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Abstract 

With more than 400 companies to choose between, the Swedish insurance sector is gigantic. The 

competition is fierce, and the insurance companies have to fight over customers and market 

shares.  

Our purpose with this dissertation is to analyze which insurance relevant factors determine which 

company the private consumer chooses. This dissertation has a quantitative research method, a 

positivistic philosophy and a deductive approach.  

Our study indicates that the following factors have a positive influence on insurers in their 

selection of insurance companies: Low price, high quality insurance service, professional staff, 

high accessibility and strong trademarks. Bank employees also tend to have influence on insurers 

in their selection of insurance companies. 

This study selectively focuses on the Swedish market, leaving room for further research in a 

global perspective. Additional research regarding companies selection of insurance companies 

may therefore be interesting.   

Research has traditionally focused on the existing customers, and how to keep them. In contrast, 

research concerning how people choose their insurance company has been limited, both 

nationally and internationally. We believe this dissertation may be of value for insurance 

companies because the knowledge of the factors may be important for attracting customers.  

  

Keywords: Insurance sector, insurance company, insurer, insurance factors, selection, choose, 

premium price, personal, accessibility, quality, reputation, bank employees 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Den svenska försäkringsbranschen är gigantisk och det finns över 400 försäkringsbolag att välja 

mellan. Detta leder till hård konkurrens inom branschen, och försäkringsbolagen tvingas slåss 

om kunderna. 

Uppsatsens syfte är att analysera vilka försäkringsrelevanta faktorer som kan förklara 

försäkringstagares val av försäkringsbolag. Uppsatsen bygger på kvantitativ metod och en 

positivistisk infallsvinkel med en deduktiv ansats används.   

Uppsatsen indikerar att följande faktorer har positiv påverkan på försäkringstagare i valet av 

försäkringsbolag: Lågt pris på försäkringstjänsten, hög kvalitet på försäkringstjänsten, bra 

försäkringspersonal, lättåtkomligheten, starkt varumärke och banktjänstemäns påverkan 

En medveten avgränsning som gjorts är att enbart fokusera på svenska privatpersoner, vilket 

lämnar utrymme för liknande forskning i ett globalt perspektiv. Ett förslag på fortsatt forskning 

är därför att analysera vilka faktorer som förklarar företags val av försäkringsbolag. 

Forskningen har varit begränsad inom försäkringsbranschen, såväl nationellt som internationellt. 

Mycket av tidigare forskning har fokuserat på befintliga kunder och hur de bibehålls. När det 

gäller vår inriktning är forskningen nästintill obefintlig. Vi hoppas att uppsatsen kan bidra med 

nyttig information till bland annat försäkringsbolag, då det torde vara av intresse för dem att veta 

vad som förklarar personers val av försäkringsbolag. 

 

Nyckelord: Försäkringsbransch, försäkringsbolag, försäkringstagare, försäkringsrelevanta 

faktorer, val, pris, personal, lättåtkomlighet, kvalitet, bolagsrykte, bankpersonal 

 



 

 

Förord 

Det funderades och diskuterades mycket och länge kring potentiella ämnen att skriva om i denna 

C-uppsats. Vi snubblade av okänd anledning in på försäkringsområdet, varpå vårt intresse 

väcktes och idéer började smidas. Skrivandet av uppsatsen har lärt oss mycket mer än bara den 

rent ämnesrelaterade kunskapen som kommit ”på köpet”. Vi ska erkänna att det emellanåt varit 

mycket hektiskt och att vi framförallt inledningsvis av skrivandet hade kvällar av huvudbry och 

till och med sömnsvårigheter. Sammantaget har vi dock haft riktigt roligt tillsammans under tio 

lärorika veckor som vi nu ägnat åt uppsatsskrivande. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Emil Numminen som under tiden för 

uppsatsskrivandet gett oss nödvändig vägledning samt varit en mycket god tredje part i bollandet 

av tankar och idéer som uppstått under uppsatsens gång. Vi vill även tacka övriga lärare som 

under kursens gång hållit i föreläsningar och därmed hjälpt oss framåt i processen. 

Vi vill också tacka alla de respondenter som tog sig tid att delta i vår enkätundersökning. Ni har 

varit direkt nödvändiga för vår analys och därmed i allra högsta grad bidragit och möjliggjort 

färdigställandet av uppsatsen. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och vänner för Ert stöd och den förståelse Ni haft för 

den tid vi valt att ägna åt detta arbete. 

 

Kristianstad, maj 2014 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Inledningsvis i kapitlet presenteras bakgrunden till problemet som följs av problematiseringen 

vilken i sin tur leder till forskningsfrågan. Slutligen i det inledande kapitlet återfinns 

uppsatsens syfte, avgränsningar samt en övergripande disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Risk är någonting alla människor utsätts för per automatik genom sin existens. För att 

begränsa den ekonomiska risk som uppstår vid exempelvis ett ägande kan försäkringstjänster 

tecknas för att på så vis fungera som ett skydd för ägandet. Ersättningen eller den hjälp som 

kan erhållas från försäkringsbolaget när exempelvis en olycka skett varierar beroende på hur 

det enskilda försäkringsavtalet är utformat (Zou, Adams & Buckle, 2003). Priset som 

försäkringstagare betalar för sina försäkringstjänster benämns försäkringspremie, och i 

dagsläget varierar premiepriset kraftigt mellan olika försäkringsbolag (Butt, Bhutto & 

Laghari, 2012). Likaså självrisken, som är en avgift som försäkringstagaren ofta tvingas 

betala när en olycka skett, varierar kraftigt mellan bolag (ibid.). Självrisken har kunden dock 

möjlighet att i många fall själv påverka då en dyrare premie genererar en lägre självrisk, och 

vice versa. 

Under 2013 uppgick de svenska försäkringsbolagens totala premieinkomster till nästan 260 

miljarder kronor, varav skadeförsäkringsbolagen stod för ungefär 51 miljarder kronor som 

betalades ut i ersättning för olika typer av skador (Svensk försäkring, 2013). 

Försäkringsbranschen i Sverige är idag enorm då det finns ungefär 400 försäkringsbolag som 

sysselsätter omkring 20 000 personer (ibid.). 

Det finns olika typer av försäkringstjänster vilka kan delas in i två huvudgrupper: 

skadeförsäkringar och personförsäkringar. Skadeförsäkringarna innefattar bland annat 

egendomsförsäkring, och i enlighet med Hoyt och Kang (2000) och Zou et al. (2003) är syftet 

med denna typ av försäkring att skydda värdet av fysiska objekt. Hemförsäkring är ett 

exempel på en vanlig försäkringstjänst som innehåller flera varianter av skadeförsäkringar, 

och hela 95 procent av de svenska hushållen innehar en sådan (Svensk försäkring, 2013). 

Personförsäkringar är försäkringstyper som har personen i fokus, exempelvis livförsäkring 

och olycksfallsförsäkring (Zou et al. (2003). 
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Försäkringsbranschen består alltså av många aktörer vilket skapar hög konkurrens som leder 

till att bolagen tvingas arbeta hårt för att vinna kundernas förtroende. För att lyckas med detta 

är det som försäkringsbolag viktigt att veta hur försäkringskunder tänker, agerar och vilka 

faktorer som värdesätts. Med denna vetskap ökar möjligheterna att locka till sig kunderna då 

försäkringsbolaget kan erbjuda det som efterfrågas, vilket i förlängningen även gynnar 

försäkringstagarna (Gummesson, 2002; Fraering & Minor, 2013). Det har tidigare bedrivits 

mycket forskning i världen gällande vad kunder värdesätter inom olika finansiella branscher, 

och i synnerhet inom banksektorn vilken bland andra Hazra (2013) och Johnson, Herrmann 

och Gustafsson (2002) likställer med försäkringsbranschen. Vilka faktorer som värdesätts och 

efterfrågas inom försäkringsbranschen är däremot inte utforskat i samma utsträckning. 

Trots flera likheter finns en del skillnader mellan bank- och försäkringsbranschen. En 

väsentlig skillnad mellan branscherna är hur kontakten mellan företagspersonalen och 

kunderna tenderar att se ut. Bankkunder värdesätter den personliga kontakten på 

bankkontoren i hög grad, medan försäkringstagare generellt sett inte lägger någon större vikt 

vid denna aspekt (Zineldin, 1996a; Cummins & Doherty, 2006). Cummins och Doherty 

(2006) menar att försäkringstjänsten i sin natur är väldigt komplex. Denna komplexitet 

karaktäriseras av att det inte finns någon fysisk produkt att undersöka samt att kontakten 

mellan försäkringstagare och försäkringsbolaget ofta är väldigt begränsad. Många 

försäkringstagare behöver heller aldrig utnyttja de tjänster som tecknats, vilket Emons (1997) 

menar bidrar till att de flesta kunderna aldrig får någon större vetskap eller uppfattning om 

dess kvalitet. Det går därmed att hävda att försäkringskunder har svårigheter att förstå hur 

helheten för försäkringstjänsten fungerar, vilket stöds av Kahneman (2013) som menar att 

kunder generellt sett har svårt att förstå detaljerna i olika avtal. 

1.2 Problematisering 

Enligt Colgate och Lang (2001) handlar mycket av tidigare forskning om hur kundnöjdhet 

skapas inom befintlig kundstock samt varför kunder lämnar sina företag. Selnes (1993) hävdar 

dock att det är viktigt att identifiera vad potentiella kunder värdesätter. Nelson (1970) och 

Ngai (2005) är inne på samma spår och menar att kunskap om vad den nuvarande 

kundstocken värdesätter är av stor betydelse, men menar samtidigt att bolagen inte får tappa 

fokus på att attrahera nya kunder. För att växa som bolag behöver nya kunder strömma in, och 

därmed är det av stort intresse att veta vad kunder värdesätter när de skall välja bolag 

(Carmen & Pop, 2012; Verhoef & Donkers, 2001).  
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Det finns en mängd faktorer som skulle kunna förklara hur kunder tänker i deras val av 

företag såväl generellt som inom försäkringsområdet. Enligt Johnson et al. (2002) och 

Liljander och Strandvik (1995) är det dock viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader som 

föreligger mellan olika länder och områden. De hävdar därför att de konstateranden som görs 

inte kan generaliseras i alltför stor utsträckning utan endast kan fastlås till närliggande 

regioner där samma kultur och levnadssätt råder. Johnson et al. (2002) ger ett exempel att 

försäkringskunder i Europa efterfrågar andra faktorer i försäkringstjänsten gentemot 

försäkringskunder i USA. 

Cummins och Doherty (2006) menar att försäkringskunder står inför ett svårt val när det 

handlar om att välja försäkringsbolag. Det är därför viktigt för försäkringsbolagen att veta 

vilka faktorer de potentiella kunderna värdesätter för att på så vis kunna attrahera kunderna 

till bolaget. En god relation mellan företag och dess befintliga kunder är en faktor som 

generellt sett värdesätts även av kunder utifrån och som därmed leder till ökade möjligheter 

för försäkringsbolaget att få nya kunder genom att gott bolagsrykte uppstår (Zineldin, 1996a; 

Gummesson, 2002; Tsoukatos & Rand, 2006; Chen & Mau, 2009).  

Vid kunders val av försäkringsbolag är den avgörande faktorn enligt Cummins och Doherty 

(2006) vad bolaget utlovar samt hur kunden värderar dessa löften. Denna faktor mäter hur 

kunden bedömer chansen att försäkringsbolaget klarar av att stå för sina löften (ibid.). Butt et 

al. (2012) menar däremot att försäkringskunder värdesätter ett lågt premiepris på 

försäkringstjänsten, och att denna faktor kan förklara många kunders val runtom i världen. 

Butt et al. (2012) får även stöd av Liljander och Strandvik (1995) som på ett generellt plan 

hävdar att priset är den faktor som först jämförs mellan olika bolag och därmed utgör en 

viktig del i kundens val av företag. Även Nwankwo och Durowoju (2011) har i sin studie från 

Nigeria identifierat priset på premien som en viktig aspekt kring vad försäkringstagare 

värdesätter. 

Nwankwo och Durowoju (2011) förklarar att kvaliteten på tjänsten är av betydelse, vilket av 

författarna bland annat definieras som huruvida den speglar kundens förväntan eller inte. 

Påståendet får stöd av Grönroos (1997) som betonar vikten av hur kunden upplever tjänsten. 

Två ytterligare faktorer som identifierats som värdeskapande för försäkringstagare är 

förtroende för försäkringspersonalen samt försäkringsbolagets lättåtkomlighet (Liljander & 

Strandvik, 1995; Cummins & Doherty, 2006; Khurana, 2013). 
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I dagens konkurrenshårda samhälle tenderar kunder att lämna sina försäkringsbolag när det 

sker en förändring som ogillas. Dagens försäkringskunder är dessutom svårare att 

tillfredsställa gentemot tidigare då de blivit smartare, mer prismedvetna och har bättre koll på 

erbjudanden från andra försäkringsbolag (Butt et al., 2012). Att försäkringstagare tenderar att 

byta bolag i stor utsträckning beror huvudsakligen på att substituten är snarlika och att många 

försäkringsbolag erbjuder samma tjänster (Khurana, 2013). Genom att veta vad 

försäkringskunder värdesätter i valet av försäkringsbolag finns därmed goda förutsättningar 

för försäkringsbolag att öka kundstocken, och även öka sina möjligheter till framgång genom 

långsiktiga kundrelationer vilka genererar inkomster i ett längre perspektiv (Fraering & 

Minor, 2013; Tsoukatos & Rand, 2006; Foster & Cadogan, 2000). 

Zineldin (1996a) har i en studie identifierat vad svenska privatpersoner anser vara de 

viktigaste faktorerna vid valet av bank. Resultatet av studien blev att svenska privatpersoner 

ansåg att vänlig och hjälpsam personal var den allra viktigaste faktorn. Hazra (2013) som har 

studerat hur nöjda kunder skapas inom den indiska banksektorn menar att mer forskning bör 

göras på samma område inom bland annat försäkringar för att se om kunderna efterfrågar 

samma typ av service eller om andra faktorer föreligger. Kan de aspekter som identifierats 

som viktiga inom försäkringsbranschen i andra länder eller kanske rentav banksektorn i 

Sverige även antas föreligga i den svenska försäkringsbranschen? 

1.3 Forskningsfråga 

Vilka försäkringsrelevanta faktorer förklarar försäkringstagares val av försäkringsbolag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera vilka försäkringsrelevanta faktorer som kan förklara 

försäkringstagares val av försäkringsbolag. 

Som nämnts i problematiseringen har tidigare forskning påvisat att det förekommer kulturella 

skillnader gällande vad kunder prioriterar och efterfrågar i olika länder (Johnson et al., 2002). 

Johnson et al. (2002) och Liljander och Strandvik (1995) poängterar dessutom betydelsen för 

bolag att ha vetskap om vad som bidrar till ökad kundnöjdhet i det land man är verksam i. 

Med hänsyn till detta bör det finnas intresse av att analysera vad privata försäkringskunder 

påverkas av i valet av försäkringsbolag i Sverige, vilket gjort att uppsatsens analys är 

koncentrerad till den svenska marknaden. I tidigare forskning tar författarna i flertalet fall 

endast upp en eller två faktorer som sedan bygger deras teorier och slutsatser. En målsättning 
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med denna uppsats är istället att identifiera vad tidigare forskning kommit fram till på ett 

bredare plan för att sedan testa vilken roll dessa faktorer har på svenska försäkringskunder när 

de skall välja försäkringsbolag. Termen försäkringstagare används i denna uppsats eftersom 

analysen bygger på åsikter från privatpersoner med erfarenhet av försäkringar. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen är geografiskt begränsad då studien baseras på datainsamling från personer i södra 

Sverige. Ytterligare en avgränsning är att vi endast undersöker privatpersoner, och därmed 

exkluderat företags val av försäkringsbolag. 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Inledning: I kapitlet presenteras bakgrunden till problemet som följs av 

problematiseringen vilken i sin tur leder till forskningsfrågan. Slutligen i det inledande 

kapitlet återfinns uppsatsens syfte, dess avgränsningar samt en övergripande disposition.     

Kapitel 2: Vetenskaplig metod: Andra kapitlet innehåller diskussioner om studiens 

vetenskapliga infallsvinkel och ansats. Även valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod 

förklaras och motiveras. 

Kapitel 3: Litteraturgenomgång: I detta kapitel diskuteras relevanta modeller och teorier för 

att förklara vilka faktorer som kan ha påverkan på försäkringstagare i valet av 

försäkringsbolag. Konsumentlivscykeln och beslutsteori får stort utrymme i kapitlet. Vidare 

behandlas marknadsföringsmixen och även informationsasymmetri, prospektteorin samt 

customer value-based theory of the firm diskuteras. Uppsatsens sju hypoteser presenteras 

löpande och slutligen presenteras en sammanfattande modell. 

Kapitel 4: Empirisk metod: I detta kapitel kommer innebörden av primär- och sekundärdata 

att klargöras och skillnader mellan dessa kommer att diskuteras. Vidare förklaras den 

empiriska metodiken för studien och det förs diskussion kring hur valet av datainsamlingen 

gjorts, samt för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Slutligen förklaras utformningen 

av enkätundersökningen, analysmetoden samt uppsatsens etiska beaktanden.  

Kapitel 5: Empirisk analys: I det här kapitlet presenteras materialet från datainsamlingen. 

Inledningsvis presenteras en del beskrivande statistik.  Vidare förklaras beräkningarnas samt 

analysarbetets tillvägagångssätt. Hypoteserna prövas löpande och slutligen sammanfattas 

analyskapitlet. 
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Kapitel 6: Slutsatser: I det sista kapitlet presenteras huvudsakligen uppsatsens slutsatser. 

Inledningsvis ges en summering av uppsatsen varefter svaret på forskningsfrågan ges. En del 

implikationer som finns i uppsatsen tas upp och slutligen presenteras förslag på framtida 

forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 
___________________________________________________________________________ 

Andra kapitlet innehåller diskussioner om studiens vetenskapliga infallsvinkel och ansats. 

