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Sammandrag 
Försäkringsbolaget Länsförsäkringar uppvisar ett betydligt bättre resultat både finansiellt och 

marknadsandelsmässigt på landsbygden jämfört med i storstadsregionerna. Forskning visar på 

vikten av att lära känna sin kund. Är det här Länsförsäkringars arbete skiljer sig åt över 

landet? Syftet med uppsatsen är att undersöka eventuella skillnader som finns i 

Länsförsäkringars arbete med insamling och användande av kunskap om kunderna beroende 

på om länsbolaget är beläget i en storstad eller på landsbygden. För att utveckla en givande 

relation till sina kunder krävs det en god dialog som genererar kunskap om kunden. 

Undersökningen utfördes med en enkätundersökning som medarbetare i varje länsbolags 

kundcenter fick möjlighet att besvara. Resultatet av enkätstudien visar i de flesta fall på små 

skillnader men i vissa fall även på mer betydande skillnader mellan bolagens arbete med 

insamling och användande av kunskap om kunderna. De tendenser som kan observeras utifrån 

resultatet är att landbygdsbolagen i viss mån har en mer relationsorienterad hållning till sina 

kunder jämfört med storstadsbolagens mer transaktionsinriktade förhållningssätt. 

 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Relation, Dialog, Kunskap, Försäkringsbranschen, 

Kundkännedom, Stad och Landsbygd. 
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1. Inledning 

1.1 Länsförsäkringar- 23 länsbolag från norr till söder 

“Oavsett var i landet kunden bor så möter hon alltid samma Länsförsäkringar” 

(Länsförsäkringar, 2010) 

 

Länsförsäkringar är ett svenskt företag i försäkrings-, bank- och fastighetsbranschen med ca 

3,4 miljoner kunder. Det är unika på den svenska försäkringsmarknaden genom att vara 

uppbyggt av 23 kundägda länsbolag som samverkar för att skapa ett gemensamt varumärke. 

(Länsförsäkringar, 2010) 

  

Länsförsäkringar har ett kundorienterat synsätt som grund. I princip alla kundkontakter sker 

på det lokala länsbolaget då kärnidén är att möta och känna kunden vilket, enligt 

Länsförsäkringar själva, görs bäst i småskalighet. (Länsförsäkringar, 2010) Trots detta 

kundorienterade synsätt som är lika för samtliga 23 länsbolag tycks det mottas olika av 

kunderna. Länsbolag verksamma i typiska landsbygdslän redovisar ett bättre resultat både 

finansiellt och marknadsandelsmässigt än de som är lokaliserade i storstäder. Exempelvis har 

Dalarnas försäkringsbolag under de senaste fem åren redovisat ett betydligt bättre årsresultat 

jämfört med Länsförsäkringar Stockholm. (Länsförsäkringar Stockholm, 2010; Dalarnas 

försäkringsbolag, 2010) Länsförsäkringar utgör med sin storlek, spridning över landet och 

gemensamma produktbas en bra grund för att jämföra landbygdsbolag och storstadsbolag
1
. 

 

1.2 Marknadsföringens utveckling 

Intresset för goda kundrelationer och kunskap om kunderna har ökat allt mer. Varaktiga och 

ömsesidiga relationer samt ett fokus på kunden som individ istället för på antalet kunder har 

blivit mer och mer vanligt. (Peppers & Rogers, 1999) En bransch där kundrelationer länge har 

varit en avgörande faktor och en viktig del av verksamheten är bank- och 

försäkringsbranschen. Detta är en sektor som präglats av starka varumärken och låg 

omsättning av kunder. Att behålla sina kunder är mycket viktigt och den stora mängden 

                                                           
1
 I denna uppsats kommer Länsförsäkringar Stockholm, Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän samt Länsförsäkringar Skåne klassas som storstadsbolag. Denna definition kommer 

sig av att dessa länsbolag täcker Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö 

som sitt kundupptagningsområde. Övriga landet kommer att ses som landsbygd. 
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lojalitetsprogram som tillämpas av bolagen i branschen tyder på en medvetenhet om 

kundrelationens betydelse. (Methile & Nysveen, 1999:375,384) 

  

Marknadsföringen har generellt gått från att kategorisera kunderna i segment till att se till den 

enskilde kunden. Den äldre traditionella synen, transaktionsmarknadsföring, utgår från 

tankesättet ”one-size-fits-all”. Synsättet uppkom under 1950 i USA som en strategi då det 

fanns ett stort behov av att formalisera marknadsföringen. Under denna tid då konsumenterna 

hade stort förtroende och ett växande välstånd fungerade detta mycket effektivt. Med tiden 

förändrades detta och kunderna var inte lika benägna att anpassa sig efter de massproducerade 

produkterna. Under 1970-talet kom de första insikterna om relationsmarknadsföring. Kärnan i 

relationsmarknadsföring är interaktionen mellan människor och att relationen mellan två 

parter är något som växer i styrka genom upprepade utbyten. (Harker & Egan, 2006) En 

sammanfattning av de båda synsätten visas i Tabell 1. 

 

Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 

Fokus på försäljning Fokus på kundtrohet 

Produktens egenskaper i fokus Kundnyttan i fokus 

Kort tidsperspektiv Långt tidsperspektiv 

Svag betoning på kundvård Stark betoning på kundvård 

Begränsat kundåtagande/engagemang Starkt kundåtagande/ engagemang 

Begränsade kundkontakter Intensiva kundkontakter 

Kvalitet är en produkt-/ produktionsfråga Kvalitet berör allt och alla 

 

Tabell 1. Transaktionsmarknadsföring & Relationsmarknadsföring. Källa: Echeverri & 

Edvardsson (2012: 42) 

 

Övergången till relationsmarknadsföring har lett till att immateriella tillgångar i form av 

information, kunskap och färdigheter värdesätts i högre grad. Nya möjligheter så som 

databaser med information om kunden, en interaktiv dialog med kunden och massanpassning 

där tjänster kan skräddarsys efter kundens behov bidrar till att relationsmarknadsföringen blir 

enklare att genomföra och gör den till en betydelsefull strategi. (Peppers & Rogers, 1999:27–

29) 
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Genom en långvarig relation med kunder kan företag skapa konkurrensfördelar. Dessa 

konkurrensfördelar bygger på en god interaktion mellan kund och företag där parterna 

inhämtar kunskap om varandra. Interaktionen är en förutsättning för en relation. (Ballantyne 

& Varey, 2006:337) I interaktionen är dialogen en viktig faktor som bidrar till insamlandet av 

kunskap. Denna kunskap kan sedan användas för att utveckla konkurrensfördelarna och 

relationen. (Tsoukas & Saren, 2004; Ballantyne, 2004) 

 

Förhållningssättet i en god interaktion med kunden bör vara så omfattande som möjligt då 

kunden bedömer helheten. (Grönroos, 2004:101) För att detta ska kunna göras krävs det att 

kunskap om kunden kan spridas inom hela företaget. (Ballantyne, 2004:114) I detta läge är 

det viktigt att företaget tar till vara på medarbetarnas erfarenheter vilka är unika och företagets 

främsta konkurrensfördel (Tsoukas & Saren, 2004). Om kunden och företaget har en 

kontinuerlig dialog kommer företaget hela tiden få mer kunskap om kunden vilket kan bidra 

till kostnadseffektiviseringar (Ballantyne & Varey, 2006:344).  

 

Det sätt som företag och kunder använder och delar information och data på kan skilja sig 

markant mellan olika regioner så som stad och landsbygd. Exempelvis föredrar kunder i vissa 

regioner en direkt personlig kontakt framför kontakt via digitala kommunikationskanaler och 

vice versa. Detta påverkar hur väl olika typer av interaktion och marknadsföring faller ut 

beroende på vilken typ av region företaget vänder sig till. De olika sociala sammanhangen 

skapar också behov av olika förhållningssätt från företagens sida för att tillgodogöra sig 

kunskap om kunden och att kunna dela med sig av denna kunskap. (Lorenzon & Pilotti, 

2008:85) Genom att förstå hur kunder i olika regioner, stads- och landsbygdsområden, skiljer 

sig åt och hur det påverkar deras beteende gentemot företaget är relevant för att kunna möta 

deras önskemål och behov (Schiffman et al., 2010:144). Då Länsförsäkringar uppvisar olika 

resultat, beroende på om länsbolaget ligger i en storstadsregion eller på landsbygden, kan det 

vara viktigt att lära känna sina kunder för att möta deras behov i respektive region. 

                               

2. Problemformulering 

Tidigare forskning har visat på vikten av en god kundrelation och kundkännedom vilket 

Länsförsäkringar har försökt uppnå. Trots detta blir inte resultatet för de olika länsbolagen 

detsamma över landet. Även om Länsförsäkringar som helhet kommunicerar att de lägger stor 

vikt vid relationen till kunden finns möjligheten att de olika länsbolagen i praktiken arbetar 
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olika. Att ha olika rutiner vad gäller inhämtandet och användandet av information och 

kunskap om kunden kan leda till att länsbolagens relationer till sina kunder påverkas och 

därmed skiljer sig beroende på var i landet de befinner sig. Uttalandet om att kunden alltid 

möter samma Länsförsäkringar oavsett var i landet hon befinner sig, kanske inte alltid speglar 

verkligheten. 

 

Detta leder oss till frågeställningarna: 

Hur genereras och används kunskap om kunderna och skiljer sig detta mellan storstad och 

landsbygd? På vilket sätt påverkar dessa eventuella skillnader hanteringen av 

kundrelationerna? 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka eventuella skillnader som finns i Länsförsäkringars 

arbete med insamling och användande av kunskap om kunderna beroende på om länsbolaget 

är beläget i en storstad eller på landsbygden.  

 

3. Bakgrund - Försäkringsbranschen i Sverige 

I Sverige inkluderas cirka 95 procent av alla personer i åldersspannet 16-84 år av en 

hemförsäkring. Vidare har många också en tjänstepensionsförsäkring och privata 

pensionsförsäkringar. De vanligaste försäkringarna är hem- och villaförsäkring, 

fritidshusförsäkring och båtförsäkring. Antalet anmälda skador och utbetalade ersättningar har 

sedan 2004 ökat och då har den främsta uppgången skett inom hem- och villaförsäkringen. 

