering i tjänste-
producerande organisationer. 

Lön
samhet 

Stödjande 
System 

Marknads
information 

Kund-
mötet 

Figur B.l. Den ursprungliga modellen över marknadsorientering i tjänsteproduce-
rande organisationer (Källa: Jaensson & Müllern 1992, s. 43). 

Området marknadsorientering i tjänsteföretag behövde kompletteras 
med empiriska data och enheter i två kommuner användes som fall för 
att generera impulser för modellutvecklingen. Detta resulterade i en mer 
processuell modell av marknadsorienteringens komponenter. Detta 
medförde att specifika förhållanden kom att prägla den utvecklade mo
dellen nedan, som avsåg att beskriva marknadsorientering i kommuner. 

240 



Appendix 1. 

Skatt 

Information från väljarna 

Avgifter mm. 

Marknadsinformation..-.*. 

Stödjande 
system 

Kommun 
invånare 

Support ;.'v. 

Extern information 

Figur B.2. En utvecklad modell över marknadsorientering i kommuner (Källa: 
Jaensson & Müllern 1992, s. 147). 

Den utvecklade modellen ovan är därför inte i sin form tillämplig på an
nat än kommuner, eftersom den innehåller vissa faktorer som enbart 
kan relateras till den typ av politiska organisationer som kommunerna 
utgör. Intresset för att utveckla en modell som var av mer generell natur 
och som skulle kunna tillämpas på ett bredare spektrum av tjänstepro-
ducerande organisationer fanns kvar efter kommunstudien, vilket med
förde att jag gick vidare med föreliggande studie av svenska försäkrings
bolag.369 

369jTQr utförligare resonemang om urvalskriterier för fallen, modellutvecklingen i 
detta fall etc. se Jaensson & Müllern (1992) som är en licetiatuppsats. 
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Marknadsorientering 
i tjänsteföretag 

- en studie av försäkringsbolag 

Begreppet marknadsorientering och det marknadsorienterade synsättet 
förekommer allt mer i tal och skrift trots oklarheter om definitioner. En 
allmänt vedertagen utgångspunkt är dock att kunderna skall placeras i 
fokus för företagens verksamhet. I övrigt är det oklart vad marknadsori
entering innebär. I denna bok klargörs innehållet i det marknadsoriente
rade synsättet applicerat på tjänsteföretag. 

Synsättet byggs upp av ett antal teoretiskt genererade faktorer som an
vänds för att samla in empiri från två svenska försäkringsbolag. De stude
rade försäkringsbolagen har kommit en bit på väg i sin marknadsoriente
ring, men en hel del återstår att göra. 

Ett antal hinder och drivkrafter för marknadsorienteringsprocessen ge
nereras utifrån försäkringsbolagens situation. Dessa faktorer ligger till 
grund för en diskussion i mer generella termer om hur ökad marknads
orientering kan uppnås. En kretsloppsmodell presenteras som visualise
rar marknadsorienteringsprocessen och som samtidigt pekar på möjliga 
problem för företagsledare som önskar öka företagets marknadsoriente
ring. 
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