Även valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod förklaras och motiveras. 

 

2.1 Vetenskaplig infallsvinkel 

Mycket av tidigare forskning inom försäkringsbranschen har haft de befintliga kunderna i 

centrum med fokus på hur värde skapas för dem. Syftet med denna studie är att analysera 

vilka försäkringsrelevanta faktorer som förklarar försäkringstagares val av försäkringsbolag. 

I enlighet med ovanstående syfte för uppsatsen så har en positivistisk infallsvinkel intagits. En 

positivist försöker enligt Denscombe (2009) att finna mönster och regelmässigheter i den 

sociala världen. Positivism handlar om att befintliga teorier används för att kunna skapa 

hypoteser som testas och eventuellt leder till nya teorier, som sedan är möjliga att generalisera 

(ibid.). Utöver positivism finns även den hermeneutiska forskningsprocessen, och inom denna 

infallsvinkel ligger tolkning i centrum (Ödman, 2007). Vidare påpekar Ödman (2007) att 

hermeneutiker drar slutsatser utifrån datainsamlingen, utan att generalisera. Detta synsätt 

utesluts då en målsättning med denna studie är att i viss mån kunna generalisera resultaten. 

Med hänsyn till kulturella skillnader i världen kommer generaliseringen främst att kunna 

göras i Sverige och i närliggande regioner med liknande kulturer.  

De studier som tidigare analyserat hur kunder tänker och agerar inom försäkringsbranschen 

har i de flesta fall en positivistisk infallsvinkel. Tsoukatos och Rand (2006), Butt et al. (2012), 

Pezhman, Javadi och Shahin (2013), Nwankwo och Durowoju (2011), Khurana (2013) och 

Chen och Mau (2009) utgår från befintliga teorier och genom att testa hypoteser i empirin 

konstateras resultat som i sig är generaliseringsbara. I enlighet med Denscombe (2009) och 

tidigare forskning har alltså ett positivistiskt synsätt valts för uppsatsen. 

2.2 Vetenskapliga ansatser 

 

Det finns tre huvudsakliga vetenskapliga ansatser vilka kallas deduktion, induktion och 

abduktion (Alvehus, 2013). Deduktion karaktäriseras av att forskare utgår från teoretiska 

hypoteser och använder sig av empirin för att pröva dessa påståenden. En deduktiv ansats 
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kräver att forskarna är oberoende av det som skall analyseras (ibid.). Med den induktiva 

ansatsen har man det empiriska materialet som utgångspunkt och utan teoretisk förförståelse 

utförs slutsatser (ibid.) Den tredje ansatsen, abduktion är en blandning mellan empirisk och 

teoretisk reflektion (ibid.). Eftersom denna uppsats har teorin som utgångspunkt så utesluts 

emellertid induktiv och abduktiv ansats.  

Genom att ta uppsatsens syfte och ämnesområde i beaktning har alltså en deduktiv ansats 

valts. En stor del av de forskare som gjort liknande studier har även de en deduktiv ansats. 

Exempel på forskare som tidigare analyserat försäkringsbranschen och som använt teorin som 

utgångspunkt för att sedan testa hypoteserna i empirin är Tsoukatos och Rand (2006), Butt et 

al. (2012), Pezhman et al. (2013), Nwankwo och Durowoju (2011), Khurana (2013) och Chen 

och Mau (2009). Med stöd av tidigare forskning samt Alvehus (2013) kan den deduktiva 

ansatsen därmed konstateras som passade för uppsatsen. 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod  

 

Vid uppsatsskrivande finns två olika vetenskapliga metoder att välja mellan, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Valet som görs beror delvis på syftet med studien, samt vilket ämne studien 

handlar om (Denscombe, 2009). 

Kvantitativ metod förknippas med statistisk analys och är relevant för vår studie då den 

innebär att mätbar data samlas in, för att sedan testa materialet statistiskt (ibid.). En 

målsättning med studien är, som tidigare nämnt, att delvis kunna generalisera resultatet och 

med stöd av Denscombe (2009) och tidigare forskning bör man då använda kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod förknippas med beskrivning och har stort fokus på meningar och inte 

statistiska samband (ibid.). Till skillnad från kvantitativ metod så förekommer hög 

subjektivitetsgrad inom kvalitativa studier, vilket beror på att stort fokus ligger på att tolka det 

insamlade materialet. Vid kvalitativ metod är det även svårt att generalisera den insamlade 

informationen och det är en av anledningarna till varför metoden inte anses lämplig för 

studien (ibid.).  

Genom läsning av en mängd vetenskapliga artiklar som utgår från kundernas synvinkel och 

som inriktar sig på liknande ämnesområde så har kvantitativ metod konstaterats vara den klart 

dominerande. Tsoukatos och Rand (2006) använde kvantitativ metod när de analyserade hur 

försäkringskunder tänker angående kundnöjdhet i Grekland. Även Zineldin (1996a), Pezhman 
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et al. (2013), Nwankwo och Durowoju (2011), Hazra (2013), Butt et al. (2012), Carmen och 

Pop (2012), Chen och Mau (2009), Colgate och Lang (2001) och Khurana (2013) använde 

kvantitativ metod i sina studier för att insamla information om kundernas åsikter. Under 

rådande metodtrend inom ämnet och eftersom denna uppsats är av liknande art anses 

kvantitativ metod vara den mest lämpliga. För att ytterligare motivera uppsatsens metodval 

nämner Alvehus (2013) att studier med en deduktiv ansats lämpligen bör använda en 

kvantitativ datainsamlingsmetod. 

 

 

 

 

 



10 

 

3. Litteraturgenomgång 
_________________________________________________________________________ 

I kapitlet diskuteras relevanta modeller och teorier för att förklara vilka faktorer som kan ha 

påverkan på försäkringstagare i deras val av försäkringsbolag. Konsumentlivscykeln och 

beslutsteori är två modeller/teorier som får stort utrymme i kapitlet. Vidare behandlas 

marknadsföringsmixen och dess beståndsdelar och även informationsasymmetri, 

prospektteorin samt customer value-based theory of the firm diskuteras. Uppsatsens sju 

hypoteser presenteras löpande och slutligen presenteras en sammanfattande modell.  

 

3.1 Kundens beslutsprocess 

För att förenkla förståelsen för en kunds relation till företag anses konsumentlivscykeln av 

Grönroos (1980) som lämplig att använda. Modellen, som benämns som customer 

relationship life-cycle model på engelska, har vuxit fram av Grönroos (1980) ”tre-stegs-

modell” och beskriver de olika stegen i kontakten mellan ett företag och dess kunder. 

Konsumentlivscykeln kan alltså ses som en utvidgning eller uppdatering och därmed en 

förbättring av den ursprungliga tre-stegs-modellen.  

Oavsett vilket typ av val det är som skall göras så är beslutsteori relevant att ta upp när 

beslutet skall analyseras närmare. Det skrevs mycket om ämnet beslutsteori under mitten av 

1900-talet då bland andra Von Neumann och Morgenstern samt Luce och Raiffa gav ut 

välkända böcker på området (Gärdenfors & Sahlin, 1988). Även Edwards (1954) har 

diskuterat beslutsteori och förklarar bland annat hur ett beslut växer fram samt processen för 

beslutet. Beslutsteori kopplas ofta samman med marknadsföring vilket blir lätt att förstå då 

Cronin, Brady och Hult (2000) hävdar att ett företags förståelse kring kunders beteende och 

beslutstagande i den bransch man är verksam i medför stora positiva effekter för företaget. 

Kopplingen till företagets marknadsföring uppstår därmed genom företagets önskan att förstå 

kundernas behov, för att sedan kunna planera sin marknadsföring därefter. 

 

3.1.1 Relationsskapandet mellan kund och företag 

En förutsättning för att företag skall få några kunder överhuvudtaget är enligt Grönroos 

(1980) att företaget lyckas identifiera vad kunden vill ha och sedan bemöta denna efterfrågan. 

Det krävs alltså en produkt eller tjänst som det finns ett behov av, och därmed att det existerar 
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en marknad för den. Grönroos (1980) har alltså utvecklat konsumentlivscykeln, vilken 

används i syfte att förklara relationen mellan kund och företag från förstadiet till den 

långsiktiga relationen. Modellen består huvudsakligen av tre steg och kan beskrivas som en 

översikt av den kontakt som sker mellan intressenten/konsumenten och företaget. De två 

första stegen förklarar framförallt förfarandet av hur en potentiell kund blir kund, och med 

hänsyn till frågeställningen i uppsatsen är det dessa delar som kommer att analyseras. Det 

tredje steget i modellen belyser kundlojalitet och etableringen med kunden i ett längre 

perspektiv, vilket därmed exkluderas i uppsatsen. Modellen är framförallt en översikt och ger 

inga konkreta exempel på exakt hur ett företag skall agera för att nå framgång. O’Malley och 

Tynan (2000) ger dock en del kritik till teorier liknande Grönroos (1980) då författarna hävdar 

att relationen mellan konsumenter och företag endast blir av teoretisk art och inte fungerar 

som någon hjälp i praktiken. Zineldin (1996b) hävdar dock, i motsats till O’Malley och Tynan 

(2000), att Grönroos (1980) modell förenklar förståelsen för relationen mellan kund och 

företag, samt att den kan hjälpa företag att tillfredsställa kundernas behov. 

Det första steget i konsumentlivscykeln förklarar hur företaget inledningsvis behöver skapa 

kundens intresse vilket görs genom att på något sätt förklara vad man erbjuder samt påtala 

kundens fördelar med ett samarbete. Det handlar alltså i detta skede om att skapa en så 

attraktiv bild av företaget som möjligt för att få kunden intresserad. Genom en lyckad 

marknadsföring får potentiella kunder upp ögonen för företaget vilket gör att kunderna samlar 

in information och som eventuellt leder till att kunden väljer företaget i ett senare skede 

(Nelson, 1970). Just försäkringsbolag har generellt en del svårigheter i detta skede av 

modellen, då Johnson et al. (2002) menar att försäkringskunder i flera fall inte förstår sig på 

de olika tjänsterna som försäkringsbolagen erbjuder. Detta leder tillbaka till diskussionen om 

försäkringstjänstens komplexitet och Emons (1997) och Kahneman (2013) som menar att 

kunderna många gånger inte vet vad de har köpt eller ingått för avtal. Colgate och Lang 

(2001), som väljer att likställa bank- och försäkringskunder, menar att kunderna anser att 

företagen inte förstår deras behov eller väljer att ej ta hänsyn till dem. 

Verhoef och Donkers (2001) och Eggert, Ulaga och Schultz (2005) nämner i sina studier att 

det finns utrymme för mer forskning i det inledande stadiet av Grönroos modell då det är 

oklart vilka faktorer som anses extra viktiga i valet av företag, samt i uppbyggnadsfasen av 

relationen med kunden. Även Selnes (1993) välkomnar fler studier kring hur man attraherar 

nya kunder, då han påstår att för mycket energi läggs på vad de befintliga kunderna tycker. 
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Det andra steget i konsumentlivscykeln behandlar tiden från att den potentiella kunden har ett 

intresse för företagets produkter eller tjänster fram till ett affärsbeslut är taget. Här menar 

Grönroos (1980) att det är företagets eller säljarens uppgift att få kundens intresse att leda till 

affärer med företaget. Cronin et al. (2000) hävdar att det innebär stora positiva effekter om 

företaget lyckas påverka sina kunder och potentiella kunder i önskad riktning. Konstaterandet 

får stöd av Tsoukatos och Rand (2006) och Chen och Mau (2009) som anser att selektionen 

av försäkringsbolag är en viktig aspekt som skapar möjlighet till lojalitet i ett längre 

perspektiv. Enligt Grönroos (1980) är den enskilt viktigaste marknadsfunktionen bland 

organisationer som erbjuder service och tjänster att lyckas hantera interaktionen mellan 

företagets representant och kunden på ett bra sätt. Traditionell marknadsföring är inte på 

något sätt oviktig men är av mindre betydelse i serviceorganisationer då interaktionen mellan 

berörda människor alltså anses viktigare (ibid.). Enligt Butt et al. (2012) och Grönroos (1980) 

får ett lyckat stadie i modellen positiva effekter medan missnöje hos kunden varhelst i 

modellen kan leda till negativa effekter i form av framförallt kundförluster, men även 

försämrat bolagsrykte (Se figur 1). 

 

 

 

(Baserad på: Grönroos, s.38, 1980) 

2. Få intresset att bli till affär 

3. Få en affär att bli till fler 

affärer (långvarig relation) 

1. Väcka kundens intresse 

Figur 3.1 Konsumentlivscykeln mellan kund och företag 

 

Figur 1 Konsumentlivscykeln 
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3.1.2 Kundens valprocedur 

När en person ska välja försäkringsbolag är det många faktorer som på olika sätt påverkar. 

Anledningen till att ett val av denna karaktär kan bli en stor process beror på att det finns 

minst två valalternativ och att individen vill maximera sin nytta genom att välja det bästa av 

dessa (Kahneman & Tversky, 1979; Gärdenfors & Sahlin, 1988). Edwards (1954) tar upp 

beslutsteori och förklarar hur individer tänker och beter sig när de ställs inför ett beslut samt 

hur proceduren för beslutstagandet ser ut. Colgate och Lang (2001) och Edwards (1954) 

förklarar att det allra första steget i beslutprocessen är att identifiera vilka alternativ som finns 

i det val som skall göras. Det andra steget blir sedan att samla information om de företag som 

är av intresse (Edwards, 1954; Colgate & Lang, 2001). 

Beslutsteorin säger att det alternativ som har högst förväntat värde baserat på beslutstagarens 

egna preferenser i nästa skede kommer att väljas (Edwards, 1954). Högst förväntat värde 

definieras i sammanhanget som det alternativet med högst sannolikhet för framgång eller 

effektivitet. Kahneman och Tversky (1979) har emellertid identifierat isolation effect som 

innebär att en persons preferenser inte är givna och att dessa kommer att förändras då ett val 

presenteras i olika former. 

Kunder strävar efter att kunna ta säkra beslut, och det är företagens plikt att underlätta dessa 

beslut för kunden genom att i så stor utsträckning som möjligt eliminera risk och osäkra utfall. 

Cronin et al. (2000) menar att ett förbiseende av detta arbete kommer att leda till att kunderna 

väljer andra företag medan ett aktivt arbete för att ge kunderna vad de önskar kommer att leda 

till framgång. Det genererar framförallt fler kunder vilket leder till ökad försäljning och 

därmed bättre förutsättningar för goda finansiella resultat (ibid.). Även kunderna kommer att 

bli vinnare i ett läge där företagen förstår vad kunderna värdesätter och efterfrågar eftersom 

det innebär att kunderna kommer att få anpassade erbjudanden och tjänster som är önskvärda 

(Cronin et al., 2000; Gummesson, 2002; Gibbert, Leibold & Probst, 2002; Fraering & Minor, 

2013). 

Kahneman och Tversky (1979) förklarar att människor generellt undviker att välja osäkra 

alternativ om det finns alternativ med säkrare utfall. Denna tendens kallas för certainty effect 

och bidrar till riskaversion när det handlar om val under säkerhet och val under risk 

(Kahneman & Tversky, 1979; Gärdenfors & Sahlin, 1988). Bell (1982) diskuterar val under 

osäkerhet och menar att denna typ av val kommer leda till att beslutstagaren efter valet 
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kommer att upptäcka att ett annat val än det som gjordes hade varit mer fördelaktigt. Bell 

(1982) menar vidare att beslut under osäkerhet kommer få konsekvensen att personen ångrar 

sitt beslut, vilket gör att det i beslutsprocessen är önskvärt att valet har så säkra utfall som 

möjligt.  

Kahneman och Tversky (1979) har tagit fram den välkända prospektteorin som i stora drag 

förklarar att människor värderar en förlust större än en vinst av motsvarande värde. Enligt 

teorin får denna värdering följden att människor agerar irrationellt genom att välja ett säkert 

alternativ framför ett osäkert, även om det förväntade värdet av det osäkra alternativet kan 

anses högre än det säkra. Med stöd av teorin, som på engelska benämns prospect theory, så 

skulle en person i ett försäkringsval välja det alternativ där det med störst sannolikhet på 

förhand går att säga vad outputen kommer att vara. Detta eftersom vetskapen innebär att man 

skyddat sig mot ett osäkert utfall. Därmed kan ett försäkringsbolag som har ett förväntat bättre 

utfall än ett annat, i form av exempelvis högre ersättning, väljas bort på grund av att det 

innehar en större osäkerhet än det första alternativet. Med hänsyn till tidigare nämnd 

komplexitet av försäkringstjänsten är det emellertid ytterst svårt att på förhand veta hur 

outputen kommer att se ut vilket gör det svårt att dra för stora slutsatser kring prospektteorin 

inom försäkringsområdet (Cummins & Doherty, 2006; Emons, 1997).  

Desto mer information en kund har om det eller de försäkringsbolag som individen funderar 

på att välja, desto närmare kommer kunden ett beslut under säkerhet. I praktiken är dock ett 

beslut under säkerhet omöjligt då det inte går att ge hundraprocentiga garantier för att 

informationen som finns vid en tidpunkt är densamma vid ett senare tillfälle. Av samma natur 

finns inga garantier för att ett avtal överhuvudtaget kommer fullföljas eller att det kommer 

fullföljas utan inskränkningar. Ett företag kan exempelvis gå i konkurs och därmed bli 

oförmögna att hålla de avtal och löften som tidigare getts. För att förenkla förståelsen och visa 

vad beslutsfattare strävar efter i beslutsprocessen har en figur baserad på Kahneman och 

Tversky (1979), Bell (1982) samt Gärdenfors och Sahlin (1988) skapats (Se figur 2). 
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Figur 2 Beslutstrappan 

(Baserad på: Kahneman & Tversky, 1979; Bell, 1982 & Gärdenfors & Sahlin, 1988) 

Edwards (1954) menar att en individ vid ett beslutstagande sammankopplar psykologiska, 

statistiska, filosofiska och matematiska faktorer för att på så vis maximera nyttan och komma 

fram till det beslut som får högst förväntat värde. Beslutsteori förutsätter att konsumenten är 

fullt informerad och rationell och att det alternativ som är bäst utifrån egen synvinkel väljs. 