Skadeföretagen betalade tillsammans ut under 2010 ca 47 miljarder kronor. 

Försäkringsbranschen utgör en betydande del av samhällsekonomin. Under 2010 genererade 

svenska försäkringsföretag premieinkomster som översteg 270 miljarder kronor. (Svensk 

försäkring, 2012) 

 

Försäkringsbranschen kan delas in i två kategorier, skadeförsäkring och livförsäkring. I denna 

uppsats undersöks skadeförsäkringar eftersom det är Länsförsäkringars största affärsområde. 

Inom skadeförsäkring finns många olika typer av försäkringsformer som skyddar mot olika 

risktaganden, exempelvis ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, 

överfallsskydd, och reseskydd. Skadeförsäkring kompenserar för skador på egendom och 

betalar skadestånd till tredje man. (Svensk försäkring, 2012) 
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Det finns omkring 470 registrerade försäkringsföretag i Sverige. Marknaden är i huvudsak 

samlad kring några större bolag och bolagsgrupper. Inom skadeförsäkringskategorin besitter 

de fem största försäkringsföretagen 83 procent av marknaden. Förekomsten av internationella 

bolag har ökat de senaste tio åren på den svenska marknaden. I dag finns 35 utländska 

försäkringsföretag representerade i Sverige. (Svensk försäkring, 2012) 
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4. Teori 

4.1 Relation, dialog och kunskap 

Det är en konkurrensfördel för företag att kunna skapa en långvarig relation till sina kunder 

eftersom trogna och återkommande kunder är lönsamma för företaget. Relationen byggs 

genom en interaktion mellan parterna vilket gör att företaget och kunden lär känna varandra. 

Om det finns en interaktion mellan parter finns det också alltid en relation mellan dem. 

(Ballantyne & Varey, 2006:337) Dialogen bidrar till att samla in kunskap om varandra 

(Tsoukas & Saren, 2004). I processen att lära känna varandra är kunskap en viktig faktor 

eftersom det ger kännedom om parternas respektive behov och intressen i relationen 

(Ballantyne, 2004:114–120). Med hjälp av denna kunskap om sina kunder kan företaget 

utveckla sina konkurrensfördelar (Tsoukas & Saren, 2004). 

 

4.2 Relationen – med kunden i centrum 

Företag som är aktiva inom den finansiella sektorn har kommit långt i sitt relationsbyggande 

gentemot kunderna. Liksom många andra tjänsteföretag kämpar bolag inom bank- och 

försäkringsbranschen med abstrakta produkter som kunden inte fysiskt kan se eller ta på. 

Detta har lett till en tradition av att betona kundens relation till företaget. (Dibb & Meadows, 

2001:170)  

 

En relationsorienterad syn på marknadsföring innebär ett mer långsiktigt perspektiv på 

marknadsföring. Då kunden får en relation till företaget kan priskänsligheten minska eftersom 

företaget redan har skapat kundlojalitet genom att ge kunden ett mervärde. (Echeverri & 

Edvardsson, 2012:41) Om relationen utvecklas, kan både kunden och företaget vinna mer på 

relationen än vad som skulle varit fallet vid en enkel transaktion eftersom en god kundrelation 

är fundamentet för att få kunderna att återvända (Schiffman et al., 2010:771).  

 

Lojala och återkommande kunder bidrar till en ökad lönsamhet ur flera aspekter. Utöver att de 

köper fler produkter är de dessutom mindre priskänsliga och fäster mindre uppmärksamhet 

vid konkurrenters erbjudanden än andra kunder. Andra fördelar är att det är billigare att 

erbjuda existerande kunder service eftersom de redan är bekanta med produktutbudet. Lojala 

kunder bidrar ofta till företagets goda rykte genom att tala gott om företaget inför andra. 

(Schiffman et al., 2010:14-15) Ambitionen att behålla sina kunder har mynnat ut i ett begrepp 

kallat “Customer Lifetime Value” eller på svenska: kundens beräknade livstidsvärde. Detta 
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begrepp definieras som summan av det värde kunden bidrar med till företaget under hela sin 

tid som kund i bolaget. Det värdet beräknas som summan av alla de transaktioner kunden gör 

i företaget minus de kostnader kunden medför i form av exempelvis marknadsföring, 

försäljning och service. (Jain & Singh, 2002) 

 

Relationer hjälper till att skapa unik och, för konkurrenterna, svårimiterad kunskap som är 

grunden för att få konkurrensfördelar (Tsoukas & Saren, 2004). Den kvalitet som en relation 

har kommer bero på de erfarenheter som parterna under relationens gång får av varandra. 

Beroende på vilka erfarenheter de får av varandra hanteras relationen olika och därmed 

påverkas också kvaliteten. Relationen ger ett strukturellt stöd som kan användas för att bevara 

och alstra nya värdeskapande aktiviteter. (Ballantyne, 2006:337) Den relation som råder 

mellan kunden och företaget kan exempelvis ge kunden en känsla av säkerhet och kontroll då 

kunden kan uppleva att riskerna i köpet minskar (Grönroos, 2004:99). 

 

Företag måste exempelvis utgå från kundernas förmedlade och outtalade behov, deras 

förväntningar, önskemål och kunskaper. Att vara kundorienterad innebär att företaget alltid 

måste vara lyhörd för kunden. Företaget måste vara angeläget att ta till sig och visa respekt 

och utgå ifrån hur kunden tänker, bedömer, reagerar och agerar. (Echeverri & Edvardsson, 

2012:19) Ett företag som är kundorienterat bör ha kännedom om kundernas 

bedömningsgrunder och handla utifrån dessa (Echeverri & Edvardsson, 2012:123). Det  krävs 

emellertid tillit och förtroende mellan kunderna och företaget för att skapa detta gynnsamma 

förhållande. Tilliten är grunden för att framgångsrikt lära av och utveckla relationen. 

Förtroende är en förutsättning för ett engagemang. (Cicala, Smith & Bush, 2012:79) 

 

Kundvård är en del av marknadsföringen och måste utgå från kunden. Marknaden i många 

branscher är mogna, vilket innebär att det inte är många nya kunder som kommer in. 

Försäkringsbranschen är ett lysande exempel på detta. Kostnaden på en mogen marknad att 

hantera nya kunder blir allt högre och konkurrensen ökar. Forskning tyder på att kostnaden är 

fem till tio gånger högre för att attrahera nya kunder än att behålla och skapa lojalitet till 

företagets befintliga kunder. (Echeverri & Edvardsson, 2012:158) 
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4.3 Dialogen – nyckeln till kunskap 

En dialog med kunden kan ses som en interaktiv process där företag och kund resonerar 

tillsammans för att bilda en gemensam plattform. Denna plattform är grunden för att både 

kunden och företaget ska tjäna på samarbetet. Kunden och företaget kan i den gemensamma 

dialogen hitta ett sätt att förlita sig på varandra. Det är viktigt att kunderna upplever att 

företaget visar ett genuint intresse för dem och deras behov. (Grönroos, 2004:107) 

 

Dialogen är en viktig grund i marknadsföringen och förståelsen för kommunikation i företaget 

medverkar till samordning av olika intäktskapande aktiviteter. Kundvärdet stärks när 

företagets medarbetare kommunicerar med kunderna, snarare än till dem. Detta alstrar 

förtroende och på längre sikt konkurrenskraft. (Echeverri & Edvardsson, 2012:19) 

Kommunikationen mellan kunden och företaget har, i den traditionella synen på 

marknadsföring, tenderat att vara en envägskommunikation från företaget ut till kunden 

exempelvis via radioreklam och direktutskick. Svårigheten med envägskommunikation är att 

hela budskapet inte alltid går att förmedla och bristen på respons gör det svårt att veta om 

kunden tolkat budskapet som avsett. 

 

 Om företaget och kunden istället har en tvåvägskommunikation, det vill säga en dialog, finns 

det utsikter att få gensvar. En dialog gynnar utvecklingen av en mer givande relation till 

kunden. Interaktionen grundas i ett inledande agerande och en respons. Denna inledning kan 

sedan antingen leda till att parterna under en längre tid tillsammans skapar värde som är 

givande för båda parter eller stanna vid endast en enskild transaktion. (Ballantyne, 2004:115) 

Det är dock väsentligt att kommunikationen är planerad och genomtänkt för att nå det 

önskade resultatet av en givande dialog (Grönroos,2004:103). 

 

 Genom interaktionen med kunden utvecklas relationsspecifik kunskap som grundar sig på 

den erfarenhet parterna har av varandra (Ballantyne, 2004:119). Det utvecklas oftast säregna 

procedurer för hur samtalet mellan dessa individer gestaltar sig (Echeverri & Edvardsson, 

2012:23). Då interaktionen och dialogen sker kontinuerligt tillkommer ständigt nya 

erfarenheter om den andra parten vilket kan medverka till en ökad kostnadseffektivitet för 

företaget (Ballantyne & Varey, 2006:344). 
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4.3.1 Budskap som inte sägs 

Det finns många andra faktorer som påverkar det kommunicerade budskapet än enbart de 

uttalade orden. Mycket av betydelsen i kommunikationen färgas av vilket sammanhang det 

kommuniceras i. Exempelvis kan ett öppenhjärtigt samtal vara en inbjudan till en varaktig 

affärsrelation, medan samma öppenhjärtighet i en tillfällig servicesituation enbart kan 

innebära ett trevligt bemötande. Innehållet i budskapet kan skifta beroende på sammanhanget. 

(Echeverri & Edvardsson, 2012:171–172) 

 

Sammanhanget kan bestå av abstrakta bakgrundsförhållanden. Denna typ av sammanhang kan 

bestå av säregna tolkningsramar som parterna använder sig av i dialogen. Det kan exempelvis 

vara idéer om vad som utgör ett normalt handlingssätt. Vidare kan det också handla om hela 

samlingar av karakteristiska beteenden och tankeramar som utmärker en viss yrkesgrupp. 