Kahneman (2013) påstår däremot att alla människor inte är fullt rationella och att en rationell 

person inte skulle vara mottaglig för all påverkan från den marknadsföring som sker. 

Rationella aktörer analyserar dessutom all relevant information innan ett slutligt val görs, men 

då detta inte speglar verkligheten kan konstateras att alla människor inte är rationella 

(Kahneman, 2013; Kahneman & Tversky, 1979). Försäkringstjänstens komplexitet och 

bristen på kommunikation mellan försäkringsbolag och försäkringstagare medför dessutom att 

kunder många gånger inte är fullt informerade om vad tjänsten kommer att tillbringa dem 

(Cummins & Doherty, 2006). 

3.2 Kundens synvinkel  

Slater (1997) har utvecklat customer value-based theory of the firm vilken betonar vikten av 

att veta vad kunderna värdesätter, efterfrågar och förväntar sig (Gebert, Geib, Kolbe & 

Brenner, 2003). Teorin kan även kopplas till Slater (1997) som förklarar att de anställda i ett 

företag skall veta vilket beteende som är mest lämpligt i närheten av kunderna. Detta eftersom 

denna vetskap kommer att ge bättre förutsättningar för tillfredsställda kunder.  

Konkurrens ökar ständigt och kunderna förväntar sig mer, och dessutom till en lägre kostnad 

(Slater, 1997; Butt et al., 2012). För att kunna möta kundernas förväntningar och uppnå nöjda 
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kunder bör företag enligt Slater (1997) och Liljander och Strandvik (1995) ha kundernas 

åsikter som utgångspunkt för att sedan arbeta baklänges utifrån dessa. Detta argument får stöd 

av Colgate och Lang (2001) som hävdar att det för företag är viktigt att veta hur såväl 

befintliga som potentiella kunder tänker, agerar och beter sig och informationen kan användas 

för att attrahera nya kunder. I enlighet med customer value-based theory of the firm kan bolag 

attrahera nya kunder genom att utgå från deras behov och tankar, för att sedan utveckla en 

marknadsföringsstrategi som är specialanpassad för kunderna på den aktuella marknaden i det 

aktuella landet (Gebert et al., 2003). 

3.2.1 Priskänsligheten  

Edwards (1954) förklarar att individer väljer det alternativ som anses bäst utifrån den egna 

synvinkeln. Detta påstående får stöd av Wollinsky (1983) som menar att en försäkringskund 

kommer att välja det försäkringsbolag som levererar den bästa kombinationen av pris och 

kvalitet sett till kundens egna preferenser. 

Priset på försäkringspremien är en aspekt som anses ha stor påverkan på försäkringstagares 

val av försäkringsbolag samt dess nöjdhet i ett längre perspektiv (Cummins & Doherty, 2006; 

Butt et al., 2012; Carmen & Pop, 2012; Liljander & Strandvik, 1995; Nwankwo & Durowoju, 

2011; Stigler, 1961). Cummins och Doherty (2006) hävdar dock att även om priset är med och 

påverkar kunden, så finns det en mängd andra faktorer som försäkringskunder tar hänsyn till 

när de väljer försäkringsbolag. Att som företag endast utgå från att erbjuda ett lågt pris på 

premien vore därmed en felsatsning (ibid.). Butt et al. (2012) menar att nutidens 

försäkringskunder är svåra att tillfredsställa då de är oerhört priskänsliga och prismedvetna 

relativt kunder i många andra branscher, vilket till stor del kan förklaras av den hårda 

konkurrensen som råder och de många likartade alternativen som erbjuds. Carmen och Pop 

(2012) har i sin studie av försäkringsbranschen i Rumänien kommit fram till att kunderna 

värdesätter ett lågt pris på premien högre än att träffa företagets personal frekvent, vilket kan 

tyda på att faktorn pris spelar en viktigare roll än personalen när det kommer till valet av 

försäkringsbolag.  

Butt et al. (2012) hävdar att forskningen än så länge är begränsad när det gäller hur 

försäkringstagare tänker när de väljer sitt försäkringsbolag och vad som gör att vissa kunder 

lämnar sitt befintliga försäkringsbolag. En faktor som emellertid identifierats som viktig i 

sammanhanget är just priset. Grönroos (1980) hävdar att priset på en produkt eller tjänst som 



17 

 

ett företag erbjuder är en faktor som kan justeras i ett inledande skede för att på så vis locka 

kunden till sig. Priset måste dock återgå till det normala efter lockperioden för att generera 

vinst i ett längre perspektiv (ibid.). 

I dagsläget är försäkringstagare väldigt priskänsliga, och med den hårda konkurrens som råder 

kan missnöje mot företaget leda till att företaget riskerar stora kundförluster (Butt et al., 

2012). En av anledningarna till att just försäkringskunder har en tendens att lämna sitt 

försäkringsbolag till förmån för ett annat är att det finns ett flertal liknande försäkringsbolag 

som erbjuder samma typ av tjänst som den befintliga, men till ett lägre pris (Khurana, 2013). 

Risken att kunden återigen byter försäkringsbolag måste i ett sådant exempel ses som stor då 

personen kan anses vara en ”bytare” och priset kan komma att höjas med tiden (Grönroos, 

1980; Butt et al., 2012).  

En stor del av den tidigare forskningen inom försäkringsområdet har alltså kommit fram till 

att priset på försäkringspremien är en viktig aspekt för att locka kunder till sig. Utanför 

försäkringsområdet, det vill säga på ett mer generellt plan diskuteras dock priset på helheten 

av en produkt eller tjänst varför denna uppsats även kommer att lägga till självrisken som en 

del i priset på försäkringstjänsten. För att testa vilken roll priset på försäkringstjänsten har när 

det kommer till försäkringstagares val av försäkringsbolag blir uppsatsens första hypotes 

enligt följande: 

H1: Lägre pris på försäkringstjänsten är en faktor som har positiv påverkan på kunder i 

deras val av försäkringsbolag. 

 

3.3 Problematiken med ofullständig information 

Eftersom försäkringstagare i flera fall har svårigheter att förstå vilken typ av avtal som ingåtts 

samt vilka fördelar de har och vad försäkringen ska bidra till så uppstår kunskaps- och 

informationsluckor. Akerlof (1970) tar upp problematiken med informationsasymmetri vilken 

uppstår när säljaren av en produkt eller tjänst vet mer om produkten/tjänsten än köparen. 

Enligt Akerlof (1970) och Leland (1979) är informationsasymmetri vanligt förekommande på 

flera finansiellt viktiga marknader och kan leda till vissa typer av misslyckanden. Leland och 

Pyle (1977) menar att informationsasymmetri är en av de största anledningarna till att 

mellanhänder existerar på marknader och därmed att det bidrar till ineffektivitet. Fenomenet 

informationsasymmetri uppstår helt logiskt i affärssammanhang eftersom personalen på ett 
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företag sannolikt har mer kunskap om tjänsten än vad den potentielle köparen har. För en 

köpare eller en kund är det svårt eller omöjligt att upptäcka samtliga brister och egenskaper 

vid en första anblick, exempelvis ett köptillfälle, vilket gör att man vid intresse i stor 

utsträckning tvingas lita på säljaren.  

3.3.1 Informationsasymmetri inom försäkringsområdet 

Emons (1997) förklarar att i situationer då informationsasymmetri föreligger mellan köpare 

och säljare har säljaren starka incitament för ett egoistiskt säljarbeteende kontra om ingen 

informationsasymmetri föreligger. När det handlar om tjänster eller produkter som är svåra att 

avgöra kvaliteten på blir säljarens incitament att lura kunden än större (ibid.). Just 

försäkringar kan, med stöd av bland andra Cummins och Doherty (2006), anses vara ett 

ypperligt exempel på en tjänst som är svår att avgöra kvaliteten på eftersom de inte 

”förbrukas” på samma sätt som många andra produkter och tjänster. Anledningen till att 

säljarens incitament blir större vid denna typ av tjänster är att beteendet med stor sannolikhet 

aldrig kommer att upptäckas samt att företaget eller den anställde tjänar mer pengar då de 

ökar försäljningen (Darby & Karni, 1973; Emons, 1997). Ett bedrägligt beteende som 

upptäcks kan dock bli kostsamt i det långa loppet då det kan orsaka negativ ryktesspridning 

som påverkar potentiella kunder, och därmed även företaget, i negativ riktning (Chen & Mau, 

2009; Bejou et al., 1998).  

Chen och Mau (2009) och Pezhman et al. (2013) påpekar, delvis i motsats till Emons (1997), 

att ett etiskt beteende från de anställdas sida är oerhört viktigt och att en kund som upplever 

de anställdas arbetsmetoder som oetiska kommer att rata företaget. Exempel på oetiska 

arbetsmetoder inom försäkringsbranschen kan vara att sälja tjänster som kunden egentligen 

inte är i behov av men som gynnar företaget eller säljaren själv (Emons, 1997; Chen & Mau, 

2009). Svårigheten för kunderna att upptäcka bedrägligt eller oetiskt beteende bland 

försäkringsbolagen ligger, som tidigare förklarats, i tjänstens komplexitet då kunden inte kan 

undersöka tjänsten som vid exempelvis ett bilköp. Emons (1997) hävdar att oetiska 

arbetsmetoder är ett ganska vanligt problem och att incitamenten till beteendet blir större ju 

mer pengar företagen kan tjäna. Det kan även vara så att en försäkring inte täcker allt som 

kunden tror sig vara försäkrad mot då kunden inte alltid vet vad som skrivs under (Kahneman, 

2013). Detta fenomen vilket visar sig dock i många fall först när skadan eller olyckan skett 

vilket gör att det med stor sannolikhet aldrig kommer att upptäckas om försäkringen inte 

behöver utnyttjas. 



19 

 

Emons (1997) menar att alla situationer där bedrägligt beteende innefattas är ineffektiva ur ett 

objektivt perspektiv. För att undvika situationer där fenomenet uppstår krävs det att kunden är 

mer påläst på de tjänster som han eller hon är intresserad av (Darby & Karni, 1973). Emons 

(1997) menar att rationella konsumenter bearbetar all tillgänglig information och därmed 

automatiskt tar bort företagens incitament och möjligheter att luras. Som tidigare påpekats 

menar emellertid Kahneman (2013) att ett sådant rationellt beteende ej existerar, vilket 

motiverar att företagens möjligheter till bedrägligt beteende kommer att finnas även i 

framtiden.  

3.3.2 Begränsning av den asymmetriska informationen 

För att komma åt problematiken med informationsasymmetri behöver kunskapsluckan som 

uppstår mellan säljare och köpare minskas eller helt elimineras. En modell som kan användas 

för att minimera informationsklyftorna mellan säljare och köpare inom försäkringsbranschen 

är den så kallade ”fyra p-modellen”. Denna marknadsföringsmodell har enligt Grönroos 

(1997) dominerat marknadsföringen sedan 1950-talet och fungerar som en generell modell 

mer än en branschspecifik (Slater, 1997). Modellen som på engelska ofta benämns ”the four 

P:s of marketing” innehåller fyra faktorer som påstås ha stor betydelse vid en konsuments val 

av produkt, tjänst eller företag. Faktorerna, som alla börjar på bokstaven p, översätts på 

svenska till pris, plats, produkt och påverkan.   

På senare tid har ”fyra p-modellen” blivit ifrågasatt och flera forskare argumenterar om att 

fler aspekter bör tillkomma i modellen för att utforma en optimal marknadsföringsmix som 

passar i nutiden. En ytterligare aspekt som behandlas ingående i detta kapitel är personalen, 

och enligt Gordon (2012) är det den viktigaste faktorn som bör tilläggas i modellen. Grönroos 

(1997) nämner även att en del forskare har föreslagit att service och kommunikation borde 

finnas med i marknadsföringsmixen, vilka kan ses som faktorer kopplade till just personalen. 

Även Rafiq och Ahmed (1995) framhäver inflytandet av personalen, och författarna anser att 

”fyra p-modellen” bör uppdateras till ”sju p-modellen”. Deras starkaste argument till denna 

nödvändiga uppdatering är att personalen bör vara en av grundpelarna i 

marknadsföringsmixen eftersom de spelar en extremt viktig roll när det gäller försäljning av 

försäkringar och allmän påverkan (ibid.).  

I den så kallade ”sju p-modellen” har tre aspekter lags till vilka är enligt följande: 

participants, process och physical evidence. Aspekten participants betyder deltagare och 
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innefattar alla personer som har en roll i leveransen av tjänsten, och enligt Rafiq och Ahmed 

(1995) är personalen och andra kunder de som har störst betydelse. När de nämner att kunder 

har inflytande på andra så hänvisar de till ryktesspridningen, och i enlighet med såväl Zineldin 

(1996a), som Tsoukatos och Rand (2006) och Satterthwaite (1979) kan positivt bolagsrykte ha 

stor påverkan på kunder i deras val av bolag.  

Rafiq och Ahmed (1995) tar även upp aspekten process, och de poängterar att det är viktigt att 

kunder förstår hur tjänsten kommer att se ut, och vad den kommer att tillföra. I processen 

innefattas även vikten av att personalen håller sina löften (ibid.). 

Physical evidence innebär till stor del hur kunderna kan komma att påverkas av bolagets 

fysiska utformning och kontorsmiljö (Rafiq & Ahmed, 1995). Lin (2010) och Zineldin 

(1996a) har identifierat kontorsmiljön som en faktor som har påverkan på privatpersoners val 

av bank. Colgate och Lang (2001) och Joseph och Stone (2003) ifrågasätter dock betydelsen 

av denna aspekt då de anser att kunder generellt sett är neutrala gällande utformningen av 

kontoret. Joseph och Stone (2003) menar att den teknologiska utvecklingen bidrar till att 

många kunder föredrar att genomföra sina ärenden via Internet. Vad beträffar bankaffärer 

påpekas dock att det framöver alltjämt kommer att existera en efterfrågan av att erbjuda de 

”traditionella banktjänsterna”, som vanligtvis utförs på kontor (ibid.). Gällande 

kontorsmiljöns påverkan på kunder kan med stöd av Zineldin (1996a), Colgate och Lang 

(2001) och Cummins och Doherty (2006) slutsatsen dras att bankkunder besöker 

bankkontoren i större utsträckning än vad försäkringskunder besöker sina försäkringskontor. 

Denna slutsats bidrar till ett ifrågasättande av betydelsen av kontorsmiljön för 

försäkringsbolag. Tillräckligt starka bevis på att kontorsmiljön har påverkan på kunder inom 

försäkringsbranschen har ej identifierats. Med hänsyn skillnader som påvisats i kundkontakten 

mellan bank- och försäkringskunder kommer betydelsen av försäkringsbolagens kontorsmiljö 

därför att exkluderas i denna uppsats.  

3.3.3 Försäkringstjänstens kvalitet  

Konsumenter gör ständiga val, men ett problem inom försäkringsbranschen är att kvaliteten 

på tjänsten är väldigt svår att få information om. Enligt Nelson (1970) får kunder information 

om tjänstens kvalitet genom att prova tjänsten eller genom att leta information om den. 

Satterthwaite (1979) menar att kunder är oinformerade och ovetande gällande produktens eller 



21 

 

tjänstens kvalitet i processen när de ska välja bolag då detta visar sig först efter att produkten 

eller tjänsten testats.  

Wollinsky (1983) menar att alla kunder föredrar hög kvalitet framför låg kvalitet. När det 

gäller hög kvalitet på en försäkringstjänst beskriver Nwankwo och Durowoju (2011) två 

skilda definitioner. Det första innebär att tjänsten har hög kvalitet om försäkringstagaren inte 

hamnar i en finansiellt sämre sits efter en olycka än individen var innan olyckan, vilket alltså 

endast kommer att visa sig om kunden behöver nyttja sin försäkring. Det andra sättet att 

bedöma tjänstens kvalitet är att se huruvida den motsvarar kundens förväntan eller ej (ibid.), 

vilket lämnar större utrymme att utvärdera företagets service och liknande under 

försäkringsperioden. Försäkringstjänstens kvalitet blir alltså mycket svår att reda ut på 

förhand eftersom dessa sätt att bedöma kvaliteten visar sig först efter att man haft 

försäkringen en tid, varpå dess betydelse vid val av försäkringsbolag också är svår att testa. 

Många hävdar att servicens kvalitet är en faktor som påverkar kundens uppfattning om 

försäkringsbolag (Selnes, 1993; Bejou, Ennew & Palmer, 1998; Cronin et al., 2000; Cummins 

& Doherty, 2006). Bejou et al. (1998) väljer i det här sammanhanget, i likhet med Nwankwo 

och Durowoju (2011), att definiera servicekvalitet som hur bra försäkringstjänsten 

tillfredsställer kundens behov. Khurana (2013) och Tsoukatos & Rand (2006) framhäver 

vikten av god servicekvalitet. I deras studier inom försäkringsbranschen i Indien respektive 

Grekland har de kommit fram till att god servicekvalitet är den enskilt viktigaste faktorn som 

har störst påverkan på kunder i deras val av försäkringsbolag. Eftersom det råder mycket hård 

konkurrens mellan dagens försäkringsbolag och att de flesta erbjuder liknande tjänster blir 

kvaliteten på försäkringstjänsten en faktor som jämförs och den kan bli avgörande i kundens 

val av försäkringsbolag (Khurana, 2013; Tsoukatos & Rand, 2006). För att testa vilken roll 

försäkringstjänstens kvalitet har när försäkringstagare ska välja försäkringsbolag blir hypotes 

två enligt följande: 

H2: Att försäkringstjänsten ger intryck av högre kvalitet är en faktor som har positiv 

påverkan på kunder i deras val av försäkringsbolag 

3.4 Informationsöverföring  

Kontakten mellan kund och försäkringspersonal kan i dagens samhälle ske på flera olika vis 

(Gummesson, 2002). Vid själva kontakten parterna emellan är det enligt Slater (1997) och 

Eisenhardt (1989) viktigt för försäkringsbolaget att personalen vet hur man ska agera på ett 
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korrekt och professionellt sätt för att på så vis göra ett gott intryck på kunderna. För att göra 

ett gott intryck på kunderna är det dock inte enbart bemötandet som är av betydelse. Även 

tillgängligheten av de olika kommunikationssätten kommer att påverka då ett gott bemötande 

föga kompenserar om kunden fått vänta alltför länge med att göra en skadeanmälan eller 

liknande (Grönroos, 1980). Vad gäller området informationsöverföring är det emellertid inte 

enbart kontakten mellan företaget och kunden som spelar en betydande roll. Med stöd av 

Satterthwaite (1979) kommer även kontakten mellan kunderna att ha inflytande då denna 

kommer att leda till det rykte som företaget får och därmed bland annat påverka dess 

varumärke. En kund som inte riktigt vet vilket försäkringsbolag som skall väljas kan 

exempelvis fråga personer i sin omgivning om råd vilket gör att bolagsryktet kan spela en 

primär roll i privatpersoners val av försäkringsbolag.  

 

3.4.1 Försäkringspersonalens betydelse 

I de inledande stadierna av konsumentlivscykeln menar Bejou et al. (1998) att tillit och 

förtroende till personalen är faktorer som har stor positiv påverkan på kunderna. Även Chen 

och Mau (2009) menar att tillit och förtroende är väsentliga faktorer som har positiv påverkan 

på kunder i deras val av försäkringsbolag. 

Även Akerlof (1970) förklarar i sin välkända artikel att förtroende är en viktig hörnsten i alla 

ekonomiska sammanhang vilket styrks av Pezhman et al. (2013) som påpekar att personalens 

ärlighet är en faktor som bidrar till ökat förtroende hos kunderna. Det är dock viktigt att inom 

försäkringsbranschen skilja på kunders förtroende för säljaren och förtroendet för företaget 

som helhet då detta är två skilda saker (Chen & Mau, 2009). Ett gott förtroende för säljaren 

ger dock goda förutsättningar för gott förtroende även för företaget. Med ett förtroende enbart 

för den enskilde säljaren torde risken vara betydligt större att kunden lämnar företaget 

exempelvis vid händelse av att säljaren slutar, vilket gör det viktigt för företag att skapa 

förtroende för helheten (ibid.). 

Inom försäkringsbolag hävdar Gummesson (2002) att välutbildad personal är centralt för att 

den personliga kontakten med konsumenten ska bli lyckad. Chen och Mau (2009) och 

Gummesson (2002) menar att försäkringskunder tenderar att värdesätta en relation till 

personalen vilket Liljander och Strandvik (1995) menar är ett generellt fenomen som 

föreligger inom flertalet branscher. Khurana (2013) belyser kompetens och trovärdighet bland 

personalen som viktiga faktorer i processen med att attrahera kunder inom just 
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försäkringsbranschen. Eisenhardt (1989) stödjer föregående påstående och menar att kunder 

ofta värdesätter den personliga kontakten och ärlighet.  

Grönroos (1980) menar att personalens kompetens men också utseende och beteende är 

aspekter som har påverkan vid kunders val av bank. Han menar vidare att interaktionen 

mellan säljare och kund är den enskilt viktigaste faktorn för kundens uppfattning om 

företaget. Genom att de anställda agerar och kommunicerar på ett professionellt sätt mot sina 

kunder får kunderna en positiv uppfattning om hela företaget (Foster & Cadogan, 2000; 

Liljander & Strandvik, 1995). Butt et al. (2012) rekommenderar att försäkringsbolag generellt 

sett bör investera mer i sitt humankapital då det är de anställda som utgör företagets ansikte 

utåt och har direktkontakt med kunderna. Ett mindre misstag från personalens sida skulle 

kunna innebära att man förlorar kunden, samt en ryktesspridning som får ytterligare negativa 

konsekvenser (Butt et al., 2012; Fraering & Minor, 2013). 

Cummins och Doherty (2006) hävdar att den allra viktigaste faktorn vid konsumenters val av 

försäkringsbolag är vad personalen utlovar och hur konsumenten bedömer värdet av dessa 

löften. Detta avgörs i sin tur efter ryktet om hur bolaget behandlar sina ärenden samt vilken 

finansiell kapacitet bolaget har, det vill säga vilken förmåga de har att leva upp till sina löften 

när olyckan är framme. Cummins och Doherty (2006) påstår att de försäkringsbolag som 

ifrågasätts vad gäller förmågan att leva upp till sina utsagor kommer att väljas bort av kunden.  

Zineldin (1996a) gjorde en studie kring vad svenska bankkunder ansåg viktigast i deras val av 

bank, vilket Leland (1979), Johnson et al. (2002) och Hazra (2013) tidigare påpekat vara 

samma marknadstyp som försäkringsbranschen. Zineldin (1996a) kom, som tidigare nämnts, 

fram till att privatpersoner ansåg att vänlig och hjälpsam personal var den allra viktigaste 

faktorn. Colgate och Lang (2001) ifrågasätter dock värdet av relationen mellan kund och 

företag i finansiella branscher. De anser att mer forskning bör bedrivas rörande om kunder 

verkligen värdesätter den personliga relationen med företagspersonalen. I enlighet med 

tidigare nämnd forskning avgörs det om personalen i ett försäkringsbolag är professionell 

genom deras kompetens, pedagogiska förmåga, om de är vänliga och hjälpsamma, 

tillförlitligheten samt deras förmåga att hålla sina löften. För att testa om 

försäkringspersonalens professionalitet är en aspekt som spelar en betydande roll och som kan 

förklara svenska privatpersoners val av försäkringsbolag blir uppsatsens tredje hypotes 

utformad enligt följande: 
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H3: En mer professionell personal i försäkringsbolaget är en faktor som har positiv påverkan 

på kunder i deras val av försäkringsbolag 

 

3.4.2 Försäkringsbolagets åtkomlighet 

Kontakten mellan försäkringstagarna och de anställda kan ske på olika vis. När det gäller 

konsumenters val av bank så har bland annat kontorets geografiska placering visats påverka 

kunderna (Grönroos, 1980). Med hänsyn till utvecklingen i samhället borde just denna aspekt 

ha mindre betydelse idag då det finns flera kommunikationssätt som kan ersätta betydelsen av 

den geografiska närheten. Grönroos (1980) påpekar också att ett företags teknologiska 

resurser påverkar kundens uppfattningar om företaget. Johnson et al. (2002) förklarar att 

graden av lättåtkomlighet spelar en roll för kunden i dennes val av företag. Vidare berättar 

Johnson et al. (2002) att lättåtkomligheten ligger högt upp på prioriteringstrappan för kunder i 

USA, men att bland annat svenska kunder anser att detta inte är en lika viktig faktor. Enligt 

marknadsföringsmixen är platsen en värdeskapande faktor i kundernas val av företag och det 

är centralt för kunder att kunna få kontakt med sitt bolag när de önskar.  

Även Liljander och Strandvik (1995) har identifierat åtkomlighet som en faktor som påverkar 

kunders val av företag utan att gå in på någon specifik bransch. Gummesson (2002) förklarar 

att aspekter som att enkelt komma i kontakt med företaget och snabb återkoppling via mail 

och telefon är viktiga för kunden. Stone, Woodcock och Wilson (1996) betonar vikten av att 

vara nära sina kunder på ett metaforiskt plan och menar att detta är en framgångsfaktor för att 

såväl rekrytera nya kunder som att göra dem belåtna. Stone et al. (1996) syftar på företagets 

lättåtkomlighet och menar att kunden enkelt skall kunna komma i kontakt med företaget på ett 

eller annat vis när han eller hon så önskar. Personlig kontakt med personalen är av stor 

betydelse, men även informationen via företagets hemsida är en faktor som generellt sett 

uppskattas av kunderna (Gummesson, 2002). För att testa vilken roll lättåtkomligheten har 

och för att se hur svenska försäkringskunder påverkas av den faktorn i valet av 

försäkringsbolag blir nästa hypotes enligt följande: 

H4: Försäkringsbolagets lättåtkomlighet är en faktor som har positiv påverkan på kunder i 

deras val av försäkringsbolag  
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3.4.3 Bolagsryktets betydelse 

Word of mouth, kan översättas till ”ryktesspridning”, och det kan vara både positivt och 

negativt för företag (Fraering & Minor, 2013). Ryktesspridning är en faktor som i stor 

utsträckning påverkar potentiella kunders uppfattning om ett företag och därmed även då de 

skall göra ett val (Zineldin, 1996a; Tsoukatos & Rand, 2006). Satterthwaite (1979) framhäver 

inflytandet av ryktesspridningen, och menar att ju fler bolag det finns att välja mellan, desto 

mindre information samlar kunden in om dem. Satterthwaite (1979) menar vidare att en kund 

som är inne i processen att välja bolag tenderar att höra med personer i sin umgängeskrets om 

de har information om bolagen och de rykten som florerar. Detta blir en snabb och effektiv 

process för kunden då individen kan välja bolag efter informationen som insamlats (ibid.). 

Ingen av Fraering och Minor (2013), Zineldin (1996a), Tsoukatos & Rand (2006) och 

Satterthwaite (1979) diskuterar betydelsen av sociala medier, men med nutidens rådande 

trender kan det vara så att kunder påverkas av sociala medier. Även olika typer av reklam via 

exempelvis tv, radio och tidningar kan enligt Grönroos (1980) till viss del förklara kunders val 

av företag.   

Positiv ryktesspridning kan även ses som kostnadsfri marknadsföring eller som en positiv 

bieffekt av befintlig kundnöjdhet, och spelar alltså stor roll vid kunders val av 

försäkringsbolag (Tsoukatos & Rand, 2006). Dessa påståenden för stöd av Cummins och 

Doherty (2006) och Khurana (2013) som hävdar att positivt bolagsrykte medför att 

försäkringsbolag lättare attraherar nya kunder då varumärket blivit starkare. Darby och Karni 

(1973) menar dessutom att ett bra bolagsrykte kommer att utnyttjas av företaget då man kan ta 

mer betalt för sin tjänst utan att den väljs bort då kunderna är beredda att betala lite mer för 

det goda ryktet och det stärkta varumärket. Även Selnes (1993) påpekar att ett bolags 

varumärke är mycket viktigt och beskriver att ett positivt rykte bland såväl befintliga som 

potentiella kunder som viktiga aspekter i kundens uppfattning om företaget. För att pröva 

vilken roll positivt bolagsrykte och ett starkt varumärke spelar in på svenska kunders val av 

försäkringsbolag blir uppsatsens femte och sjätte hypotes som följer: 

H5: Positivt bolagsrykte är en faktor som har positiv påverkan på kunder i deras val av 

försäkringsbolag 

H6: Ett starkt varumärke är en faktor som har positiv påverkan på kunder i deras val av 

försäkringsbolag 
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3.4.4 Bankpersonalens påverkan 

Som tidigare förklarats likställer bland annat Leland (1979) bank och försäkringsbolag med 

varandra och menar att båda regelbundet granskas för dess sundhet. I dagens samhälle är det 

vanligt att ett och samma företag på något sätt erbjuder såväl banktjänster som försäkringar. I 

vissa fall handlar det om banktjänstemannens försäljning eller rekommendation till 

samarbetspartners som sedan erbjuder själva försäkringen, medan en del företag erbjuder båda 

tjänsterna i egen regi. Som tidigare diskuterats är personalens egenskaper och kundernas 

förtroende för densamma viktiga aspekter i kunders val av företag samt dess nöjdhet i ett 

längre perspektiv. Eftersom bankkunder besöker bankkontoren i större utsträckning än vad 

försäkringskunder besöker försäkringsbolagens kontor kan banktjänstemän ta tillfället i akt 

och rekommendera kunderna att teckna försäkringar (Zineldin, 1996a; Colgate och Lang, 

2001; Cummins och Doherty, 2006).  Även försäkringstjänstens komplexitet och svårigheten 

för kunderna att förstå helheten medför att utomstående personer, däribland bankpersonalen 

som ofta har kunders förtroende kan påverka kunder som är i processen att välja 

försäkringsbolag (Cummins & Doherty, 2006; Satterthwaite, 1979). Positiva 

rekommendationer från banktjänstemännen kan vara såväl av generell art, som ett försök till 

försäljning inom banken eller till en till banken utomstående samarbetspartner i form av ett 

försäkringsbolag. 

Dessa positiva ord från banktjänstemän skulle alltså kunna leda till att kunden väljer att 

teckna en försäkring som annars inte hade gjorts, vilket leder till tidigare diskussion kring 

Emons (1997) och Chen och Maus (2009) syn på oetiskt beteende. På samma vis kan det även 

vara kunden själv som lyfter frågan med sin banktjänsteman om vilket försäkringsbolag som 

han eller hon rekommenderar, vilket sannolikt påverkar kundens slutgiltiga val av 

försäkringsbolag. För att testa vilken roll banktjänstemännen har och om deras positiva 

rekommendationer och uppmaningar till kunder att teckna försäkringar har någon påverkan på 

försäkringstagare i deras val av försäkringsbolag lyder uppsatsens sista hypotes enligt 

följande: 

H7: Banktjänstemäns positiva rekommendationer är en faktor som har positiv påverkan på 

kunder i deras val av försäkringsbolag 

3.5 Sammanfattande modell 

Faktorer som tidigare forskning identifierat som viktiga i kunders val av försäkringsbolag i ett 

internationellt perspektiv har redovisats och diskuterats i detta kapitel. Faktorer som 
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konstaterats ha påverkan på kunder inom närbesläktade branscher har också diskuterats. 

Utefter dessa har sedan sju hypoteser utformats för att testa vilken roll faktorerna har på den 

svenska marknaden och om samma faktorer kan anses förklara svenska försäkringskunders 

val av försäkringsbolag. Avslutningsvis i detta avsnitt bildar dessa identifierade faktorer en 

sammanfattande modell (Se figur 3).  

Priset på premien har i många tidigare studier visats ha en viktig roll på kundernas val av 

försäkringsbolag då försäkringstagare tenderar att värdesätta ett lågt pris på premien. Priset 

man betalar för försäkringspremien kommer att delas in i två undergrupper som berör priset 

på premien och priset på självrisken. En annan faktor som introducerats ovan är 

försäkringstjänstens kvalitet, vilken skapar en underfaktor om hur ersättningen täcker 

förlusten som åsamkats, och detta med stöd av Nwankwo och Durowoju (2011).  

Tidigare i kapitlet har betydelsen av försäkringsbolagets personal diskuterats och en del 

tidigare forskning föreslår att försäkringsbolag bör lägga mer resurser på sitt humankapital. 

De faktorer som kunder visats värdesätta rörande personalen är att de bör uppfattas som 

professionella, vilket innefattar att de bland annat bör vara vänliga och hjälpsamma och 

kompetenta. Kunder tenderar även att värdesätta att kunna ha förtroende för personalen och 

att personalen ska hålla sina löften. Förtroende mellan kund och personal har tidigare nämnts 

vilket betyder att kunden förutsätter att personalen agerar enligt kundens bästa och etiskt 

korrekt. 

Ytterligare en försäkringsrelaterad faktor som ingår i modellen nedan och som även 

behandlats tidigare i kapitlet är lättåtkomligheten. Denna sistnämnda faktor beskriver hur lätt 

och smidigt försäkringstagaren kan kontakta sitt försäkringsbolag, och innefattar allt från 

personlig kontakt på kontoren, till telefon- och mailkontakt.   

Bolagsryktet har tidigare konstaterats spela en viktig roll på kunder i deras val av bolag. 

Genom att diskutera valet av försäkringsbolag med sina nära och kära kan deras åsikter ha en 

enorm effekt. Genom ett positivt bolagsrykte kan försäkringsbolag lättare attrahera nya 

kunder. Även ett starkt varumärke är av betydelse när konsumenter väljer försäkringsbolag. 

Det kan vara en trygghet för privatpersoner att välja ett väletablerat försäkringsbolag framför 

ett nystartat.  
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Avslutningsvis har aspekten bankpersonal antagits ha påverkan på försäkringstagare i deras 

val försäkringsbolag. Bankkunder tenderar att lyssna på sin banktjänsteman, och när 

förtroende för dessa uppkommer kan banktjänstemännens rekommendationer spela en stor 

roll vid kundens val av försäkringsbolag.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Faktorer som kan förklara försäkringstagares val av försäkringsbolag 
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4. Empirisk metod 

I kapitlet kommer innebörden av primär- och sekundärdata att klargöras och skillnader mellan 

dessa kommer att diskuteras. Vidare förklaras den empiriska metodiken för studien och det 

förs en diskussion kring hur valet av datainsamlingen gjorts, samt för- och nackdelar med 

tillvägagångssättet som använts. Slutligen förklaras utformningen av enkätundersökningen, 

analysmetoden och uppsatsens etiska beaktanden tas upp.  

 

4.1 Skriftliga källor 

I uppsatsen nyttjas ett flertal vetenskapliga artiklar samt ett fåtal böcker och hemsidor. När 

forskare använder sig av skriftliga källor menar Denscombe (2009) att de vanligtvis bygger på 

något som producerats för andra ändamål, och inte för just den aktuella studiens specifika 

syfte. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) samt Alvehus (2013) förklarar att 

sekundärdata är empiriskt material som skapats för en specifik undersökning, men som kan 

användas i andra studier. Vetenskapliga artiklar och böcker är byggstenar i forskningsprojekt 

och de ses ofta som sekundärkällor (ibid.). Sekundärkällor spelar en viktig roll i första fasen 

av uppsatsen då den till stor del bygger på vetenskapliga artiklar utformade i tidigare 

forskning. 