(Echeverri & Edvardsson, 2012:171–172) 

 

Icke-verbal kommunikation kan i vissa fall få en avgörande betydelse för kundens uppfattning 

om företaget eller den enskilda tjänsten. I den icke-verbala kommunikationen med kunden 

lyser medarbetarens egna attityder och värderingar igenom. En betydelsefull del i servicen är 

medarbetarnas vilja och förmåga att leva sig in i kundens situation och känna med kunden 

även emotionellt. (Echeverri & Edvardsson, 2012:122) 

 

En annan typ av icke-verbal kommunikation är när kommunikationen helt uteblir. Detta bidrar 

till hela kommunikationsprocessen. Då kunden förväntar sig att bli informerad och guidad 

sänder också avsaknaden av kommunikation ut ett meddelande om företaget. Detta klassas 

nästan undantagslöst som ett negativt meddelande. (Grönroos, 2004:105)  

 

En stor del av dagens forskning kring dialogens betydelse fokuserar på betydelsen av 

företagets kommunikation och prestation. Det som ofta glöms bort är betydelsen av 

presentationens effektivitet. Detta kan i stor mån bero på vem som gör presentationen och den 

personens  egenskaper och kunskap om situationen och det som ska kommuniceras. (Cicala, 

Smith & Bush, 2012:79) 
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4.4 Kunskap utvecklar relationen 

För att utveckla relationen till kunden är det viktigt att ha kunskap om sin kund för att veta 

vad denne efterfrågar (Ballantyne & Varey, 2006:337). När kunskap om varandra delas 

mellan företag och kund öppnar detta för att företaget ska kunna se brister i sin verksamhet 

och kunna göra förbättringar. Detta bidrar till att företaget kan höja sin produktivitet och 

förbättra produkter och tjänster. (Ballantyne 2004:114) 

 

Davenport & Prusak (1998:5) beskriver kunskap som en föränderlig blandning av 

erfarenheter, värderingar, bakgrundsinformation och expertutlåtanden. Dessa utgör en grund 

för att värdera och integrera ny information och nya erfarenheter. Även om kunskap i första 

hand formas och används i människors medvetande används kunskap ofta i organisationer 

genom dokument, manualer och mer abstrakt i form av rutiner och normer. (Davenport & 

Prusak, 1998:5) 

 

Kunskap kan delas in i två delar, dels explicit kunskap och dels vad som på svenska kallas för 

tyst kunskap. Explicit kunskap är, som namnet antyder, uttrycklig. Denna typ av kunskap kan 

beskrivas i manualer och instruktioner och därmed läras ut (Tsoukas & Vladimirou, 2001). 

Explicit kunskap är generellt lättare att samla in. Vanligtvis är det kvantitativ data som i detalj 

beskriver kundens kontakter med företaget (Crié & Micheaux, 2006: 285-286). Den är med 

andra ord relativt lätt att sätta ord på och att förmedla. Tyst kunskap är den explicita 

kunskapens motsats. Denna sortens kunskap bygger på erfarenhet och på svårdefinierbara 

faktorer som intuition, magkänsla och förmågan att läsa av människor. Eftersom denna tysta 

kunskap består i personliga upplevelser och erfarenheter är den svår att förmedla till andra. 

(Tsoukas & Vladimirou, 2001) Tyst kunskap visar inte direkt på ett beteende utan kundens 

sinnestillstånd. På senare tid har intresset för denna typ av data ökat, exempelvis om kundens 

intressen, uppfattningar, preferenser, livsstil, tro, genom vilka kanaler kunden vanligtvis 

kontaktar företaget på. Denna typ av data kan skapa en större insyn i en kunds beteende, men 

är svårare att samla in och sprida. (Crié & Micheaux, 2006: 285-286; Tsoukas & Vladimirou, 

2001) 

 

De etiska aspekterna av att lagra kundinformation måste tas hänsyn till. Att lagra personlig 

information om kunder kan innebära att kunden upplever att dennes integritet hotas. De 

obehagskänslor som uppkommer därav är givetvis negativa för företaget. I vissa fall kan 
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oviljan att dela med sig av personlig information leda till att kunden avstår från köp. De flesta 

kunder upplever att fördelarna i att företag har kunskap om dem överväger obehaget. Dessa 

fördelar kan konkret innebära att de får erbjudanden som är relevanta för just dem, 

exempelvis genom att information om hundförsäkringar endast skickas till hundägare. (Phelps 

et al, 2000) 

 

I en givande interaktion bör förhållningssättet vara övergripande då kunderna inte enbart ser 

till de varor och tjänster som företaget erbjuder utan också exempelvis till vilken information 

som ges och uppdateringar (Grönroos, 2004:101). För att företag ska lyckas att ge kunden det 

den önskar på detta övergripande sätt krävs det att kunskap cirkulerar i hela företaget och att 

företaget har möjlighet att lagra inhämtad information. Företaget bör i så stor utsträckning 

som möjligt ta till vara på medarbetarnas vardagserfarenheter vilket är den kunskap som är 

unik för företaget. (Ballantyne, 2004:114) Denna kunskap är mycket svår för konkurrenterna 

att kopiera och är den främsta tillgången för konkurrensfördelar (Tsoukas & Saren, 2004). 

 

4.5 Kundvärde 

Traditionellt har allt värdeskapande skett utan kundens direkta medverkan. Värdeskapande 

har uppstått inom ett företag genom dess aktiviteter och företagets roll har varit totalt skild 

från kundens roll. Företaget producerar och kunden konsumerar. (Prahalad & Ramaswamy, 

2004:6) Emellertid har företagen insett att för att ett högt kundvärde ska kunna förverkligas är 

det oumbärligt att kvalitet utmärker alla delar av företaget: alla olika processer, aktiviteter och 

tjänster som saluförs. Om företaget lyckas leverera ett högt kundvärde till sina kunder belönas 

företaget ofta med tillfredsställda och lojala kunder, vilket ofta är utgångspunkten för 

konkurrenskraft och lönsamhet. (Echeverri & Edvardsson, 2012:19-20) 

 

Vad som har uppstått som en bas för att skapa ett unikt värde för kunden är kundens 

upplevelse av företaget, produkten, servicen, kommunikationen etc. Kvaliteten på upplevelsen 

är beroende av hur mycket kunden involveras i ett samskapande med företaget, vilket innebär 

att kunden själv är med och bidrar till värdeskapande. Hur mycket kunden vill involvera sig 

kan variera från kund till kund och beror på hur kunden väljer att samskapa sin unika 

upplevelse. (Prahalad & Ramaswamy, 2004:9) 
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Grönroos (2011) har däremot en annan syn på saken. Han menar att värdet för kunden uppstår 

när kunden använder produkten. Företaget skapar alltså inte värde utan förmedlar verktyg för 

kundens eget värdeskapande. Detta synsätt, kallat value-in-use, går inte att kombinera med 

samskapande av värde eftersom value in use fokuserar på värdet som skapas när kunden 

använder sig av produkten medan samskapande fokuserar på hela den övergripande processen 

från design av produkten till att den används. (Grönroos, 2011:283) Han beskriver hur 

företaget kan skapa möjligheter till att involvera sig i kundens värdeskapande därmed bli 

samskapare av värde. Genom interaktion med kunderna där båda parterna har möjlighet att 

påverka varandra kan bolaget vara med och bli en del av kundens användande och 

värdeskapande. (Grönroos, 2011) 

 

Dessa båda synsätt har med andra ord olika utgångspunkter. Value-in-use lyfter fram kunden 

som värdeskapare där företaget kan skapa förutsättningar till att få delta i ett samskapande 

genom interaktioner (Grönroos 2011). Medan det andra synsättet säger det motsatta, att 

kunden kan erbjudas delta i ett samskapande av värde som annars skapas enbart av företaget 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004:9). Gemensamt för de båda är att nyckeln till att gemensamt 

skapa kundvärde, det vill säga samskapande, ligger i interaktionen (Grönroos, 2011:289-291, 

Prahalad & Ramaswamy, 2004:10). 

 

Interaktionen mellan företag och kund är avgörande för hur framgångsrikt värdeskapandet ska 

bli (Prahalad & Ramaswamy, 2004:10). Trenden går mot att värde är ett resultat av indirekta 

förhandlingar mellan den individuella kunden och företaget. Värdeskapande är med andra ord 

ett resultat av en individbaserad förhandling med miljontals kunder. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004:7) 

 

Kunden är den medverkande som både är med och samskapar tjänsten och den som får ta del 

av och värdera tjänstens värde. Det är kundens behov som ska tillfredsställas och kundens 

förväntningar som ska förverkligas. (Echeverri & Edvardsson, 2012:21) Kunderna är fria att 

själva välja vilket företag de vill ha en relation med, baserat på deras egen syn på hur värde 

skapas. Idag betalar kunder i enlighet med den upplevda nyttan snarare än att betala för 

företagets kostnad för produktionen. (Prahalad & Ramaswamy, 2004:6-7) 

 

Om kunden uppfattar att den bemöts illa eller inte har fått sina förhoppningar och behov 

uppfyllda kommer detta att fastna i kundens minne och företaget kommer förknippas med den 
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negativa händelsen. Kunden förstärker ofta det som är negativt, men också det som kunden 

upplever som speciellt positivt. (Echeverri & Edvardsson, 2012:120). Om ett företag har 

övertygat en kund att pröva företagets tjänster kan det vara lätt att uppfatta detta som att målet 

uppnåtts. Detta är dock bara början då nästa punkt är att få kunden att återkomma.  Forskning 

säger att 91 % av de som har blivit missnöjda vid ett köp inte gärna återkommer till företaget. 

(Echeverri & Edvardsson, 2012:159). 