Genom att använda sökord som exempelvis insurance market, insurance company, insurance 

industry, insurance customers, customer satisfaction, customer relationship, marketing, 

decision theory etc. har flera relevanta vetenskapliga artiklar funnits till denna uppsats. 

Genom användandet ”citerat av”-funktionen i Google Scholar som visar vilka som refererat 

till en viss artikel har ytterligare relevanta artiklar hittats utan specifika sökord. 

Uppsatsen refererar främst till vetenskapliga artiklar som ett stort antal författare och forskare 

tidigare refererat till. Sökandet av vetenskapliga artiklar har främst gjorts i ”Summon” och 

”Google Scholar” via Högskolan Kristianstads databas men har kompletterats med artiklar 

från databasen på Lunds Universitet. Inspiration har även hämtats från tidigare uppsatser, där 

tips på en del relevanta böcker och vetenskapliga artiklar hittats.  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009), Christensen et al. (2010) och Denscombe (2009) 

poängterar dock en del nackdelar som följer med användandet av sekundärdata. Saunders et 
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al. (2009) nämner att sekundärdata kan vara baserad på en tertiär källa, och detta medför 

negativa effekter i form av att informationen som används är baserad på andra sekundärkällor. 

Risken att informationen förvanskas är därför relativt hög (Saunders et al. (2009; Christensen 

et al., 2010). För att kunna analysera vilka försäkringsrelevanta faktorer som kan förklara 

försäkringstagares val av försäkringsbolag i Sverige har sekundärkällorna kompletterats med 

primärkällor i form av en enkätundersökning.  

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Uppsatsen är, som nämnts i det andra kapitlet, av kvantitativ natur och med stöd av 

Denscombe (2009) och Christensen et al. (2010) är enkäter en datainsamlingsmetod som är 

lämplig vid studier av kvantitativ form. Fokus i uppsatsen ligger på att kunna analysera det 

insamlade materialet statistiskt, och hypoteserna är bestämda sedan tidigare. 

Christensen et al. (2010) och Alvehus (2013) förklarar att primärdata är empiriskt material 

som skapats för den aktuella studien. Den största fördelen med primärdata är att 

informationen är passande till den aktuella studien och det aktuella problemet (Christensen et 

al., 2010; Alvehus, 2013).  

Datainsamlingen i denna uppsats har skett genom att fysiskt lämna ut enkäter, vilket 

Christensen et al. (2010) väljer att benämna som ”besöksenkäter”. Metoden valdes eftersom 

vi ville maximera svarsfrekvensen samt ej hade något behov av att nå ut till specifika 

respondenter genom ett strategiskt urval. Enligt Christensen et al. (2010) och Denscombe 

(2009) är alltså besöksenkäten dominant vad gäller svarsfrekvensen vilket delvis kan förklaras 

av att man som marknadsundersökare finns närvarande och kan svara på eventuella frågor 

som dyker upp hos respondenterna (Christensen et al., 2010; Denscombe, 2009). En fördel 

med enkätundersökning som metod är att ”intervjuareffekten” är obetydlig, vilket medför att 

vi som marknadsundersökare inte påverkar respondenternas svar (Körner & Wahlgren, 2013; 

Christensen et al., 2010; Denscombe, 2009). 

 

4.3 Urvalsstrategi 

Innan primärdatainsamlingen sker menar Christensen et al. (2010) att målpopulationen ska 

vara bestämd och respondenterna kartlagda. Eftersom vår målpopulation är svenska 

privatpersoner som har en försäkring skulle det varit oerhört kostsamt och tidskrävande att 



31 

 

genomföra en totalundersökning. Med stöd av Christensen et al. (2010) och Körner och 

Wahlgren (2013) bör man som undersökare istället göra ett urval ur målpopulationen, för att 

sedan kunna generalisera resultaten för hela målpopulationen. I enlighet med Körner och 

Wahlgren (2013) utfördes en urvalsundersökning för att det är mindre tidskrävande, vilket 

dessutom genererar fördelen att respondenternas åsikter inte hinner bli inaktuella.   

Christensen et al. (2010) och Denscombe (2009) förklarar att det finns två huvudsakliga 

urvalsstrategier, vilka benämns sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Den 

förstnämnda strategin innebär att respondenterna väljs ut helt slumpmässigt, medan icke-

sannolikhetsurval kännetecknas av att respondenterna inte väljs slumpmässigt utan innehar 

någon form av bakomliggande strategi (Christensen et al., 2010; Denscombe, 2009). Vid 

icke-sannolikhetsurval kan respondenternas chans att bli utvalda emellertid inte förutses 

(ibid.). Urvalsmetoden som använts vid datainsamlingen till denna uppsats benämns ”påstana 

urval”, och återfinns inom kategorin icke-sannolikhetsurval (Christensen et al., 2010; 

Denscombe, 2009). Detta innebär att vi som undersökare placerade oss på ställen där det var 

relativt mycket folk i rörelse. Metoden har främst valts av praktiska skäl då den bidrar till att 

mycket information inhämtas på relativt kort tid.  

För att öka slumpmässigheten vid datainsamlingen var den uttalade strategin att i så stor 

utsträckning som möjligt fråga varannan förbipasserande person om de ville delta i 

enkätundersökningen. För att få in en så korrekt data som möjligt för uppsatsens analys har 

det i vissa fall från vår sida, i synnerhet när det handlat om relativt unga personer, ställts 

frågan: ”har du någon försäkring idag?”. På detta vis sållades de flesta personer som aldrig 

tecknat en försäkring bort. De som sållats bort på detta sätt är varken medräknade i bortfallet 

eller i urvalet. För att minska risken att få för många personer tillhörande en viss kategori av 

privatpersoner har datainsamlingen dessutom gjorts på ett flertal olika platser och vid olika 

tidpunkter. 

Datainsamlingen till uppsatsen samlades in under fem olika dagar på olika platser i 

Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg och Karlshamn. Insamlingen i Kristianstad skedde under 

fyra dagar på fem olika ställen inkluderande en högskola, ett torg, utanför en större matbutik 

samt utanför två större butikskedjor i utkanten av staden. Datainsamlingen i Bromölla 

samlades in vid två tillfällen under en dag utanför en större matbutik samt i innerstaden. I 

Sölvesborg delades enkäterna ut vid två skilda dagar på stadens torg samt utanför en större 
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matbutik. I Karlshamn gjordes datainsamlingen under två dagar på fyra olika platser liknande 

insamlingsplatserna i de andra städerna. 

Sammanfattningsvis har enkäterna som ligger till grund för analysen i denna uppsats delats ut 

i fyra olika städer belägrade i nordöstra Skåne samt västra Blekinge under totalt fem dagar 

fördelade på fyra vardagar samt en helgdag. Totalt har cirka 16 timmars datainsamling 

fördelat på tretton olika platser gett 111 enkätsvar, vilket ger ungefär sju svar i timmen. 

4.4 Operationalisering 

Enkätundersökningen i denna uppsats består till största del av påståenden som av 

respondenten besvaras genom att svara huruvida man instämmer med påståendet eller inte. 

Svarsalternativen har en skala från ett till sju där ett står för ”instämmer inte alls” och sju står 

för ”instämmer helt”. En fördel med sjugradig skala kontra en femgradig är att respondenten 

ges större möjligheter att ta ställning då exempelvis siffrorna tre och fem blir ganska neutrala 

men ändå ger en indikation åt vilket håll påståendet stämmer överens med respondentens åsikt 

(Christensen et al., 2010). En femgradig skala får i många fall följden att svaranden gör det 

enkelt för sig och allt som oftast svarar med ”treor”, det vill säga helt neutralt. En sjugradig 

skala ger också möjlighet till större variation i svaren relativt en femgradig skala. Detta 

argument kan därmed påstås följa sambandet att ju fler svarsalternativ, desto bättre. En 

gränsdragning måste emellertid göras då det annars blir för liten skillnad på de olika 

alternativen, och gränsdragningen för uppsatsen blir alltså vid en sjugradig skala. 

Vi har valt att bygga upp enkäten med slutna frågor, det vill säga att respondenten svarar 

genom att sätta ett kryss för ett av de på förhand givna alternativen. Christensen et al. (2010) 

och Denscombe (2009) betonar värdet av att använda slutna frågor då frågor med öppna 

svarsalternativ ökar risken för att respondenten inte svarar helt ärligt. Det hade i nästa skede 

påverkat validiteten och reliabiliteten vilket hade gjort analysen mindre trovärdig. Vi har dock 

i de fall där det är möjligt att ha andra svar än de som finns i de förutbestämda alternativen 

gett ett svarsalternativ med benämningen ”annan/andra” och dessutom gett möjligheten att 

öppet skriva ett eget svar därefter. 

Mycket inspiration till såväl datainsamlingen som uppsatsen som helhet har hämtats från 

Zineldins (1996a) studie angående hur bankkunder väljer bank som använt liknande metoder 

vad beträffar datainsamlingen. De frågor som ställts i enkätundersökningen i uppsatsen har 

skapats utifrån de hypoteser som presenterats i litteraturkapitlet och har som målsättning att i 
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nästa skede ge svar huruvida nollhypoteserna för uppsatsens hypoteser kan förkastas eller 

inte. Inspiration till frågorna i enkätundersökningen har inhämtats i tidigare presenterad 

litteratur men eftersom hypoteserna är subjektivt framtagna kan frågor från tidigare studier ej 

testa uppsatsens hypoteser.  

4.4.1 Kontrollvariabler 

Enkäten består av några inledande frågor om kön och ålder samt vilken försäkringstyp som 

respondenten utgår ifrån i sitt enkätsvar vilka utgör uppsatsens kontrollvariabler. Dessa frågor 

har strategiskt placerats i början av enkäten för att på så vis ge respondenten en relativt enkel 

inledning vilket, förutom att förklara vem personen är, dessutom skall förhindra att svaranden 

tappar intresset för enkäten i ett tidigt skede. Efter dessa inledande frågor ombeds 

respondenten att besvara resterande frågor i enkäten utifrån det senaste försäkringsvalet för att 

svaranden på så vis har en konkret situation att utgå ifrån och inte endast svarar hur de skulle 

kunna tänka om de ställdes inför ett val idag. En av de enkäter som lämnades in var ifylld av 

en person som aldrig tecknat en försäkring vilket fick följden att den togs bort. Anledningen 

till detta är just att personen i det fallet byggde sina svar på spekulationer medan vår analys 

grundar sig på kundernas verkliga erfarenheter från det senaste försäkringsvalet som gjordes.  

4.4.2 Beroende variabler och oberoende variabler 

4.4.2.1 Pris 

Vid hypotesprövningen angående prisets roll är priset den oberoende variabeln och val av 

försäkringsbolag är den beroende variabeln. Betydelsen av försäkringstjänstens pris testas 

med hjälp av två frågor där en handlar om priset på premien och den andra om priset på 

självrisken.  

4.4.2.2 Kvalitet 

Vad gäller testet av kvalitetens påverkan utgör kvaliteten den oberoende variabeln medan 

val av försäkringsbolag är den beroende variabeln. Betydelsen av försäkringstjänstens 

kvalitet testas endast med hjälp av en fråga eftersom kvaliteten på tjänsten är svår att göra 

mätbar innan respondenten har haft försäkringen. Med stöd av Nwankwo och Durowoju 

(2011) har frågan gällande kvaliteten i enkätundersökningen ställts som hur viktigt det var 

gällande hur ersättningsplanen såg ut vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen.  
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4.4.2.3 Personal 

När försäkringspersonalens betydelse testas är det just försäkringspersonalen som är den 

oberoende variabeln medan val av försäkringsbolag är den beroende variabeln. 

Försäkringspersonalens roll vid försäkringsvalet testas med hjälp av fem frågor, vilka är 

dess vänlighet och hjälpsamhet, kompetens, pedagogiska förmåga att förklara innebörden 

av försäkringsavtalet, förtroende samt vilken förmåga de har att hålla sina löften. 

4.4.2.4 Lättåtkomlighet 

Vid hypotesprövningen gällande lättåtkomligheten är det lättåtkomligheten som är den 

oberoende variabeln och val av försäkringsbolag som är den beroende variabeln. 

Lättåtkomligheten testas med hjälp av fyra frågor vilka är den geografiska närheten, 

tillgängligheten via telefon, tillgängligheten via e-post samt hur enkelt det gick att hitta 

önskad information på företagets hemsida. 

4.4.2.5 Rykte 

Bolagsryktets roll kommer att testas med bolagsryktet som oberoende variabel och val av 

försäkringsbolag som oberoende variabel. Ryktet testas genom tre frågor vilka handlar om 

sociala medier, reklam samt åsikter från personer i umgängeskretsen. 

4.4.2.6 Varumärke 

När betydelsen av varumärket testas är det varumärket som är den oberoende variabeln och 

val av försäkringsbolag som är den beroende variabeln. Varumärkets roll vid 

försäkringsvalet testas med hjälp av en fråga då fler frågor på området blir överflödiga.  

4.4.2.7 Banktjänstemäns positiva rekommendationer 

Uppsatsens sjunde hypotes handlar om vilken roll banktjänstemän spelar in vid 

försäkringskunders val av försäkringsbolag. När detta testas är det bankjänstemännens 

positiva rekommendationer som utgör den oberoende variabeln medan val av 

försäkringsbolag är den beroende variabeln. De som aldrig fått någon rekommendation från 

bankpersonalen ombads hoppa vidare till nästa avsnitt av enkäten medan de som någon gång 

fått en försäkringsrekommendation ombads svara hur rekommendationen var samt i vilken 

grad de agerade i enlighet med densamma. Avsnittet gällande bankpersonalen utgår ifrån de 

likheter som påvisats med försäkringsbranschen av bland andra Hazra (2013), Leland (1979) 

och Johnson et al. (2002).  Avsnittets målsättning är att testa vilken roll banktjänstemännen 

har gällande försäkringskunders val av försäkringsbolag. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

Körner och Wahlgren (2013) hävdar att en enkät som innehåller känsliga och/eller kluriga 

frågor har en tendens att ge oärliga, slarviga och ofullständiga svar. Därför har enkäten till 

uppsatsen testats på försökspersoner och därefter reviderats för att på så vis förtydliga en del 

frågor och därmed förbättra helheten. 

Körner och Wahlgren (2013) och Alvehus (2013) beskriver validitet som ett begrepp som 

förklarar i vilken grad man verkligen mäter det som avses mätas. Påståendet ges stöd av 

Denscombe (2009) och Christensen et al. (2010) som menar att en undersökning är valid då 

den mäter just det som avses. Enkätundersökningen till uppsatsen har utformats på ett sätt 

som gör det enkelt för respondenten att svara. För att kunna tolka respondenternas svar mot 

hypoteserna har frågorna skapats utifrån ovan nämnda hypoteser, vilket också bidrar till att 

det som avses mätas verkligen mäts. För att säkerställa att svaren i enkäten kommer från 

verkliga upplevelser och inte består av gissningar och antaganden finns kontrollfrågor som 

bekräftar att respondenten någon gång tecknat en försäkring. Enkätfrågornas utformning har, 

med stöd av Kahneman och Tversky (1979), inflytande på respondenternas svar vilket direkt 

påverkar analysen och därmed resultaten i uppsatsen. Om frågorna skrivs om utan att dess 

innebörd egentligen förändras kan svaren komma att bli annorlunda vilket gör att uppsatsen 

inte kan anses helt valid. 

Enligt Alvehus (2013) är det vanligt att mäta kvaliteten av en undersökning i termer av 

validitet och reliabilitet. Reliabiliteten innebär tillförlitligheten i en undersökning eller 

mätning och har fokus på om några tillfälligheter eller slumpmässiga aspekter påverkat 

resultatet (Christensen et al., 2010). Alvehus (2013) menar att fullständig reliabilitet 

föreligger om resultaten vid ett upprepande test blir identiska med det ursprungliga testet. 

Reliabiliteten i denna uppsats kan delvis ifrågasättas då en ny datainsamling förmodligen inte 

skulle generara fullt identisk data. För att ha en så hög tillförlitlighet, och därmed reliabilitet 

som möjligt har identiska enkäter delats ut till samtliga respondenter. De personer som inte 

haft någon erfarenhet av försäkringsval har sedan, som tidigare nämnts, sållats bort för att på 

så vis minimera risken för ”falska svar”.   

4.6 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

Under vår datainsamling erbjöds totalt 312 personer att vara med i enkätundersökningen 

vilket därmed utgjorde det totala urvalet. Av dessa personer valde 111 personer att delta. Av 
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de nekande valde 29 procent att tacka nej på grund av tidsbrist och 39 procent att tacka nej på 

grund av bristande intresse medan 32 procent avböjde av okänd anledning. 111 svar på 312 

utdelade enkäter ger en svarsfrekvens på cirka 36 procent. Christensen et al. (2010) hävdar 

emellertid att det generellt sett inte är ovanligt med en svarsfrekvens på över 90 procent vid 

besöksenkäter. En förklaring till den därmed relativt låga svarsfrekvensen i vårt fall kan 

kopplas till att ämnet av många anses ointressant. Av andelen på 39 procent som avböjde att 

delta på grund av bristande intresse var det nämligen en klar majoritet som tappade intresset 

att delta när det förklarades att enkäten handlade om försäkringar. Detta tyder på ett visst 

problem för branschen i stort att nå ut till befintliga och potentiella kunder då ett flertal 

människor uppenbarligen inte intresserar sig för området. 

Könsfördelningen i enkätsvaren är nästintill så precis den kan bli, närmare bestämt 48,2 

procent män och 51,8 procent kvinnor vilket kan anses representativt för populationen. Vad 

gäller åldersstrukturen fanns det en högre andel i åldersgruppen 18-29 gentemot övriga åldrar 

vilket kan förklaras av att en del av datainsamlingen skett på Högskolan i Kristianstad, där en 

majoritet av människorna kan anses tillhöra den nämnda kategorin. Vi är medvetna om att 

följden av denna bristfällighet blir att resultatet kunde ha varit mer representativt för 

populationen om åldersfördelningen varit jämnare. I uppsatsen femte kapitel finns mer 

information om köns- och åldersfördelningen.  