 

4.6 Ta seden dit du kommer 

Sociala och kulturella sammanhang kan spela en signifikant roll i utvecklandet av strategier 

och professionella affärslösningar. Vilka strategier chefer, kunder, medarbetare och partners 

använder sig av och hur de delar information och data på kan variera mycket mellan olika 

regioner. Exempelvis är det möjligt att kunder i en region föredrar att ha en direkt personlig 

kontakt med företaget. Då kan det vara svårt för företaget att byta från den mänskliga 

kontakten till en automatiserad röstservice utan att förlora kundernas tillfredställelse och sätta 

lojala kunder på spel. I andra regioner kan det vara annorlunda. Här kan människorna vara 

vana vid att dela med sig av personlig information på elektronisk väg. Dessa olika sociala 

sammanhang skapar behov av totalt olika tillvägagångssätt för företagen att inhämta 

information och att sprida den inom företaget. Kulturella faktorer är viktigt att ta i beaktande 

när företaget interagerar med kunder i olika regioner. (Lorenzon & Pilotti, 2008:80:85–86)  

Det problematiska i detta förfarande är att företag lätt segmenterar sina kunder och bildar 

stereotyper (Schiffman et al 2010). När det gäller kulturella olikheter bland sina kunder måste 

företag identifiera både likheter och olikheter samt vara mycket uppmärksamma för stora 

individuella skillnader (Lorenzon & Pilotti, 2008:80:85–86). Det kan för företagen tyckas 

lättare att i detta fall hålla en mer transaktionsinriktad inställning då det i många fall kan 

tyckas enklare med ett begränsat kundengagemang då detta ställer mindre krav på hantering 

av kundinformation och kundkontakter som kan vara kostsamt. (Schiffman et al 2010) 

 

Kulturella faktorer är viktiga vid skapandet av lösningar på olika problem. Genom att i större 

utsträckning fokusera på medarbetarnas kulturella och praktiska krav kan företag lättare 

hantera att människor är mer fästa och vana vid ett visst tillvägagångssätt och övervinna deras 

motstånd till att anta förändringar. (Lorenzon & Pilotti, 2008:80,85–86) 
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4.7 Att lära känna sin kund 

Många företag engagerar sig i uppbyggnaden av kundrelationer i stället för att fokusera på 

enskilda tjänstemöten som traditionellt sett varit fallet med transaktionsmarknadsföring 

(Echeverri & Edvardsson, 2012:66). Den grundläggande basen för att få återvändande kunder 

är att både företaget och kunden har mer att tjäna i en utvecklad relation än av en enstaka 

transaktion. Företag som har lojala och återkommande kunder kan få en större lönsamhet 

eftersom dessa kunder tenderar att köpa mer och vara mindre priskänsliga. (Schiffman et al 

2010:771) 

 

Den kvalitet som relationen får är beroende av den erfarenhet som både kunden och företaget 

får av varandra (Ballantyne, 2006:337). En dialog gynnar utvecklingen av en mer givande 

relation till kunden (Ballantyne, 2004:115). Genom interaktionen med kunden utvecklas 

relationsspecifik kunskap och särpräglade förfaranden för hur dialogen mellan företag och 

kund utformas (Ballantyne, 2004:119). Det som sägs tolkas efter det särskilda sammanhanget 

mellan dem (Echeverri & Edvardsson, 2012:171–172). 

 

För att utveckla relationen till kunden är det viktigt att ha kunskap om sin kund för att veta 

vad denne efterfrågar (Ballantyne & Varey, 2006:337). Företaget bör i så stor utsträckning 

som möjligt ta till vara på medarbetarnas vardagserfarenheter. Det är den kunskap som är unik 

för företaget och den största konkurrensfördelen. (Ballantyne, 2004:114)  
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Samlar in 

4.8 Dialog och kunskap skapar relationer 

Sambanden mellan begreppen relation, dialog och kunskap sammanfattas i Figur 1. Företag 

eftersträvar att få en relation med sina kunder i syfte att få en trogen kundbas med lojala 

kunder. För att bygga relationer till kunderna för de en dialog till sina kunder. Dessa dialoger 

bidrar även till att samla in kunskap om kunderna. Med hjälp av den kunskap företaget får om 

sina kunder kan det utveckla relationen och föra mer givande dialoger med kunderna. 

 

Lojala kunder 

 

Relation 

 Bygger            Utvecklar 

  

                     Dialog Kunskap 

  Förbättrar 

Figur 1. Relation, dialog och kunskap. 

Vi kommer i denna uppsats undersöka hur medarbetarna inom Länsförsäkringar i praktiken 

utformar dialogen med kunderna för att samla in så mycket kunskap som möjligt. Eftersom 

länsbolagen i storstadsområden och på landsbygden uppvisar olika resultat vill vi ta reda på 

om det är tillvägagångssätt medarbetarna använder sig av i sina dialoger skiljer sig åt, 

alternativt att det är de olika sociala sammanhangen som påverkar hur dialoger för med 

kunderna.  

Genom att använda vår relation-dialog-kunskap-modell tror vi oss kunna urskilja skillnaderna 

i bolagen i staden respektive landsortsbolagens förhållningssätt till de olika faktorerna i 

modellen. Då de olika länsbolagen visar upp så stora skillnader i sina resultat kan det finnas 

en möjlighet att de olika bolagen utvecklat modellens faktorer olika. Genom att applicera 

modellen på landsbygds- respektive storstadsbolagen kan vi se om någon av faktorerna är mer 

utvecklade hos någon av parterna. Om en faktor har utvecklats olika beroende på om bolaget 
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är placerat på landsbygden eller i storstaden kan modellen också visa på hur det reflekterat på 

de andra två faktorerna i modellen. 

Låt säga att vi finner att landsbygdsbolagen har en mer utvecklad dialog med sina kunder än 

vad storstadsbolagen har kan detta påverka de andra två faktorerna, kunskap och relation. 

Kunskapen ökar då samtidigt som relationen kan få en annan form och djup. Ett annat 

scenario skulle kunna vara att medarbetare  i storstadsregionerna har en annan inställning och 

sätt att hantera information och kunskap om kunderna på vilket i sin tur får konsekvenser för 

dialogen och relationen. 

Om vi sedan ser ett resultat där någon av faktorerna är mer utvecklad än de andra kan vi med 

hjälp av våra presenterade teorier titta på den enskilde faktorn och jämföra vilka 

bakomliggande skillnader som finns mellan landsbygdsbolagens och storstadsbolagens 

hantering. Vi kan vidare med denna metod titta mer ingående på vilka konsekvenserna blir för 

de andra faktorerna. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till i analyserandet av de presenterade teorierna är att de kan 

vara svåra att implementera i de vardagliga rutinerna. Kunskap är som vi tidigare nämnt svår 

att sprida, framför allt om det gäller tyst kunskap. Detta gör att kunskapen ofta finns lagrad i 

en enskild medarbetare. Nästa medarbetare som har kontakt med kunden kan då inte dra nytta 

av dess tidigare erfarenheter eftersom de inte förmedlats. Det resulterar i att 

kunskapsinsamlandet i dialogerna börjar om från noll hos varje ny medarbetare som för en 

dialog med kunden. För försäkringsbolag kan det i praktiken vara svårt att hålla en 

kontinuerlig dialog då det mesta av interaktionen med kunderna sker vid tecknandet av en 

försäkring och om kunden drabbats av en skada som berör försäkringen. Detta gör det 

emellertid mer relevant för försäkringsbolag att dels ta alla tillfällen som ges att på ett givande 

sätt interagera med kunden och dels att väl dokumentera den kunskap som inhämtats om 

kunden.   
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5. Metod 

5.1 Urval av respondenter 

För att ta reda på hur Länsförsäkringar i praktiken arbetar med sitt inhämtande av information 

om kunderna och hur denna information sedan används i det dagliga arbetet valde vi att 

kontakta medarbetare i Länsförsäkringars kundcenter. Dessa personer fungerar som säljare av 

privatförsäkringar och hanterar en stor del av Länsförsäkringars inkommande samtal till 

företaget. I och med att alla kunder som ringer till Länsförsäkringar får en kontakt med någon 

på kundcenter anser vi att de tillhör de med mest kundkontakt i företaget och därmed är 

lämpade att svara på frågor inom området för kundhantering. 

 

5.2 Operationalisering 

Relation och dialog är, som vi har visat ovan, relevanta faktorer för att generera kunskap om 

kunden. Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur Länsförsäkringar samlar in och 

använder kunskap om kunden blir också relation och dialog relevant att studera. För att på ett 

så fritt sätt som möjligt studera medarbetarnas uppfattning om hur de får information om de 

kunder som de har kontakt med har en öppen fråga använts. Vidare ställdes frågan om 

medarbetarna aktivt ställde frågor till kunderna för att få fram personlig information. Detta för 

att synliggöra om personlig information om kunderna anses vara värdefull. 

 

Dialogen blir nästa naturliga steg att inrikta frågorna mot. Kundvärdet stärks när företagets 

medarbetare kommunicerar med kunderna. Detta alstrar förtroende hos kunden och på längre 

sikt konkurrenskraft gentemot konkurrenter. För att göra detta synligt så har vi valt att ställa 

två frågor som handlar om kundsamtalens längd och frekvens. Med stigande grad av 

interaktion ökar också förutsättningarna för en god kundrelation. 

 

Då kunskapen om kunden är basen för en god kundrelation, som i sin tur grundar för fördelar 

för företaget, har vi valt att undersöka företagets värdering av olika typer av kunskap. Dels 

vill vi belysa inställningen till kunskap om kunderna och vilken typ av kunskap medarbetarna 

värderar högt. Här har vi ställt relationsinriktade alternativ mot transaktionsinriktade 

alternativ för att se vad de olika bolagen fokuserar på. På samma sätt har vi undersökt vad 

medarbetarna tror att kunderna sätter värde på i relationen. Vad medarbetarna tror att 

kunderna prioriterar i en god kundrelation kan färga deras agerande. Medarbetarnas beteende 
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kan vidare påverkas av om de har privat inhämtad kunskap om kunden. Om medarbetarna har 

tyst kunskap om kunden kan de i sådana fall bättre anpassa interaktionen efter kunden. Därför 

ställs en fråga för att undersöka hur frekvent medarbetarna interagerar med kunder de känner 

privat. 

 

För att företag ska lyckas, på ett allomfattande vis, att uppfylla kundens önskemål krävs det 

att samtliga medarbetare har tillgång till kunskap om kunden. Kunskapen måste cirkulera i 

företaget och lagras för vidare bruk. För att undersöka detta ställdes frågor om hur företagets 

affärssystem används och vilken typ av kunskap som lagras. 

 

5.3 Enkätundersökning 

För att genomföra denna undersökning valde vi att göra en enkätundersökning. Fördelen är att 

vi då kan nå ut till många respondenter och på så vis få ett större underlag att dra våra 

slutsatser utifrån. Genom att utforma en enkät försäkrar vi oss om att alla respondenter får 

samma frågor ställda på samma sätt. Detta ökar möjligheterna att göra en bra jämförelse. 

(Bryman, 2011:64, 229)  

   

5.4 Enkätens design 

En stor risk med enkätundersökningar är att det ofta finns ett stort svarsbortfall av 

respondenter. Vi har försökt motverka detta genom att hålla enkäten så kort som möjligt, 

eftersom ett längre formulär tenderar att göra respondenten trött och obenägen att svara. Vi 

har skrivit ett inledningsbrev till enkäten där vi presenterar oss själva och syftet med vår 

undersökning. I inledningsbrevet beskrivs och motiveras också vilka som tillfrågas. (Bryman, 

2011: 212, 231) 

 

Vi har utformat frågorna i vår enkät som slutna flervalsfrågor. Öppna frågor har en tendens att 

bli tidskrävande och ansträngande för respondenten. Slutna frågor ökar svarens jämförbarhet 

och alternativen kan ibland hjälpa till att förtydliga en fråga. Det går dessutom snabbt och lätt 

för respondenten att besvara enkäten då denne inte behöver skriva mycket. (Bryman, 2011: 

245)  

 

Svarsalternativen ska vara heltäckande för att varje respondent ska ha möjlighet att välja det 

alternativ som bäst stämmer in på denne. Att inga lämpliga alternativ finns kan ge felaktiga 
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resultat och irritera respondenten. Eftersom vår förmåga att formulera alla tänkbara relevanta 

alternativ är begränsad har vi kompletterat alternativen med valmöjligheten “Annat” där 

respondenten själv kan skriva sitt svar om denne så önskar. Några av frågorna kan besvaras 

med flera alternativ, vilket vi upplyser respondenten om i anslutning till frågan. En av 

frågorna har vi behållit som en öppen fråga. Denna lyder: “Hur får du information om de 

kunder du har kontakt med?”. Eftersom vi tror att svaret skiljer sig kraftigt från individ till 

individ har vi valt att inte formulera några alternativ och på det viset “lägga orden i munnen” 

på respondenterna. (Bryman, 2011: 243-246) 

 

5.5 Pilotstudie 

Då vi gjort en del ändringar i frågornas utformning beslöt vi oss för att testa enkäten. En 

första revidering genomfördes efter synpunkter från vår uppsatshandledare och därefter 

testades den i form av en pilotenkät. Enkäten testades på vänner och kurskamrater som främst 

gav nyttiga synpunkter på enkätens layout. Med dessa nya förslag som utgångspunkt 

korrigerades enkäten. En grupp medarbetare på Länsförsäkringar AB, dock inte i kundcenter, 

fick besvara enkäten och ge synpunkter på vad som var oklart och behövde förbättras med 

enkäten. Anledningen till att medarbetarna i kundcenter inte tillfrågades beror på att vi i 

sådana fall bör välja bort dem i den riktiga undersökningen. (Bryman, 2011: 258-259) Efter 

en sista korrigering av enkäten utifrån testpersonernas synpunkter skickas den iväg till 

kundcentrens chefer på respektive Länsbolag. Att genomföra ett pilottest av detta slag innebär 

möjlighet att reducera källor till missförstånd. (Bell, 2000:112–113) 

 

5.6 Distribution av enkäten 

För att effektivt distribuera enkäten till medarbetarna på varje kundcenter skickades den ut via 

e-post till kundcentrens respektive chefer. Detta i syfte att cheferna skulle vidarebefordra 

enkäten till sina medarbetare. På så vis fick vi tillgång till respondenterna utan att behöva 

tillgång till varje enskild medarbetares e-postadress. En anledning till att vi valde detta 

förfarande var att vi fick chefernas tillåtelse att tillfråga medarbetarna, något vi ansåg var 

moraliskt riktigt. Då vi valde att vända oss direkt till cheferna fick vi emellertid ingen 

uppfattning om hur många medarbetare som var potentiella mottagare av enkäten. Detta 

medförde att bortfallet inte kunde beräknas. En fara med att låta respondentens chef vara 

avsändare är att enkäten inte upplevs som frivillig utan som en arbetsuppgift och att svaren 

riskerar att bli tillrättalagda i och med att respondenten kanske svarar vad denne borde göra 
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istället för hur hon faktiskt gör i verkligheten. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat 

våra resultat.  

 

Det finns en annan tydlig risk med detta förfarande. Genom att vara beroende av att cheferna 

vidarebefordrar enkäterna finns risken att chefens ointresse resulterar i att ett helt kontor inte 

svarar på enkäten. Det faktum att varje länsbolag har ett kundcenter gjorde att det enkelt gick 

att upptäcka den typen av bortfall i och med att första frågan i formuläret är vilket länsbolag 

respondenten arbetar på. Därmed kunde vi enkelt skicka ut en påminnelse till cheferna på de 

länsbolag vilka det inte inkommit svar från. Tidigare forskares erfarenheter visar på att 

påminnelser om enkäten är effektivt (Bryman, 2011: 231; Bell, 2000:114–115) varför vi 

sände ut en påminnelse till chefer på de länsbolag som inte besvarat enkäten inom en vecka 

från att den sänts ut. Denna påminnelse fick bra gensvar och antalet svar mer än tredubblades. 

 

Vi valde att infoga enkäten direkt i ett e-postmeddelande eftersom vi tror många kan vara 

skeptiska till att klicka på länkar i mail från okända avsändare. Att ha enkäten infogad ger 

dessutom en bild av hur lång enkäten är redan när e-postmeddelandet öppnas. För den 

händelse att det skulle uppstå problem med att fylla i sina svar i mailet sändes även en länk till 

enkäten och därmed en möjlighet att fylla i den online. 
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6. Resultat av studien 

Total marknadsandel 
Dalarnas försäkringsbolag 51,5% 

Länsförsäkringar Gotland 48,5% 

Länsförsäkringar Jämtland 44,2% 

Länsförsäkringar Göinge 42,3% 

Länsförsäkringar Östgöta 41,3% 

Länsförsäkringar Kalmar 39,6% 

Länsförsäkringar Jönköping 38,8% 

Länsförsäkringar Västerbotten 35,4% 

Länsförsäkringar Kronoberg 34,1% 

Länsförsäkringar Uppsala 34,1% 

Länsförsäkringar Älvsborg 33,4% 

Länsförsäkringar Skaraborg 33,3% 

Länsförsäkringar Halland 31,1% 

Länsförsäkringar Södermanland 29,5% 

Länsförsäkringar Blekinge 29,4% 

Länsförsäkringargruppen 28,9% 

Länsförsäkringar Skåne 28,0% 

Länsförsäkringar Gävleborg 27,5% 

Länsförsäkringar Bergslagen 27,3% 

Länsförsäkringar Värmland 27,2% 

Länsförsäkringar Västernorrland 27,0% 

Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän 23,6% 

Länsförsäkringar Norrbotten 20,9% 

Länsförsäkringar Stockholm 18,2% 

 

Tabell 2. Länsbolagens marknadsandelar 2010.                      (Källa: Svensk Försäkring, 2012) 

 

Som tidigare nämnts uppvisar de 23 länsbolagen något olika framgångar vad gäller 

marknadsandelar. Tabell 2 visar en lista över respektive bolags marknadsandelar inom 

området för sakförsäkringar, vilket vi har valt att undersöka eftersom det är Länsförsäkringars 

största affärsområde. Tabellen visar länsbolagens totala marknadsandel inom 

sakförsäkringsområdet. Av denna tabell framgår att Länsförsäkringar Stockholm är det bolag 

som har minst andel av sin marknad i jämförelse med övriga bolag. Även Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän tillhör de med lägst marknadsandelar.  För Länsförsäkringar Skåne 

går det bättre än för de båda andra storstadsbolagen, men alla tre storstadsbolagen har lägre 

marknadsandelar än Länsförsäkringargruppen som helhet. 
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6.1 Resultat av enkäten 

Enkäten besvarades av 87 respondenter. Av dessa arbetade 15 stycken på storstadsbolag 

medan de övriga 72 respondenterna var medarbetare vid länsbolag på landsbygden. Den till 

synes skeva fördelningen beror troligen på att enbart 3 av de 23 länsbolagen enligt vår 

definition klassas som storstadsbolag. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det mindre antalet 

respondenter i storstadsområden gör att varje enskilt svar ger ett större procentuellt utslag. Det 

är även större risk att slumpen ger ett urval som inte är representativt för populationen. 

Respondenterna är spridda över hela landet. Åtta av länsbolagen valde att inte delta i vår 

studie, däribland Länsförsäkringar Stockholm. Detta bortfall kan ha påverkat våra resultat. 

 

Hur ofta kommunicerar en genomsnittlig kund med sitt länsbolag? 