4.7 Analysmetod  

När enkätundersökningen var genomförd påbörjades struktureringen av den insamlade datan 

och därefter beräkningar för att kunna påbörja analysen. För att underlätta arbetet med den 

insamlade informationen användes Microsoft Office-programmet Excel där samtliga 

enkätsvar kodades och lades in. I Excel genomfördes en datamatris där enkätsvaren 

strukturerades upp i form av att varje rad motsvarade en individ, varefter variablerna 

placerades i kolumnerna. Statistiska beräkningar genomfördes sedan i statistikprogrammet 

SPSS där ett flertal tester gjorts. Korrelationen mellan underfaktorerna testades med hjälp av 

Cronbach’s alpha test. För att testa uppsatsens hypoteser gjordes signifikanstester med hjälp 

av one sample t-test. Ytterligare test som independent sample t-test och one-way ANOVA har 

utförts på materialet. I kommande kapitel presenteras även en del beskrivande statistik som 

konstaterats med hjälp av dessa test. 
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När hypoteserna testas görs detta mot den så kallade nollhypotesen, som för samtliga 

hypoteser i uppsatsen innebär att det inte finns något samband och därmed inte en positiv 

påverkan av den faktor som hypotesen gör gällande. I del fall nollhypotesen förkastas innebär 

det att mothypotesen, det vill säga de sju hypoteser som presenterats löpande i uppsatsen, 

konstateras ha positiv påverkan (Körner & Wahlgren, 2013 ). 

Som tidigare påpekats har en sjugradig skala använts vid enkätundersökningen, vilket ger ett 

medelvärde på 4 som därför valts som testvärde och blir riktlinjen för att bedöma om en viss 

faktor har positiv påverkan eller ej. Genom att använda detta testvärde går det att argumentera 

för att en viss faktor påverkar mer eller mindre än medelvärdet, och därmed att analysera om 

faktorerna spelar en större eller mindre roll relativt andra faktorer när det kommer till 

försäkringstagares val av försäkringsbolag. Naturligtvis kan samtliga faktorer överstigande 

värdet 1 motiveras ha en viss påverkan då de därmed blir högre än svarsalternativet 

”instämmer inte alls”. En gränsdragning måste emellertid göras för att kunna särskilja 

betydelsen av en viss faktor relativt en annan, och denna görs alltså vid värdet 4. 

Medelskillnaden som visas i tabellerna i kommande kapitel står för avvikelsen i medelvärdet 

jämfört med testvärdet 4. En medelskillnad på 0,5 innebär alltså att den aktuella faktorn har 

fått ett genomsnitt på 4,5 i enkätundersökningen. Ju större medelskillnad faktorn har, desto 

högre genomsnittsbetyg har den alltså fått i undersökningen. 

Uppsatsens hypoteser är uteslutande ensidiga då de är ställda som att de har en positiv 

påverkan på kundernas val av försäkringsbolag. Detta får konsekvensen att det p-värde som 

datorprogrammet SPSS ger på ett test måste delas med två för att generera ett korrekt p-värde. 

I tabellerna i kapitel fem är detta gjort vilket innebär att det genom hela uppsatsen är det 

korrekta p-värdet som visas i tabellerna. 

I SPSS har tre olika signifikanstester gjorts och de benämns enligt Pallant (2010) som one 

sample t-test, independent sample t-test och one-way ANOVA. One sample t-test är relevant då 

medelvärden jämförs för att se om de skiljer sig signifikant ifrån varandra eller ej (Pallant, 

2010). Om medelvärdet på en faktor är över 4 och signifikant skilt från testvärdet 4, så säger 

t-testet att det med 95 % säkerhet kan konstateras att faktorn, enligt uppsatsens gränsdragning, 

har positiv påverkan på försäkringstagare i deras val av försäkringsbolag. Om en faktor å 

andra sidan inte signifikant skiljer sig från testvärdet 4 kan faktorn ej konstateras ha någon 

positiv påverkan i enlighet med den gränsdragning som gjorts i denna uppsatsen.  
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4.8 Etiska beaktanden  

I enlighet med Vetenskapsrådet (2014) är det viktigt att respektera och ta hänsyn till etiska 

aspekter vid forskning. Forskningsetik handlar om att ta hänsyn till respondenterna (ibid.). 

Stor vikt har lagts vid att betona frivilligheten med att delta i enkätundersökningen och 

påtryckningar eller övertalningar har inte på något sätt förekommit. Vidare visades även 

respekt för de som inte ville delta av olika anledningar. Stor tacksamhet riktades till de 

respondenter som tog sig tid till att fylla i enkäten och vi var noggranna med att påpeka att ett 

deltagande innebar total anonymitet genom att bland annat skriva detta i enkätens inledning 

(Se bilaga 1).  

Genom att granska enkätens struktur kan man observera att det finns en tydlig introduktion 

där det finns information om oss marknadsundersökare, samt syftet med undersökningen. I de 

fall frågorna ansågs lite svårare att besvara har respondenterna erbjudits ett så kallat 

”nollalternativ”, oftast i form av ett alternativ med uttrycket ”vet inte”. 

 

 



39 

 

 

5. Empirisk analys 
___________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet baseras på datainsamlingen från enkätundersökningen. Inledningsvis 

presenteras en del beskrivande statistik.  Vidare förklaras beräkningarnas samt analysarbetets 

tillvägagångssätt. Hypoteserna prövas löpande och slutligen sammanfattas analyskapitlet. 

  

5.1 Beskrivande statistik 

Enkätundersökningen besvarades, som tidigare nämnt, av totalt 111 privatpersoner. Av dessa 

111 personer var det en respondent som fyllde i att denne aldrig hade tecknat en försäkring, 

vilket medförde att enkäten fick uteslutas helt. Uppsatsens analyser bygger därmed 

uteslutande på åsikter från försäkringstagare och deras erfarenheter av tecknade försäkringar. 

Analysen bygger på 110 enkäter där respondenterna lämnat korrekta svar och i de fall där svar 

utelämnats eller fyllts i felaktigt har de räknats bort från frågan. Detta får följden att olika 

antal enkätsvar ligger till grund för uppsatsens hypoteser varför det tydligt framgår i varje 

tabell hur stort antal svar som ingår i testet och i analysen. Fortsättningsvis i detta avsnitt 

redovisas beskrivande tabeller och figurer.  

Tabell 1 Ålder 

    

 

   

Genom att observera ovanstående tabell 1 kan man se att åldersspridningen på respondenterna 

i enkätundersökningen var oerhört bred och att den yngsta svarande var 18 år medan den 

äldsta var 89 år gammal. Vidare visar tabellen att respondenternas medelålder var drygt 40 år 

med en standardavvikelse på knappt 18 år.  

 

Min Max Medel  Standardavvikelse 

 18  89  40,3           17,9 
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Figur 4 Könsfördelning 

Könsfördelningen av deltagarna i enkätundersökningen var nästintill helt jämlik vilket kan ses 

ovan, i figur 4.  

 

 

Figur 5 Tid för senast tecknade försäkring  

Ovanstående figur visar att 44 % av de svarande hade tecknat en försäkring för mindre än ett 

år sedan när enkäten besvarades och att 35,8 % hade tecknat sin senaste försäkring för mellan 

ett och fem år sedan. Vid en jämförelse med de 16,5 % som svarade att det var mer än fem år 

sedan de tecknade sin senaste försäkring kan det konstateras att en klar majoritet av 
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respondenterna kan anses ha bilden av tecknandet och valet av försäkringsbolag relativt färskt 

i minnet. 3,7 % svarade att de inte visste tidpunkten för sin senast tecknade försäkring.  

 

 

Figur 6 Senaste kontakten med försäkringsbolaget 

Figur 6 visar att 4,7 % av respondenterna aldrig haft kontakt med sitt försäkringsbolag. Hela 

51,9 % av respondenterna angav att deras senaste kontakt med försäkringsbolaget skedde via 

telefon, vilket påvisar betydelsen av telefonkontakten mellan kunden och företaget. Ett besök 

på försäkringsbolagets kontor var det näst vanligaste sättet för den senaste kontakten och 

utgjorde 15, 1 % tätt följt av brev som utgjorde 14, 2 %. Anmärkningsvärt, i dagens samhälle, 

är att endast 4,7 % av den senaste kontakten utgjordes genom e-post. Detta innebär alltså att 

kontakten via brev var tre gånger större än kontakten via e-post. Denna iakttagelse torde 

emellertid kunna besvaras genom att försäkringsbolagen många gånger skickar fysiska papper 

efter att ett avtal ingåtts med kunden, vilket därmed blir en form kontakt parterna emellan. 
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Tabell 2 Genomsnittssvar för huvudfaktorerna/hypoteserna 

   

 Antal Medel 

H1 - Betydelsen av försäkringstjänstens pris: 105 4,89 

H2 - Betydelsen av försäkringstjänstens kvalitet: 105 4,96 

H3 - Betydelsen av försäkringspersonalen: 110 5,48 

H4 - Betydelsen av försäkringsbolagets lättåtkomlighet: 65 4,42 

H5 - Betydelsen av försäkringsbolagets rykte (endast umgängeskretsens påverkan): 107 4,00 

H6 - Betydelsen av försäkringsbolagets varumärke: 107 4,61 

H7 - Betydelsen av bankpersonalen: 34 4,68 

 

Tabell 2 visar medelvärdena för de sju huvudfaktorerna på den sjugradiga skalan vad gäller 

faktorer som påverkade kunden vid det senaste försäkringsvalet. Enligt respondenterna i 

enkätundersökningen hade försäkringsbolagens personal störst betydelse medan bolagsryktet 

ansågs minst viktigt. 

5.2 Försäkringsrelaterade faktorer 

I denna studie testas sju olika hypoteser för att undersöka vilka försäkringsrelaterade faktorer 

som kan förklara försäkringstagares val av försäkringsbolag. Som tidigare berörts har den 

enkät som använts vid datainsamlingen till största delen utformats i form av påståenden, som 

av respondenten besvaras huruvida han/hon instämmer eller ej på en skala från 1 till 7.  

5.2.1 Huvudfaktorer och underfaktorer 

Pallant (2010) betonar betydelsen av att testa om det går att slå ihop de variabler som handlar 

om samma sak då fler än en enkätfråga ska förklara en faktor. Uppsatsens sju hypoteser 

symboliserar sju huvudfaktorer inom försäkringsområdet, som i sin tur har en del 

”underfaktorer”, som har presenterats tidigare. Pallant (2010) beskriver att Cronbach’s alpha 

är ett lämpligt test för att kontrollera om ”underfaktorerna”, det vill säga de enskilda frågorna, 

mäter samma sak. Cronbach’s alpha fungerar som ett internt reliabilitetstest och vid ett högt 

värde kan underfaktorerna slås ihop och därmed tillsammans bilda en huvudfaktor. Pallant 

(2010) rekommenderar ett värde på minst 0,7 för att kunna slå ihop variablerna till en 

gemensam. Ju högre Cronbach’s alpha, desto högre är alltså sambandet mellan svaren och ett 

värde över 0,7 tyder på att variablerna mäter samma sak i tillräckligt hög grad. I 

enkätundersökningen fanns det två frågor som berörde huvudfaktorn pris. Den interna 

reliabiliteten på dessa två frågor fick ett högt alpha-värde på 0,86 (Se bilaga 2). I enlighet med 
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Pallant (2010) sammanfogades därför dessa två underfaktorer till en huvudfaktor som 

benämns som pris. 

Nästa huvudfaktor som i enkätundersökningen omfattade fler än en fråga var vilken påverkan 

kunderna upplever från försäkringsbolagets personal. Denna huvudfaktor innehåller fem 

olika underfaktorer som har undersökts genom att ställa fem olika frågor till respondenterna. 

Alpha-värdet för svaren till de fem frågorna uppgick till 0,89 vilket medför en hög intern 

reliabilitet och att de därför kunde slås samman till en variabel (Se bilaga 2). Denna 

sammanslagna variabel benämns försäkringspersonalen.  

Vidare i enkätundersökningen svarade respondenterna på frågor angående försäkringsbolagets 

åtkomlighet. Denna huvudfaktor delades med stöd av tidigare forskning in i fyra undergrupper 

som testades genom en fråga på varje. Dessa fyra variabler fick tillsammans ett alpha-värde 

på 0,62 (Se bilaga 2). I en sådan situation menar Pallant (2010) att sambanden mellan svaren 

är för låga och variablerna kan därför inte slås ihop. Pallant (2010) föreslår att man istället bör 

granska vilken variabel som har lägst corrected item-total correlation vilken sedan utesluts 

för att på så vis ge övriga underfaktorer ett högre Cronbach’s alpha. I vårt fall uteslöts därför 

variabeln närheten till kontoret som hade det lägsta enskilda värdet. Resultatet av detta blev 

att de tre återstående underfaktorerna fick ett alpha-värde på 0,72 och därmed kunde slås ihop 

till en variabel som benämns försäkringsbolagets lättåtkomlighet (Se bilaga 2).  

5.2.2 Kompletterande tester 

Vidare har vi valt att göra en del kompletterande tester för att utnyttja det insamlade 

materialet till max. Kompletterande tester har genomförts med hjälp av de tidigare nämnda 

kontrollvariablerna kön, ålder och försäkringstyp. För att testa om det statistiskt går att påvisa 

några skillnader hur män respektive kvinnor tänker och värderar de olika variablerna i valet 

av försäkringsbolag har independent sample t-test gjorts på datan från enkätundersökningen. 

För att testa om det finns några skillnader i åsikterna beroende på vilken försäkringstyp som 

tecknats eller hur gammal man är har testen one-way ANOVA och post-hoc, som testar hur 

likaratade medelvärdena är, gjorts (Pallant, 2010). 

För att kunna utföra testet kring de olika försäkringstyperna måste en kategorisering av 

försäkringstyperna göras då antalet enkäter är för få för att kunna göra statistiskt korrekta 

tester för varje enskild försäkringstyp som användes i enkätundersökningen. Genom att 

sammanslå likartade försäkringar såsom liv-, sjuk-, inkomst-, och olycksfallsförsäkring har 
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kategorin personförsäkringar bildats. Vidare har bilförsäkringar sammanslagits med 

försäkringar på övriga fordon och därigenom bildat en gemensam fordonsförsäkringskategori. 

De två återstående försäkringstyperna som getts som svarsalternativ, villa/hemförsäkring och 

djurförsäkring, bildar en kategori var för sig då de inte kan anses tillräckligt lika med någon 

av de övriga för att på så vis slås samman. Dessa indelningar ger alltså totalt fyra kategorier 

(personförsäkring, fordonsförsäkring, villa/hemförsäkring och djurförsäkring) som testas i 

variansanalysen. Värt att nämna är att denna kategorisering endast är gjord för detta 

kompletterande testet.   

För att kunna genomföra tester på huruvida det föreligger skillnader i svaren mellan olika 

åldrar eller ej har respondenterna delats in i tre åldersgrupper vilka är enligt följande: 18-29 

år, 30-64 år och 65 år och äldre. Denna åldersindelning är enbart gjord för detta 

kompletterande testet. Även dessa tester är dock endast ett kompletterande tester för att se om 

några statistiska skillnader mellan åldersgrupper kan påvisas och därmed göra analysen av det 

insamlade materialet bredare.  

5.3 Lågt pris på försäkringstjänsten 

Vilken roll lågt pris på försäkringstjänsten har och huruvida faktorn kan förklara 

privatpersoners val av försäkringsbolag har testats med hjälp av ett t-test på de svar som 

respondenterna lämnat i enkätundersökningens två frågor om pris. Dessa berörde betydelsen 

av priset på försäkringspremien samt priset på självrisken.  

Tabell 3 T-test pris 

Antal p-värde Medelskillnad 

105 0,000 0,886 

   

I enlighet med tabell 3 ovan understiger p-värdet signifikansnivån 5 % vilket innebär att 

nollhypotesen förkastas för uppsatsens första hypotes. 

 

H1: Lägre pris på försäkringstjänsten är en faktor som har positiv påverkan på kunder i 

deras val av försäkringsbolag. 

Eftersom nollhypotesen förkastas kan det konstateras att lågt pris på försäkringstjänsten är en 

faktor som har positiv påverkan på svenska privatpersoner. Resultatet av testet går därmed i 

linje med vad bland andra Cummins och Doherty (2006), Butt et al. (2012), Carmen och Pop 
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(2012), Liljander och Strandvik (1995) och Nwankwo och Durowoju (2011) tidigare kommit 

fram till, nämligen att priset på försäkringstjänsten har positiv påverkan på försäkringstagarna 

när de väljer försäkringsbolag. Dessa studier har gjorts på ett flertal olika geografiska platser i 

världen, bland annat i Indien och Nigeria som också kan anses ha stora kulturella skillnader 

mot Sverige. Därmed kan Johnson et al. (2002) och Liljander och Strandviks (1995) argument 

om kulturella skillnader ej anses föreligga på prisets betydelse vid val av försäkringsbolag. 

5.4 Kvaliteten på försäkringstjänsten 

Vilken påverkan försäkringstjänstens kvalitet har på svenska privatpersoner har testats genom 

de svar respondenterna lämnat om hur viktig ersättningsplanen såg ut när de tecknade sin 

senaste försäkring.  

Tabell 4 T-test försäkringstjänstens kvalitet 

Antal p-värde Medelskillnad 

105 0,000 0,962 
 

Tabell 4 visar att p-värdet understiger signifikansnivån 5 % vilket leder till att nollhypotesen 

förkastas för uppsatsens andra hypotes.  

H2: Att försäkringstjänsten ger intryck av högre kvalitet är en faktor som har positiv 

påverkan på kunder i deras val av försäkringsbolag 

Då nollhypotesen förkastas kan vi alltså påvisa att svenska försäkringstagare anser att det är 

viktigt att försäkringstjänsten ger intryck av hög kvalitet när de ska välja försäkringsbolag. 