 Figur 2. Kommunikationsfrekvens 

 

I en av frågorna berörde vi ämnet hur ofta respondenterna anser att deras genomsnittliga 

kunder har kontakt med sitt länsbolag. Resultatet sammanfattas i figur 2 ovan. I 

storstadsregionerna ansåg 14 % av respondenterna att deras kunder har en daglig kontakt med 

sitt länsbolag. Det var ingen av respondenterna som ansåg att kunderna har kontakt med dem 

varje vecka. De respondenter som ansåg att kunderna har en månatlig kontakt med sitt 

länsbolag var 7 %. Kvartalsvis kontakt ansåg 22 % av respondenterna i storstadsregionerna att 

deras kunder har kontakt med dem vilket var den näst största kategorin. 14 % av 

respondenterna ansåg att kunderna har en årsvis kontakt med sitt länsbolag. Den sista och 

största kategorin av respondenter, 43 %, ansåg att den genomsnittliga kunden har kontakt med 

sitt länsbolag vid behov. Respondenterna kan emellertid ha uppfattat svarsalternativet ” Vid 
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behov” olika. Vår intention med alternativet ”Vid behov” var att det antingen finns ett behov 

från kundens sida att kontakta sitt försäkringsbolag eller att Länsförsäkringar anser att det 

finns ett behov från deras sida att kontakta kunden. 

 

På landsbygdsbolagen uppgav 3 % av respondenterna att de uppskattade att en genomsnittlig 

kund dagligen kommunicerade med sitt länsbolag. 7 % svarade ”Veckovis” och 10 % 

”Månadsvis”. 17 % uppgav att kunder kommunicerade med sitt länsbolag varje kvartal medan 

4 % svarade ”Årsvis”. Största andelen respondenter, 59 %, uppgav att den genomsnittliga 

kunden kontaktar sitt länsbolag ”Vid behov”. 

 

Hur kundcentrets medarbetare får information om de kunder de har kontakt med undersöktes, 

som tidigare nämnts, med en öppen fråga. Utifrån respondenternas svar kan utläsas att 

majoriteten av information hämtas från affärssystemet samt från kunden själv genom 

telefonsamtal, mail eller fysiska möten. Exempel på svar från medarbetare är ” De (kunderna) 

ger mig den informationen själva…det är det ingen annan som gör…ofta får jag fråga om det 

jag behöver veta.”, ett annat exempel är ” Genom att fråga kunden. Frågebatteriet vem, vad 

varför, hur osv. är bra att ha i bakhuvudet för att få information från en kund.” Ett fåtal 

svarade även att de hämtade information från kollegor och från externa webbplatser. Inga 

markanta skillnader mellan storstadsområden och landsbygden kan utläsas av svaren. 
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Figur 3. Avgörande information 

 

Figur 3 presenterar vad respondenterna anser är avgörande information för att kunna ha en bra 

relation med sina kunder. Då vi ville ge respondenterna möjligheten att välja vilka kategorier 

som de ansåg viktigast kunde de välja flera svarsalternativ. Här svarade både storstadsbolagen 

och landsbygdsbolagen tämligen lika. Viktigast för de båda var kategorin ”Tidigare köpta 

produkter” där 31 % av storstadsregionernas respondenter och 29 % av landsbygdsbolagens 

respondenter ansåg att denna information var viktig för en god kundrelation. Nästa kategori 

var kundens intressen och här skiljer sig svaren åt mellan storstadsbolagen och 

landsbygdsbolagen. 13 % av landsbygdsbolagen ansåg att kundens intressen var en avgörande 

aspekt för en bra relation medan endast 8 % av storstadsbolagens respondenter valde detta 

alternativ. Den tredje kategorin var ”Antal år som kund hos Länsförsäkringar” där 17 % av 

storstadsbolagens och 16 % av landsbygdsbolagens respondenter ansåg att detta var en 

avgörande faktor för en bra kundrelation. I kategorin ”Familjesituation” ansåg 19 % av både 

storstadsbolagens respondenter och landsbygdsbolagens respondenter att detta var 

betydelsefullt för en bra relation vilket var den näst största kategorin. ”Antal och ålder på 
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hushållets medlemmar” ansåg 17 % av storstadsbolagens respondenter var viktigt och 14 % 

av landsbygdsbolagen. Den sista kategorin som gällde kundernas livsstil var också den 

kategori som prioriterades minst som en avgörande faktor. 8 % av storstadsbolagen och 9 % 

av landsbygdsbolagen ansåg att denna kategori var väsentlig för en god kundrelation. Bland 

de som valt att formulera ett eget svar på frågan återfinns svaret att det är viktigt att se till 

kundens enskilda behov, hos både respondenter i storstadsområden och på landsbygden. 

 

 

Figur 4. Vad kunderna värdesätter 

 

Vi bad respondenterna ange vad de upplever att deras kunder värdesätter i deras relation till 

Länsförsäkringar. Respondenterna gavs möjlighet att välja flera svarsalternativ varför 

diagrammet i figur 4 anger hur stor andel av svaren som svarskategorin förekommer i. 17 % 

av svaren från storstadsbolagen angav att kunden värdesätter att bli erbjuden passande 

produkter. Motsvarande andel från landsbygdsbolagen var 19 %. ”Ett vänligt och informellt 

bemötande” angavs även det i 17 % av svaren från storstadsbolagen medan det på 

landsbygdsbolagen angavs i 21 % av svaren. Att det var lätt att komma i kontakt med 
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företaget via hemsidan var det minst frekventa svaret både i storstäder med 8 % och på 

landsbygden med 7 % av svaren. I storstadsbolagen utgjorde ”Snabb hjälp” 24 % av svaren på 

frågan vad de upplever att kunderna värdesätter i relationen. Motsvarande andel på 

landsbygdsbolagen var 18 %. Svaren från storstadsbolagen utgjordes till 16 % av 

svarsalternativet ”Att få hjälp från någon man har förtroende för”, vilket i landsbygdsbolagen 

utgjorde 22 % av svaren. ”Att någon tar sig tid att lyssna på kundens problem av olika slag” 

utgjorde 17 % av storstadsbolagens svar och 14 % av landsbygdsbolagens svar. I 

storstadsbolagen uppgavs dessutom att bemötandet behöver anpassas efter kunden: ”… olika 

kunder uppskattar olika former av bemötande. Vissa vill ha snabba svar andra en grundlig 

genomgång”. ”Att finnas där när skadan sker” uppgavs även det som en aspekt kunderna 

tycks uppskatta. På länsbolagen belägna på landsbygden nämndes den lokala närvaron och 

förmågan att anpassa sig efter kunden bland de svar som respondenterna själva formulerat. 

  

Finns tillräckligt med information om kunden i affärssystemet för att skapa en bild av 

dennes livssituation? 

 

Figur 5. Information i affärssystemet 

 

Figur 5 presenterar resultatet av en fråga som berör om respondenterna anser att det finns 

tillräckligt med information om kunderna i affärssystemet för att de ska kunna göra sig en bild 

av kundens livssituation. Detta handlar i slutänden om ifall handläggarna väljer att skriva in 

den kunskap som de genom kundsamtalet får om kunden. 7 % av respondenterna från 

storstadsbolagen anser att det finns mer än tillräckligt med information om kunderna för att 
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göra sig en god bild av deras livssituation. Detta var den kategori som minst antal 

respondenter sympatiserade med. Kategorin ”Lagom mycket information” var den kategori 

som flest respondenter från storstadsbolagen hade valt. 40 % av respondenterna hade valt 

denna kategori. Den näst största kategorin var ” Bra med mer information” som 27 % av 

respondenterna sympatiserade med. Den sista kategorin var ”Nej, informationen är inte 

tillräcklig” vilken blev 13 % av storstadsbolagens respondenters val. För denna fråga fanns 

det även ett alternativ ”Annat” där respondenterna själva kunde skriva om de hade ett annat 

svar än de utskrivna svarsalternativen. Två stycken av respondenterna från storstadsbolagen 

hade valt att skriva sitt egna svar. Den första respondenten ansåg att denne inte behövde en 

bild av kundens livssituation för att kunna göra sitt arbete. Den andra respondenten 

konstaterade att ”Det finns en del information men i övrigt är det upp till handläggaren att ta 

reda på mer information genom att ställa frågor och hitta behovet”.  

 

Även på landsbygden var andelen som ansåg att det finns mer än tillräckligt med information 

i affärssystemet 7 %. Hälften av respondenterna, alltså 50 %, tyckte att det fanns lagom med 

information för att skapa sig en bild av kundens livssituation. 31 % ansåg att det skulle vara 

bra med mer information. 7 % ansåg att informationen som finns i affärssystemet inte är 

tillräcklig. 4 % av respondenterna valde att inte besvara frågan.  

Finns tillräckligt mycket personlig information om kunderna i affärssystemet? 

 

Figur 6. Personlig information i affärssystemet 
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På frågan om det i affärssystemet finns tillräckligt mycket personlig information om kunder 

som exempelvis inställningar och attityder hos kunden svarade ingen av respondenterna i 

storstadsområdena att det fanns mer än tillräckligt med den typen av information. 13 % ansåg 

att det var lagom mycket information och 20 % svarade att sådan information finns, men det 

skulle vara bra med mer sådan personlig information. 47 % svarade att sådan information inte 

finns i affärssystemet. 7 % av respondenterna valde att inte svara på frågan. De 13 % som 

valde att formulera ett eget svar angav att den typen av information finns om en medarbetare 

tidigare skrivit in den i affärssystemet. 

 

I landsbygdsbolagen svarade ingen av respondenterna att det fanns mer än tillräckligt med 

personlig information i affärssystemet. 28 % svarade att det var lagom mycket personlig 

information i affärssystemet medan 10 % svarade att det skulle vara bra med mer sådan 

information. 51 % svarade att sådan information inte finns i affärssystemet och 1 % valde att 

inte besvara frågan. På landsbygden förklarade de 10 % som valde kategorin ”Annat” att det 

finns personlig information i affärssystemet om någon medarbetare skrivit in det. Detta 

visualiseras i figur 6. 

 

Ställer medarbetarna aktivt frågor i förhoppning att få fram personlig information om 

kunden? 

  

Figur 7. Frågar aktivt 

 

Frågan, vars resultat visas i figur 7, är mycket starkt kopplad till uppsatsens syfte eftersom 

den berör konkret och aktivt kunskapsinsamlande. 73 % av storstadsbolagens respondenter 
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och 79 % av landsbygdsbolagens respondenter ansåg att de aktivt ställde frågor för att få fram 

personlig information om sina kunder. Resterande 27 % av storstadsbolagens respondenter 

och 18 % av landsbygdsbolagens respondenter bedömde att de inte gjorde detta aktivt. 3 % av 

landsbygdsbolagens respondenter besvarade inte frågan.  

 

Hur länge varar ett genomsnittligt samtal? 

 

Figur 8. Samtalslängd 

 

I figur 8 presenteras hur länge respondenterna uppskattar att ett genomsnittligt kundsamtal 

varar. Samtliga respondenter på storstadsbolag angav att ett genomsnittligt kundsamtal tar upp 

till 10 minuter. 

 

Av respondenterna på landsbygdsbolag angav 68 % att ett genomsnittligt kundsamtal tar upp 

till 10 minuter. 19 % uppgav att det varar i genomsnitt 11-20 minuter. ”21-30 minuter” och 

”31-40 minuter” uppgavs i vardera 1 % av svaren, medan ”41-50 minuter” uppgavs i 3 % av 

svaren. 4 % uppskattade att ett genomsnittligt samtal varade i 51-60 minuter och 1 % svarade 

att ett genomsnittligt samtal pågår i över 60 minuter. 1 % av respondenterna på 

landsbygdsbolagen valde att avstå från att besvara frågan. 

 

Vi undersökte om det fanns någon direkt skillnad i lojalitet hos kunder i storstadsregionerna 

respektive på landsbygden. En klar majoritet av respondenterna från både storstadsbolagen 

och från landsbygdsbolagen anser att kunderna är lojala mot företaget. I denna fråga hade 
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även respondenterna möjlighet att skriva ett eget svar. Det som påpekades i dessa egna svar 

var att kunderna har blivit allt mer prismedvetna och jämför olika försäkringsbolag i större 

utsträckning för att hitta den bästa premien men att detta också beror på vilken typ av 

försäkring det gäller.  

 

Hur ofta hanteras kunder som medarbetaren även känner privat? 

 

  

Figur 9. Privat bekantskap med kunder 

 

Vi tillfrågade respondenterna hur ofta de hanterar kunder som de också känner privat. 

Resultatet visas i figur 9. I storstadsområdena svarade 13 % av respondenterna att det sker 

varje månad, medan 87 % svarade att de nästan aldrig hanterar kunder de känner privat. 

 

I landsbygdsbolagen uppgav 8 % att de dagligen hanterar kunder de också känner privat. 

38 % svarade att det sker ”Varje vecka” och 17 % svarade ”Varje månad”. 33 % av 

respondenterna uppgav att de nästan aldrig hanterar kunder de känner privat och 3 % svarade 

att det aldrig sker. 1 % valde att inte besvara frågan. 
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7. Analys  

7.1 Kontinuerlig interaktion 

Den kontinuerliga interaktionen med kunden är en viktig länk i byggandet av en god 

kundrelation. Att ha en fortlöpande kontakt med sin kund innebär ett jämt flöde av kunskap 

om den andra parten och detta medför flera konkurrensfördelar så som mindre priskänslighet 

hos kunden och att kunden kommer att sprida ett gott rykte om företaget. 

 

I resultatet för fråga 2 är kategorin ”Vid behov” den som är mest dominerande som 

svarsalternativ för både storstads- och landsbygdsbolagen. På samma sätt är den kategorin 

som fått näst flest sympatier från både storstads- och landsbygdsbolagen kategorin 

”Kvartalsvis”. Emellertid var andelen respondenter från landsbygdsbolagen som valde ”Vid 

behov” större än andelen som valde samma kategori från storstadsbolagen. Denna skillnad i 

spridning mellan landsbygdsbolagen och storstadsbolagen skulle dock kunna förklaras med 

att det är färre respondenter som svarat från storstaden än vad det är från landsbygden. Detta 

kan bidra till en större slumpmässig spridning av svaren mellan svarskategorierna hos 

storstadsbolagen. 

 

Resultatet visar att interaktionen skulle kunna vara mer kontinuerlig (kvartalsvis) hos 

storstadsbolagen än hos landsbygdsbolagen där interaktionen i större utsträckning sker vid 

kundens/ företagets behov. Kontinuiteten skulle kunna visa på att det oftare är länsbolaget i 

staden som får ta kontakt med kunden än att kunden tar kontakt med bolaget. Hos 

landsbygdsbolagen kan det vara så att kunden i större utsträckning tar kontakt med sitt 

länsbolag och gör detta vid behov. 

 

I interaktionen med kunden är även dialogen ett viktigt verktyg. Med kommunikation ökar 

förtroendet mellan parterna vilket gynnar utvecklingen av en mer givande relation till kunden. 

För att uppnå en djup kundrelation och få en stor kunskap om kunden är det också av vikt att 

medarbetaren har en vilja och förmåga att leva sig in i kundens situation och även känna med 

kunden emotionellt. Tyst kunskap och icke-verbal kommunikation framträder ju mer 

interaktion företag och kund har. 
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Resultatet visar på att den svarskategori som var störst för både storstads- och 

landsbygdsbolagen var att ett genomsnittligt kundsamtal varar upp till 10 minuter. Vi kan 

även utläsa att en större andel av respondenterna på landsbygdsbolagen anser att ett 

kundsamtal tar längre tid än 10 minuter jämfört med vad respondenterna från storstadsbolagen 

har angivit. Om medarbetarna på landsbygden generellt har mer kunskap om kunden och har 

samma tolkningsramar kan kvaliteten av interaktionen bli högre än om medarbetaren inte 

skulle ha kunskap om sammanhang och bakgrund. Detta i kombination med att en längre 

interaktion eventuellt leder till ett djupare samtal med högre kvalitet och förtroende så skulle 

detta kunna leda till en starkare relation till kunderna på landsbygden. 

7.2 Dialog i praktiken 

Traditionellt sett har transaktionsmarknadsföringen varit dominerade och fokus har legat på 

explicit kunskap om kunden. Emellertid har intresset för kundrelationer och tyst kunskap ökat 

allt mer. Grunden för relationsmarknadsföring är interaktionen mellan människor och att 

relationen växer genom kontinuerliga utbyten.  

 

I resultatet kan vi se att det är små skillnader mellan storstadsbolagens svar och 

landsbygdsbolagens på de frågor som berör transaktions- och relationsmarknadsföringens 

värderingar. Samtliga respondenter har svarat mycket lika. Generellt kan utläsas en trend mot 

att de produkter som kunden köpt tidigare, vilket av oss klassas som ett transaktionsinriktat 

alternativ, anses vara viktig information för den fortsatta kontakten med kunden. De två 

kategorier som har minst antal sympatiserande respondenter båda är relationsinriktade. Likväl 

kan vi se en antydan till att storstadsbolagen sympatiserar lite mer än landsbygdsbolagen med 

de typiskt transaktionsinriktade alternativen.  Det är dock för liten skillnad för att vi säkert ska 

kunna uttala oss om att det faktiskt finns en skillnad mellan storstadsbolagen och 

landsbygdsbolagen.  

 

Denna tendens kan eventuellt bero på att handläggarna på landsbygdsbolagen i större 

utsträckning privat har erfarenhet av dessa relationsinriktade alternativ hos sina kunder och 

därför inte prioriterar dem lika högt. En tänkbar möjlighet till att storstadsbolagen inte heller 

prioriterar dessa relationsinriktade alternativ lika högt som de transaktionsinriktade 

alternativen kan vara att de inte har lika stor erfarenhet av sina kunder privat. Då det till en 

början finns mycket lite tyst kunskap om kunderna, hämtad från privatlivet, i storstadsbolagen 

ligger det kanske därför närmare till hands att fokusera på mer transaktionsinriktade värden. 
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Det är betydligt vanligare bland medarbetarna på landsbygdsbolagen att de hanterar kunder de 

känner privat än vad det är hos storstadsbolagen. Detta har troligen sin logiska förklaring i att 

det bor färre människor på landsbygden, vilket ökar sannolikheten för att kunden och 

medarbetaren känner varandra privat. Genom att parterna redan har en personlig relation finns 

en mängd information om kunden lagrad hos medarbetaren som tyst kunskap. De erfarenheter 

och upplevelser denne haft av kunden kan komma till användning i arbetet eftersom 

kunskapen om kundens livssituation, intressen och värderingar kan hjälpa medarbetaren att 

rekommendera lämpliga produkter. På så vis använder medarbetaren sig av 

relationsorienterad information för att kunna erbjuda mer transaktionsinriktade värden för 

kunden. 

Det sociala och kulturella sammanhanget kan i denna fråga också spela en avgörande roll. Då 

sammanhangen skiljer sig åt skapas ett behov från företagets sida att anpassa sig för att kunna 

inhämta nödvändig kunskap. Då resultatet visar på att det är betydligt fler från 

landsbygdsbolagen än från storstadsbolagen som ofta även känner sina kunder privat 

underlättar det interaktionen då det redan finns en gemensamt uppbyggd bakgrund. 

Det är vidare viktigt att poängtera att respondenterna i detta fall inte är kunderna utan de 

medarbetare som hanterar kunderna. Resultatet återspeglar vad handläggarna tror att kunderna 

värdesätter i en relation. Vad handläggarna tror i denna fråga kommer också att spegla vad de 

lägger vikt vid i sitt arbete, transaktions- eller relationsaspekter. 

7.3 Kunskap som ger en personlig relation 

Att ha en relation till kunden bidrar till att företaget också får relationsspecifik kunskap som 

grundar för olika konkurrensfördelar. Företag måste ha kundens såväl uttalade som outtalade 

behov och förväntningar som utgångspunkt. Genom att företaget har en dialog med kunderna 

skapas förtroende och tillit. Kundens värdering av företaget grundas på dess upplevelse vilket 

beror på hur mycket kunden involveras i samskapandet med företaget. Den kunskap som 

företaget genom den kontinuerliga interaktionen samlar på sig måste, för att kunden ska 

uppleva ett övergripande förhållningssätt från företagets sida, cirkulera inom hela företaget 

och på något sätt lagras för framtida interaktioner. 