Det föreligger emellertid en naturlig svårighet att testa betydelsen av försäkringstjänstens 

kvalitet vid valet av försäkringsbolag eftersom kvaliteten av tjänsten visar sig först efter att 

personen i fråga tecknat försäkringen. Med stöd av Nwankwo och Durowoju (2011) har 

kvaliteten på försäkringstjänsten definierats som att försäkringstagaren inte hamnar i en 

finansiellt sämre sits efter en incident eller olycka där försäkringen behöver utnyttjas. 

Resultatet från vårt test går också i linje med bland andra Nwankwo och Durowoju (2011), 

Cronin et al. (2000) och Bejou et al.(1998) som påpekar att försäkringstjänstens kvalitet är en 

viktig aspekt för kunderna, och därmed en faktor som spelar en primär roll när 

försäkringstagare ska välja försäkringsbolag. Kulturella skillnader i enlighet med Johnson et 

al. (2002) och Liljander och Strandvik (1995) kan därmed ej anses föreligga beträffande 

försäkringstjänstens kvalitet.  
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5.5 Försäkringspersonalen   

Fem underfaktorer ligger till grund för analysen av försäkringspersonalens roll och påverkan 

vid privatpersoners val av försäkringsbolag. Dessa har testats genom en fråga per underfaktor.  

Tabell 5 T-test försäkringspersonalen 

Antal p-värde Medelskillnad 

110 0,000 1,482 
 

I enlighet med tabell 5 understiger p-värdet signifikansnivån 5 %, vilket betyder att 

nollhypotesen förkastas för uppsatsens tredje hypotes. 

H3: En mer professionell personal i försäkringsbolaget är en faktor som har positiv påverkan 

på kunder i deras val av försäkringsbolag 

När nollhypotesen förkastas kan det konstateras att professionell försäkringspersonal är en 

faktor som har en viktig roll och påverkar kunders val av försäkringsbolag även bland svenska 

kunder. Colgate och Lang (2001) har generellt ifrågasatt betydelsen av företags personal i 

kundernas val av företag, men vi kan alltså nu påvisa att en sådan betydelse existerar inom 

försäkringsbranschen. Resultatet för vår studie är dessutom överrensstämmande med Akerlof 

(1970), Chen och Mau (2009), Bejou et al. (1998), Pezhman et al. (2013), Gummesson 

(2002), Khurana (2013), Eisenhardt (1989), Grönroos (1980) och Zineldin (1996a) som alla 

menar att professionell personal i ett företag på något sätt har påverkan på kunderna i deras 

valsituation.  

5.6 Försäkringsbolagets lättåtkomlighet 

Vilken roll försäkringsbolagets lättåtkomlighet spelar och betydelsen av denna har testats 

genom fyra frågor som var och en motsvarar en underfaktor. 

Tabell 6 T-test försäkringsbolagets lättåtkomlighet 

Antal p-värde Medelskillnad 

65 0,011 0,421 
 

Tabell 6 visar ett p-värde på 0,011, vilket är detsamma som 1,1 %, och som därmed 

understiger signifikansnivån 5 %. Detta medför att nollhypotesen förkastas för uppsatsens 

fjärde hypotes.  
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H4: Försäkringsbolagets lättåtkomlighet är en faktor som har positiv påverkan på kunder i 

deras val av försäkringsbolag 

Eftersom nollhypotesen förkastas kan vi påvisa att försäkringsbolagets lättåtkomlighet är en 

förklarande faktor som spelar roll och påverkar kunden när ett försäkringsbolag väljs. 

Beträffande denna huvudfaktor gavs respondenterna ett alternativ att kryssa för att man aldrig 

använder denna funktion som frågan handlar om, exempelvis att försäkringsbolagets kontor 

aldrig besöks. Detta har medfört att 44 % har svarat att de aldrig besöker försäkringsbolagets 

kontor, 8,3 % ringer aldrig till försäkringsbolaget, 31,2 % skickar aldrig e-post till 

försäkringsbolaget och 18, 3 % besöker aldrig försäkringsbolagets hemsida. Dessa 

respondenters åsikter kan därmed tolkas för att göra en bedömning av vilka faktorer som 

anses minst viktiga vad gäller åtkomligheten, och där alltså närheten till kontoret utgör den 

minst viktiga aspekten eftersom nära hälften av respondenterna svarat att de aldrig besöker 

kontoret. De som svarat på ovan nämnda sätt är alltså i allra högsta grad med och påverkar 

betydelsen av åtkomligheten men räknas likväl bort i t-testet av vilken påverkan 

åtkomligheten har eftersom den måste göras utifrån bedömningen via skalorna 1 till 7. 

Eftersom de tre faktorerna telefonkontakt, kontakt via e-post, och information via hemsidan 

slagits samman till en gemensam variabel kan endast de respondenter som svarat på samtliga  

dessa frågor ligga till grund för testet, och därav är antalet svar i detta test endast 65 personer. 

Faktorn ”närhet till kontoret” hade, förutom ett bortfall på 44 % som därmed markerade dess 

obetydelse, ett genomsnitt på 3,21 av de resterande respondenterna vilket gör att faktorn enligt 

uppsatsens gränsdragning, har en mindre påverkan på privatpersoner vid deras val av 

försäkringsbolag. Utan mer ingående statistiska test kan detta konstateras då medelvärdet 

understiger uppsatsens testvärde på 4. Därmed motsätter sig resultaten i vår studie med 

Grönroos (1980) påstående att den geografiska närheten till kontoret är viktig för kunderna. 

Denna motsägelse kan till stor del förklaras av den samhällsutveckling som skett de senaste 

30 åren och att aspekten som var mycket viktig på den tiden inte längre har samma betydelse 

för kunderna. 

Johnson et al. (2002) tar upp att lättåtkomligheten är viktig för kunder i USA men att den inte 

anses lika viktig för svenska kunder. Huruvida amerikanska kunder påverkas av 

lättåtkomligheten har ej studerats i denna uppsats. Att svenska försäkringskunder påverkas 

positivt av att enkelt komma i kontakt med försäkringsbolaget samt hitta eftersökt information 
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har dock, i enlighet med Gummesson (2002), konstaterats. Resultatet av analysen i frågan är 

dessutom överensstämmande med såväl Liljander och Strandvik (1995) som Stone et al. 

(1996) som båda har identifierat lättåtkomligheten som en påverkande faktor på ett generellt 

plan, det vill säga inte inom just försäkringsområdet. 

I ett kompletterande test kan även signifikanta skillnader påvisas gällande lättåtkomligheten 

inom olika åldersgrupper. Åsikterna i åldersgruppen 65 år och äldre skiljer sig såväl från 

åldersgruppen 18-29 år såsom 30-64 år (Se bilaga 3).  

5.7 Försäkringsbolagets rykte 

Bolagets rykte har testats genom tre frågor på området rörande påverkan från sociala medier, 

reklam samt åsikter från personer i umgängeskretsen. Svaren på dessa tre frågor skiljde sig så 

pass mycket att ingen möjlig kombination gav ett alpha-värde överstigande 0,7 på Cronbach’s 

alpha-test. Detta har gjort att varje enskild underfaktor har testats var för sig varpå det visade 

sig att sociala medier och reklam, med medelvärde på 2,63 respektive 3,06 i enkätsvaren, 

direkt kunde konstateras ha för liten påverkan för att kunna benämnas som en betydande roll 

vid val av försäkringsbolag. Slutsatsen kan dras då faktorernas medelvärden understiger 

uppsatsens gränsdragning och testvärde som är 4. Signifikanstestet för uppsatsens femte 

hypotes bygger därför enbart på umgängeskretsens påverkan.  

Tabell 7 T-test bolagsryktet 

Antal p-värde Medelskillnad 

107 1,000 0,000 
 

T-testet för försäkringsbolagets rykte resulterade i ett p-värde på 1,0. Detta leder till att p-

värdet överstiger signifikansnivån 5 %, och därmed kan vi inte förkasta nollhypotesen för 

uppsatsens femte hypotes (Se tabell 7). 

H5: Positivt bolagsrykte är en faktor som har positiv påverkan på kunder i deras val av 

försäkringsbolag 

Eftersom vi inte kan förkasta nollhypotesen samt att påverkan av sociala medier och reklam 

redan konstaterats som för små kan vi inte påvisa att försäkringbolagets bolagsrykte har 

tillräckligt stor påverkan på kunderna för att i denna uppsats definieras som positiv.  
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Vi kan alltså utifrån vår studie inte påvisa att ett positivt bolagsrykte är en faktor som kan 

förklara privatpersoners val av försäkringsbolag och därmed konstatera att denna faktor spelar 

en mindre viktig roll relativt övriga faktorer som hittills testats. Zineldin, (1996a), Tsoukatos 

& Rand (2006), Satterthwaite (1979), Cummins och Doherty (2006), Khurana (2013) och 

Selnes (1993) har alla, i motsats till vår uppsats, kommit fram till att positivt bolagsrykte 

påverkar kunder i deras val av företag och i vissa fall även försäkringsbolag. En möjlig 

förklaring till skillnaden skulle kunna besvaras genom kulturella skillnader mellan olika 

länder (Liljander & Strandvik; Johnson et al., 2002). Bolagsryktet som en påverkande faktor 

kan alltså med stöd av Johnson et al. (2002) och Liljander och Strandvik (1995) ha högre 

förklaringsgrad vad gäller försäkringsval i andra kulturer än den svenska. 

5.8 Försäkringsbolagets varumärke 

Vilken påverkan försäkringsbolagets varumärke har på svenska privatpersoner har testats 

genom de svar respondenterna lämnat om hur viktigt det var med ett starkt varumärke när de 

tecknade sin senaste försäkring.  

Tabell 8 T-test försäkringsbolagets varumärke 

Antal p-värde Medelskillnad 

107 0,000 0,607 

 

I enlighet med tabell 8 understiger p-värdet signifikansnivån 5 % vilket gör att nollhypotesen 

förkastas uppsatsens sjätte hypotes. 

H6: Ett starkt varumärke är en faktor som har positiv påverkan på kunder i deras val av 

försäkringsbolag 

 

Vi kan alltså påvisa att ett starkt varumärke hos ett försäkringsbolag har positiv påverkan på 

försäkringskunder när de väljer försäkringsbolag. Vår analys får stöd av Khurana (2013), 

Darby och Karni (1973) samt Selnes (1993) som är överens om att ett starkt varumärke är 

viktigt för såväl företag generellt som för försäkringsbolag. De menar att ett bra varumärke 

förenklar processen att få in nya kunder vilket i sin tur gör vägen mot framgång enklare. 

När det gäller det kompletterande testet angående åsikterna inom åldersgrupperna så 

påvisades det en signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 18-29 år och 30-64 år vad gäller 

varumärkets betydelse i valet av försäkringsbolag (Se bilaga 3).  
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5.9 Banktjänstemäns rekommendationer 

Av de 110 enkätsvar som använts vid analysen svarade 69 % att de aldrig fått någon 

rekommendation gällande försäkringar av sin bankpersonal. Detta visar alltså att en klar 

majoritet av de tillfrågade aldrig haft någon positiv påverkan från sin bankpersonal. För att 

testa i vilken grad de personer som väl får en rekommendation att teckna en försäkring från 

bankpersonalen verkligen gör det eller ej har resterande 31 %, vilket innebär 34 personer, 

utgjort grunden för ett signifikanstest. Detta test ger alltså svar på i vilken grad de som fått en 

rekommendation agerade enligt densamma och därmed huruvida de låtit sig påverkas av 

bankpersonalens positiva rekommendationer, eller ej. 

Tabell 9 T-test banktjänstemännens påverkan 

Antal p-värde Medelskillnad 

34 0,029 0,676 
 

I tabell 9 ovan kan man utläsa att p-värdet för testet är 0,029 vilket är detsamma som 2,9 %. 

Eftersom detta understiger signifikansnivån på 5 % förkastas nollhypotesen för uppsatsens 

sjunde och sista hypotes. 

H7: Banktjänstemäns positiva rekommendationer är en faktor som har positiv påverkan på 

kunder i deras val av försäkringsbolag 

Eftersom nollhypotesen förkastas kan vi påvisa att banktjänstemännens positiva 

rekommendationer har positiv påverkan på försäkringstagare, och kan därmed delvis förklara 

deras val av försäkringsbolag.  

Likheter mellan bank- och försäkringsbranschen har tidigare påtalats och försäkringstjänstens 

komplexitet har nämnts. Zineldin (1996a), Colgate och Lang (2001) och Cummins och 

Doherty (2006) framhäver att bankkunder besöker bankkontoren oftare än vad 

försäkringskunder besöker försäkringskontoren. Detta kan i sin tur leda till att 

banktjänstemännen kan påverka kunderna i deras val av försäkringsbolag, vilket alltså stöds 

av vår studie.  

När det gäller det kompletterande testet gällande åldersgrupperna kan en statistiskt säkerställd 

skillnad påvisas mellan åldersgrupperna 18-29 år och 65 år och äldre angående vilken 

påverkan banktjänstemännens rekommendationer har haft på försäkringskunderna (Se bilaga 

3).  
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5.10 Total analys 

Med hjälp av signifikanstest i datorprogrammet SPSS har hypotesprövning varit möjlig. För 

att se medelvärdet för varje enskild fråga från enkätundersökningen, se bilaga 4. Våra 

empiriska resultat visar att priset på försäkringstjänsten, försäkringstjänstens kvalitet, 

försäkringspersonalen, försäkringsbolagets lättåtkomlighet, försäkringsbolagets varumärke 

samt bankpersonalen har positiv påverkan på försäkringskunder, och spelar därmed en 

betydande roll när privatpersoner ska välja försäkringsbolag. Därmed går uppsatsens resultat i 

linje med delar av ett flertal forskare såsom Butt et al. (2012), Nwankwo och Durowoju 

(2011), Cronin et al. (2000), Chen och Mau (2009), Eisenhardt (1989), Gummesson (2002), 

Khurana (2013) och Darby och Karni (1973).   

Däremot har försäkringsbolagets rykte ej kunnat påvisas ha tillräckligt stor betydelse för att 

definieras som en faktor med positiv påverkan. Bolagsryktet har alltså konstaterats spela en 

mindre viktig roll vid privatpersoners val av försäkringsbolag jämfört med övriga faktorer 

som undersökts i uppsatsen. Uppsatsens empiriska analys går därmed emot Tsoukatos och 

Rand (2006) som hävdar att bolagsryktet har en primär betydelse när privatpersoner ska välja 

försäkringsbolag. Bland andra Zineldin (1996a) och Satterthwaite (1979) hävdar även dem att 

bolagsryktet har en betydande roll när privatpersoner ska göra ett val av företag. Deras studier 

är emellertid inte utförda på försäkringsbranschen, men deras resultat är likväl motsägelsefullt 

mot resultatet i denna uppsats.  

Av enkätsvaren som insamlats är betydelsen av försäkringspersonalen den huvudfaktor som 

fått klart högst värde, med ett genomsnitt på 5,48 (Se tabell 2). Detta höga värde relativt de 

andra huvudfaktorerna är dock inte statistiskt säkerställd och kan därför ej konstateras vara 

den faktor som spelar störst roll vid privatpersoners val av försäkringsbolag. Grönroos (1980) 

och Cummins och Doherty (2006) har identifierat personalaspekter som den enskilt viktigaste 

faktorn i en generell valsituation respektive val av försäkringsbolag. Dessa studier går därmed 

helt i linje med respondenternas svar i uppsatsens enkätundersökning. Resultaten av vår 

analys är dock motsägelsefullt mot det Carmen och Pop (2012) säger i sin studie om 

försäkringstagare i Rumänien där de hävdar att försäkringstagare värdesätter ett lågt pris 

framför betydelsen av personalen.  

Även en del kompletterande tester som inte kunnat visa signifikanta skillnader har 

genomförts. Enligt Hoyt och Kang (2000) och Zou et al. (2003) delas försäkringstjänster ofta 
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in i olika grupper och därför har skillnader i åsikter mellan olika försäkringstyper testats. Den 

största skillnaden i åsikter handlade om bolagsryktets påverkan och skiljde sig mellan person- 

och djurförsäkringar vilken hade ett p-värde på 8 %. Av de huvudfaktorer som kunde påvisas 

ha positiv påverkan på försäkringskunderna skiljde sig åsikterna mest mellan fordon- och 

villa/hemförsäkringar gällande bankpersonalens påverkan, vilken hade ett p-värde på 11 %. 

Båda dessa skillnader hade alltså ett p-värde överstigande signifikansnivån 5 % och någon 

statistiskt säkerställd skillnad kan därför ej påvisas (Se bilaga 5). 

Beträffande skillnader i åsikter mellan män och kvinnor angående uppsatsens huvudfaktorer 

har inga skillnader kunnat säkerställas statistiskt. Den största skillnaden i medelvärde mellan 

respondenterna i enkätundersökningen uppstod emellertid gällande bankpersonalens 

påverkan, där männen svarade i genomsnitt 5,10 medan kvinnorna svarade 4,07 (Se bilaga 6). 

Slutligen kan inga ytterligare signifikanta skillnader i åsikterna mellan ålderskategorierna, än 

de som nämns löpande i kapitlet, påvisas.  
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6. Slutsatser 

___________________________________________________________________________ 

I det sista kapitlet presenteras huvudsakligen uppsatsens slutsatser. Inledningsvis ges en 

summering av uppsatsen varefter svaret på forskningsfrågan ges. En del implikationer som 

finns i uppsatsen tas upp och slutligen presenteras förslag på framtida forskning. 

6.1 Summering av uppsatsen 

Syftet med uppsatsen var att analysera vilka försäkringsrelevanta faktorer som kan förklara 

försäkringstagares val av försäkringsbolag. För att uppnå detta syfte användes kvantitativ 

metod, i form av enkätundersökning, vid datainsamlingen. Respondenterna var privatpersoner 

i olika åldrar, och analysen i uppsatsen bygger på svaren från de personer som någon gång 

tecknat en försäkring. För att testa uppsatsens sju hypoteser användes datorprogrammet SPSS 

där ett flertal statistiska tester utförts. 