I resultatet syns det att storstadsbolagen i större utsträckning anser att det inte finns tillräckligt 

med information om kunderna än vad landsbygdsbolagen anser. Antalet som anser att det 

finns lagom med information om kunderna är större på landsbygdsbolagen än på 
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storstadsbolagen. Detta kan härledas från att den egna erfarenhet som medarbetaren har om 

kunden är större på landsbygdsbolagen än vad den är på storstadsbolagen. Om medarbetaren 

redan vet hur en kunds liv i princip ser ut är chansen större att denna uppfattar att 

informationen i affärssystemet är lagom tilltagen. En av respondenterna från storstadsbolagen 

som skrev ett eget svar uttryckte att han/hon inte behövde kunskap om en persons 

livssituation för att kunna göra ett bra arbete. Denna tanke var dock inte gemensam för 

storstadsbolagen där fler respondenter ansåg att det skulle vara bra med mer information, att 

det inte fanns någon information som gjorde att de kunde skapa sig en bild av kundens 

livssituation eller med egna ord skrivit att det finns ett behov av mer information än från 

landsbygdsbolagen. Detta resultat pekar på en uppfattning att medarbetarens professionella 

och privata kunskap sammanslagen på landsbygdsbolagen många gånger anses räcka för att 

skapa sig en bild av kundens livssituation i större utsträckning än vad storstadsbolagens 

medarbetare anser som i mindre omfattning har privat kunskap om kunden.  

Det är viktigt att kunderna upplever att företaget visar ett genuint intresse för dem och deras 

behov. Med stor majoritet svarade respondenterna från både storstadsbolagen och från 

landsbygdsbolagen att de aktivt ställer frågor till kunden i förhoppning att få fram personlig 

information. Storstadsbolagen hade dock en större andel respondenter som uppgav att de inte 

ställer frågor aktivt för att få fram personlig information än vad landsbygdsbolagen hade. 

Samtidigt är det många av respondenterna från både storstadsbolagen och från 

landsbygdsbolagen som anser att det inte finns tillräcklig eller ingen personlig information om 

kunderna i affärssystemet. Det eventuella antagandet vi kan göra utifrån detta är att 

medarbetarna endast frågar aktivt efter personlig information som behövs under samtalet för 

stunden, men som sedan inte dokumenteras för framtida behov. Detta sätt kan fungera bättre 

på landsbygdsbolagen där medarbetarna i större utsträckning kan fylla ut luckorna i den 

professionella kunskapen med sin privata kunskap om kunden vilket inte är fallet för 

storstadsbolagen. 

Trots att Länsförsäkringar både på landsbygden och i storstadsområdena skulle kunna 

effektivisera sin generering och användning av kunskap om kunden anser en stor majoritet av 

dess medarbetare att Länsförsäkringars kunder är lojala mot företaget. 
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8. Slutsatser 

En generell slutsats utifrån vår studie är att vi inte kan se några generella skillnader i 

arbetsförfarandet mellan storstadsbolagen och landsbygdsbolagen. Detta kan dock bero på det 

förhållandevis lilla underlaget vår studie baseras på. Vi kan emellertid se tendenser på att 

landsbygdsbolagen i större utsträckning fokuserar på relationsbyggande aktiviteter medan 

storstadsbolagen har en mer transaktionsinriktad profil. Detta kan bero på det faktum att 

handläggarna på landsbygdsbolagen i större utsträckning har tillgång till privat information 

om sina kunder. Detta skulle kunna medföra att landsortsbolagen får en bättre relation till sina 

kunder som i sin tur medför en bättre dialog. Detta sammanslaget kan medföra en större 

kunskap om kunden som kan leda till konkurrensfördelar. 

Mycket av handläggarnas erfarenhet finns inte dokumenterad utan är inkapslad i 

medarbetaren i form av tyst kunskap. Varje samtal med kunden på storstadsbolagen blir 

därmed som att påbörja en ny relation då de har mindre privat kunskap om kunden. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Länsförsäkringar är unikt i den svenska försäkringsbranschen med sin uppbyggnad med flera 

fristående länsbolag. Detta gör generaliserbarheten begränsad eftersom det påverkar 

spridandet av kunskap inom Länsförsäkringar. Därför skulle liknande studier av andra företag 

inom finans- och försäkringsbranschen kunna visa på om mer generella slutsatser kan dras 

gällande hur personlig information om kunden kan användas i företaget.  

Vår undersökning är relativt liten och för att dra säkrare slutsatser skulle ett större material 

behöva analyseras. Det skulle även ge en djupare förståelse för hur inhämtande och 

användande av kunskap går till i företaget om enkäten kompletterats med mer kvalitativa 

undersökningsmetoder, förslagsvis intervjuer. 

Vi valde att studera hur Länsförsäkringars medarbetare genererar kunskap om kunder och 

därefter använder den i arbetet, eftersom vi observerat skillnader i marknadsandelar mellan 

storstadsområden och landsbygden. Då vi enbart undersökt aspekten hur kunskap genereras 

och används behöver studien kompletteras med andra undersökningar av anledningar till vad 

skillnaderna kan bero på. Det vore även intressant med en undersökning ur kundens 

perspektiv där kundens inställning studeras. Förväntar sig kunder på landsbygden att 
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företagets medarbetare ska ha en större kunskap om dem som kunder än vad kunder i 

storstäder gör?  
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Bilaga Enkätundersökning 

Uppsats om Länsförsäkringar  

Hej! Vi är två studenter vid Uppsala universitet som just är i färd med att skriva vår C-uppsats 

i företagsekonomi. Syftet med uppsatsen är att titta på hur kunskap om kunderna samlas in 

och används i företaget. Vi ska undersöka om och hur detta skiljer sig åt mellan 

storstadsområden (Stockholm, Göteborg och Malmö) och övriga Sverige. 

Vi har därför valt att tillfråga er som arbetar i kundcentret för respektive länsbolag eftersom vi 

bedömer att ni tillhör de med mest kundkontakt. För att nå ut till alla er i kundcentret har vi 

mailat gruppcheferna på respektive länsbolag. Om du i egenskap av gruppchef läser enkäten 

ber vi dig vidarebefordra den till dina medarbetare. 

Uppsatsen kommer läsas och godkännas av chefen för kommunikationsavdelningen på 

Länsförsäkringar AB. Det vore till stor hjälp för oss om du tog dig tid att så sanningsenligt 

som möjligt svara på våra frågor. Enkäten består av 11 korta frågor. Givetvis är dina svar 

anonyma. Om enkäten krånglar kan du klicka på länken högst upp i mailet. 

Vänliga hälsningar Camilla Lassis & Karin Widén  

* Required 

1. VILKET LÄNSBOLAG ARBETAR DU PÅ?   

 

2. HUR OFTA KOMMUNICERAR EN GENOMSNITTLIG KUND MED SITT 

LÄNSBOLAG? 

 Dagligen 

 Veckovis 

 Månadsvis 

 Kvartalsvis 

 Årsvis 

 Vid behov 
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3. HUR FÅR DU INFORMATION OM DE KUNDER DU HAR KONTAKT MED?

 

4. VILKEN INFORMATION OM KUNDERNA ANSER DU VARA AVGÖRANDE FÖR 

EN BRA RELATION? Du kan välja flera svarsalternativ 

 Tidigare köpta produkter 

 Intressen 

 Antal år som kunder hos Länsförsäkringar 

 Familjesituation ex. gift, skild, handikappade familjemedlemmar, sjukdomar etc. 

 Antal och ålder på medlemmarna i hushållet 

 Livsstil 

 Other:  

 

5. VAD UPPLEVER DU ATT ERA KUNDER VÄRDESÄTTER I ER RELATION? Du kan 

välja flera svarsalternativ 

 Att bli erbjuden passande produkter 

 Ett vänligt och informellt bemötande 

 Lätt att komma i kontakt med företaget via hemsidan 

 Snabb hjälp 

 Hjälp från någon som man har förtroende för 

 Att någon tar sig tid att lyssna på kunden om dennes problem av olika slag 

 Other:  
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6. FINNS DET TILLRÄCKLIGT MED INFORMATION OM KUNDEN I "ETTKUND" 

FÖR ATT DU SKA KUNNA SKAPA DIG EN BILD AV KUNDENS LIVSSITUATION?

 Ja, det finns mer än tillräckligt med information 

 Ja, det är lagom mycket information 

 Ja, men det skulle vara bra med mer information 

 Nej, informationen är inte tillräcklig 

 Other:  

 

 

7. UPPLEVER DU ATT DET FINNS INFORMATION I "ETTKUND" OM PERSONLIGA 

INSTÄLLNINGAR/ SITUATIONER/ ATTITYDER HOS KUNDEN? 

 Ja, det finns mycket information 

 Ja, det finns lagom mycket information 

 Ja, men det skulle vara bra med mer information 

 Nej, sådan information finns ej 

 Other:  

8. STÄLLER DU AKTIVT FRÅGOR I FÖRHOPPNING ATT FÅ FRAM PERSONLIG 

INFORMATION? 

 Ja 

 Nej 

9. HUR LÄNGE VARAR ETT GENOMSNITTLIGT SAMTAL? 

 0-10 min 

 11-20 min 

 21-30 min 

 31-40 min 
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 41-50 min 

 51-60 min 

 > 60 min 

10. UPPLEVER DU ATT DE FLESTA KUNDER ÄR LOJALA MOT 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR? 

 Jag upplever att de flesta kunder är lojala mot Länsförsäkringar 

 Jag upplever att de flesta kunder är benägna att byta till en konkurrent 

 Other:  

11. HUR OFTA HANTERAR DU KUNDER SOM DU OCKSÅ KÄNNER/ VET VILKA 

DE ÄR PRIVAT? 

 Dagligen 

 Varje vecka 

 Varje månad 

 Nästan aldrig 

 Aldrig 

TACK FÖR ATT DU FYLLT I ENKÄTEN! Klicka på Submit för att lämna in den

 

 