Mycket av tidigare forskning inom försäkringsbranschen har bedrivits med fokus på att 

behålla de befintliga kunderna, och därmed hittades en lucka rörande forskning på vad 

potentiella kunder värdesätter i deras val av försäkringsbolag. De faktorer som kan förklara 

försäkringstagares val av försäkringsbolag är tagna från tidigare forskning där de visats ha 

påverkan på området i andra länder eller, från den till försäkringsbranschen närbesläktade 

banksektorn. 

Genom att undersöka och analysera hur de svenska försäkringstagarna tänker och vad de 

värdesätter i deras val av försäkringsbolag är förhoppningen att försäkringsbolag kan dra nytta 

av informationen i denna studie. Det torde vara av intresse för försäkringsbolag att veta vilka 

faktorer som spelar en primär roll vid försäkringstagares val av försäkringsbolag, för att på så 

vis kunna utgå från kunderna och därefter, likt Slater (1997), arbeta baklänges med 

marknadsföringen. 

Resultaten från datainsamlingen indikerar att de kulturella skillnader som påvisats mellan 

länder inte gäller alla faktorer. Många av de faktorer som visats ha positiv påverkan i andra 

länder, har även visats ha positiv påverkan på försäkringstagare i Sverige vilket innebär att 

samma faktorer innehar en viktig roll vid svenska försäkringskunders val av försäkringsbolag. 
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6.2 Svar på forskningsfrågan 

Uppsatsens forskningsfråga presenterades i det inledande kapitlet och var enligt följande: 

Vilka försäkringsrelevanta faktorer förklarar försäkringstagares val av försäkringsbolag? 

Resultatet av uppsatsen visar att följande faktorer kan förklara försäkringstagares val av 

försäkringsbolag: 

 Lågt pris på försäkringstjänsten 

 Att försäkringstjänsten ger intryck av hög kvalitet 

 Försäkringspersonalens professionalitet  

 Försäkringsbolagets lättåtkomlighet 

 Att försäkringsbolaget har ett starkt varumärke 

 Banktjänstemäns positiva rekommendationer 

 

Av de faktorer som testats i uppsatsen är det endast betydelsen av bolagsryktet som inte kan 

påvisas förklara försäkringstagares val av försäkringsbolag. Inte någon av underfaktorerna i 

denna huvudfaktor kunde påvisas ha positiv påverkan. Det kan därmed konstateras att varken 

åsikter från personer i umgängeskretsen, sociala medier eller reklam har tillräckligt stor 

påverkan för att kunna förklara valet av försäkringsbolag.  

6.3 Diskussion och slutsatser  

Priset är en av de aspekter som i tidigare forskning påpekats allra tydligast som en förklarande 

faktor till varför ett försäkringsbolag väljs framför ett annat. Att lågt pris har en positiv 

påverkan och därmed är en förklaringsfaktor till valet av försäkringsbolag förefaller naturligt. 

Detta kan bero på den hårda konkurrens som råder och de många alternativen som erbjuds på 

marknaden. Hård konkurrens och en utbredd marknad tenderar att pressa priserna oavsett 

vilken produkt eller tjänst det handlar om. Dessutom tenderar försäkringskunder enligt Butt et 

al. (2012) vara ett mycket prismedvetet kundsegment, vilket medför att priset får en ytterst 

central roll i valet. Det kan därmed antas att försäkringsbolagen i den mån det är möjligt bör 

pressa priserna för att förbättra möjligheterna att behålla befintliga samt attrahera nya kunder. 

I enlighet med Cummins och Doherty (2006) är det dock mycket viktigt att man som bolag 

inte bara fokuserar på en faktor, utan det är istället en mix av flera faktorer som gör bolaget 

attraktivt. Med stöd av Bell (1982) är det också viktigt för försäkringsbolag att ha vetskap om 
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vilka faktorer som värdesätts av försäkringstagare för att därigenom öka graden av beslut 

under säkerhet, som efterfrågas av kunderna.   

Försäkringstjänstens komplexitet som bidrar till att dess kvalitet är svår att avgöra på förhand 

har tidigare påtalats och diskuterats flitigt. Kunder har dessutom svårt att förstå vad en 

försäkring har för innebörd och vad den kommer att ge för fördelar. Uppsatsens analys visar 

emellertid, med stöd av Emons (1997), att kunder tycker det är viktigt att försäkringstjänsten 

ger intryck av hög kvalitet när ett val skall göras. Att kvaliteten anses vara av stor betydelse 

vid valet kan bero på att kunder vill säkerställa att de blir nöjda. Det kan därmed antas viktigt 

för försäkringsbolag att förklara för försäkringstagarna hur deras tjänster fungerar, och vad de 

tillför vid utnyttjandet. 

Försäkringspersonalens professionalitet spelar en primär roll i privatpersoners valsituation, 

vilket tidigare konstaterats av bland andra Akerlof (1970), Pezhman et al. (2013), Eisenhardt 

(1989) och Chen och Mau (2009) vilket därmed är helt överensstämmande med resultatet i 

denna uppsats då försäkringspersonalen visats ha en viss förklaringsgrad. Konklusionen av 

detta blir således att försäkringsbolag kan komma att dra fördelar av att vara noggranna i sin 

rekrytering samt investera i sitt humankapital. Detta konstaterande är i enlighet med Fraering 

och Minor (2013) som hävdar att ett mindre misstag från personalens sida kan ge stora 

kundförluster. En investering i humankapitalet kan antas bidra till bland annat vänlig och 

kompetent personal vilket i sin tur bidrar till att attrahera nya kunder, vilket stöds av Butt et 

al. (2012) och Gummesson (2002). Försäkringstjänstens komplexitet kan sammankopplas 

även med denna aspekt då den för med sig att många kunder har problem att på egen hand 

förstå helheten av tjänsten samt vilka fördelar som genereras av ett försäkringsinnehav. Denna 

informationsasymmetri kan leda till att försäkringspersonalens roll blir ytterst nödvändig för 

kunderna i deras val av försäkringsbolag. 

Försäkringsbolagets lättåtkomlighet har diskuterats och enligt litteraturen uppskattar kunder 

att lätt kunna kontakta sitt bolag på det vis de önskar. Följaktligen torde det vara av primär 

betydelse för försäkringsbolag att veta hur kunderna vill kontakta dem för att på så vis kunna 

erbjuda dessa möjligheter. Denna uppsats har kommit fram till att dagens försäkringskunder i 

Sverige efterfrågar att försäkringsbolagen skall vara lättillgängliga via telefon och e-post samt 

att information bör finns lättillgängligt via dess hemsida. Lättillgängligheten spelar alltså en 

viktig roll vid privatpersoners val av försäkringsbolag. Närheten till försäkringsbolagens 
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kontor, som Grönroos (1980) och Stone et al. (1996) identifierat som viktiga aspekter, kan 

däremot inte påvisas ha positiv påverkan i denna uppsats. En förklaring till detta kan vara 

Gummessons (2002) idé om att teknologiska alternativ får allt större fokus i dagens samhälle.  

I enlighet med Kahneman (2013) strävar privatpersoner efter effektivitet i valsituationer vilket 

då kan tillämpas även vid val av bolag. Detta leder till att bolagens varumärke och även 

rykten som finns kan antas ha viss effekt på just valet. I uppsatsen har varumärket visats ha en 

positiv påverkan, och kan därmed konstateras som en faktor som har en betydande roll, och 

som delvis kan förklara privatpersoners val av försäkringsbolag. När en försäkringstagare är 

nöjd med försäkringstjänsten tenderar de att prata gott om företaget och därmed sprida ett 

positivt rykte vilket enligt Selnes (1993) och Khurana (2013) leder till ett stärkt varumärke. 

Ett starkt varumärke kommer sedan, med stöd av resultaten för denna uppsats samt Selnes 

(1993) och Darby och Karni (1973), bidra till att bolaget får nya kunder.  

Enligt litteraturen kan banker på många sätt och i många avseenden liknas vid 

försäkringsbranschen. Hur branscherna kan sammankopplas med varandra och till vilken grad 

bankpersonalen kan påverka sina bankkunder även i försäkringsfrågor är emellertid ett relativt 

orört område. Analysresultaten i uppsatsen visar emellertid att rekommendationer från 

banktjänstemän rörande försäkringsfrågor har positiv påverkan på försäkringstagarna när de 

ska göra sitt val av försäkringsbolag, vilket innebär att banktjänstemännen har en betydande 

roll när privatpersoner skall välja försäkringsbolag. En förklaring till detta kan vara 

försäkringstjänstens komplexitet som medför att försäkringstagare välkomnar alla tips och råd 

på området. En lärdom bankerna kan dra av resultaten är att, i den mån det är möjligt, själva 

erbjuda försäkringstjänster alternativt samarbeta med ett externt försäkringsbolag för att på så 

vis utnyttja de samband som konstaterats föreligga mellan bankpersonal och försäkringar. 

Försäkringsbolagens lärdom kan vara att ett samarbete med en bank, allt annat lika, skapar 

större möjligheter att skaffa nya kunder. Sammanfattningsvis påverkas privatpersoner positivt 

av banktjänstemäns försäkringsrekommendationer, och därmed kan det hävdas att bankerna 

gör intrång på försäkringsbranschen. 

6.4 Självkritik och implikationer 

När försäkringstjänstens kvalitet testades, gjordes detta enbart med en fråga vilket kan ses 

som en svaghet. Frågan som ställdes berörde betydelsen av hur ersättningsplanen såg ut vid 

tidpunkten för försäkringsvalet, vilket därmed har utgjort hela innebörden av kvalitetens 
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betydelse i analysen. Frågan var dessutom ställd, liksom alla andra frågor, om hur viktigt 

fenomenet var vid tidpunkten för tecknandet av försäkringen. Detta gör att svaret riskerar att 

sammanfalla med andra faktorer och därmed försämra validiteten. Vad beträffar aspekten 

försäkringspersonalens professionalitet så testades denna med hjälp av fem frågor vilket kan 

anses som relativt många och det finns då en risk att frågorna och svaren blir väldigt lika. Det 

riskerar dessutom att respondenternas intresse minskar och att de därför ger mindre trovärdiga 

svar. Vidare angående enkätfrågorna fanns det enbart en fråga gällande bolagsryktet, vilket 

var påverkan av umgängeskretsen. En förklaring till detta är att de övriga två frågorna inte 

hade någon positiv påverkan, och vi valde då att testa umgängeskretsens påverkan enskilt. 

Detta hade som följd att hypoteserna angående umgängeskretsens påverkan och ett starkt 

varumärke kan bedömas likartade. Vidare vad gäller banktjänstemäns påverkan på 

försäkringstagare så testades den faktor med inskränkningen att endast 31 % av 

respondenterna hade fått en rekommendation. 

Ett problem som identifierats är att en stor del av de privatpersoner som tillfrågades att delta i 

enkätundersökningen valde att neka när de fick veta att det handlade om försäkringar. Detta 

kan vara ett problem för branschen som sådan eftersom det kan antas föreligga ett ointresse. 

En del av detta ointresse kan även föreligga när personer ska teckna försäkringar, vilket i sin 

tur kan leda till en del etiska implikationer. En säljare av försäkringstjänster kan då dra nytta 

av kunders ointresse samt den informationsasymmetri som föreligger, och därmed försöka 

attrahera kunder på ett oetiskt vis, vilket även konstateras av Emons (1997). Även Grönroos 

(1980) förslag om att locka kunder med ett nedsatt pris för att sedan höja priset kontinuerligt 

kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv.  

Huruvida kundens bild av försäkringstjänsten egentligen stämmer överens med verkligheten 

är svår att avgöra vilket beror på försäkringstjänstens speciella natur som tidigare diskuterats. 

Att inneha en försäkring, betyder inte att man nödvändigtvis behöver använda den, vilket 

leder till att kvaliteten av tjänsten kan bli otestad. En implikation av detta är då att säljarnas 

incitament att luras och vara oetiska kan öka i takt med försäkringstjänstens komplexitet.  

Endast ett begränsat antal artiklar kring tidigare forskning på uppsatsens huvudsakliga 

ämnesområde har hittats. Mycket forskning påträffades dock vad gäller de befintliga kunderna 

inom olika branscher. Uppsatsens målsättning är därmed att kunna bidra med inspiration till 
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fortsatt forskning inom liknande område, för att på så vis öka vetskapen om vad 

försäkringstagares värdesätter i deras val av försäkringsbolag.  

6.5 Förslag på framtida forskning 

Inledningsvis i uppsatsen nämndes avgränsningarna, som i stora drag innehåller den 

geografiska begränsningen i datainsamlingen. Studien bygger på åsikter från privatpersoner 

från södra Sverige. Beroende på syfte och målgrupp skulle man för att öka uppsatsens 

trovärdighet kunna göra datainsamlingen genom ett större och bredare urval ur Sveriges 

befolkning. Fler respondenter hade bidragit till ökad trovärdighet i en generalisering samt gett 

större möjligheter att fastslå eventuella skillnader i svaren mellan olika kategorier, som 

exempelvis kön, ålder och försäkringstyper. 

Eftersom endast privatpersoner undersöks i denna uppsats, kan det även vara av intresse att 

analysera vilka faktorer som förklarar olika företags val av försäkringsbolag. Vi föreslår även 

att liknande studier kan göras i andra länder för att undersöka de kulturella skillnader som 

tidigare har påvisats. 

Avslutningsvis kan ytterligare ett intressant förslag på framtida forskning vara hur 

privatpersoner resonerar när de ska välja försäkringsbolag för första gången, för att se om 

liknande faktorer föreligger för dessa personer.  
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Bilaga 1 – Enkätundersökningen 
 

Enkätundersökning: Faktorer som påverkar 

försäkringstagare i valet av försäkringsbolag 

______________________________________________________________________________________ 

Vi är två studenter som studerar ekonomi med inriktning bank och finans på Högskolan 

Kristianstad. Denna enkätundersökning är en del av vår kandidatuppsats, och vi vill väldigt 

gärna ha Din hjälp att svara på några frågor. Svaren kommer ligga till grund för vår analys av 

vilka faktorer som har störst påverkan på försäkringskunder i valet av försäkringsbolag. Dina 

svar kommer vara helt anonyma och vi beräknar att det tar cirka 5 minuter att genomföra 

enkäten. Vi är oerhört tacksamma för Din hjälp!  

 

Vänliga hälsningar Andreas Johansson & Oscar Torstensson 

Vänligen sätt ett kryss i den ruta/de rutorna som stämmer bäst överens med din åsikt i de fall det 

är möjligt. Vissa frågor besvaras istället genom att Du ringar in det svarsalternativ som 

stämmer bäst överens med din åsikt. Dessa frågor har en skala mellan 1 och 7, där 

1=”instämmer inte alls” och 7=”instämmer helt”. 

1. Kön: 

 Man 

 Kvinna 

2.  Födelseår: 

Svar: _____________. 

3. Vilken/vilka av följande försäkringar har Du i dagsläget? (sätt ett eller flera kryss) 

 Jag har ingen typ av försäkring 

 Livförsäkring 

 Olycksfallsförsäkring 

 Sjukförsäkring 

 Bilförsäkring 

 Försäkring på annat fordon 

 Villa/Hemförsäkring 

 Djurförsäkring 

 Inkomstförsäkring  

 Annan/andra: ______________________________________________________. 
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 Vet inte 

 

4. När tecknade Du din senaste försäkring?  

 Mindre än 1 år sedan 

 1-5 år sedan 

 Mer än 5 år sedan 

 Jag har aldrig tecknat en försäkring 

 Vet inte 

5. Vilken typ av försäkring var den senaste Du tecknade? (sätt endast ett kryss)  

 Jag har ingen typ av försäkring 

 Livförsäkring 

 Olycksfallsförsäkring 

 Sjukförsäkring 

 Bilförsäkring 

 Försäkring på annat fordon 

 Villa/Hemförsäkring 

 Djurförsäkring 

 Inkomstförsäkring  

 Annan/andra: ______________________________________________________. 

 Vet inte 

 

Vi vill att Du besvarar resterande frågor i enkäten utifrån de tankar och upplevelser som 

uppstod i samband med din senast tecknade försäkring 

Följande tre frågor handlar om hur bankpersonalen kan påverka dig i ditt val av 

försäkringsbolag. 

6. Har någon från personalen i din bank någon gång rekommenderat dig att teckna en 

försäkring?  

 Ja 

 Nej (Om nej, hoppa vidare till fråga 9) 

 Vet inte (Om vet inte, hoppa vidare till fråga 9) 

7. Hur var rekommendationen? 

 Generell rekommendation 

 Rekommendation till försäkringstjänst som banken själv erbjöd 

 Rekommendation till ett försäkringsbolag som banken samarbetade med 

 Vet inte (Om vet inte, hoppa vidare till fråga 9)  



67 

 

8. Jag agerade helt och hållet i enlighet med de försäkringsrekommendationer jag fick av 

bankpersonalen 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Följande frågor behandlar försäkringspersonalen och betydelsen av dess tillgänglighet.  

9. Att försäkringsbolagets personal var vänlig och hjälpsam var viktigt för mig när jag 

gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Att försäkringsbolagets personal upplevdes som kunnig inom försäkringsområdet var 

viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Att försäkringsbolagets personal hade en pedagogisk förmåga att förklara innebörden 

av försäkringsavtalet var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Att jag kände att jag kunde lita på försäkringspersonalen var viktigt för mig när jag 

gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Att jag bedömde försäkringsbolagets förmåga att hålla sina löften som goda var viktigt 

för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. På vilket sätt var du senast i kontakt med ditt försäkringsbolag? 

 Jag har aldrig haft kontakt med mitt försäkringsbolag 

 På kontoret 

 Telefon 

 E-post 

 Chatt på företagets hemsida 

 Brev 

 Hembesök 

 Annat sätt:____________________________________________. 

 Vet inte 

15. Försäkringsbolagets geografiska placering, det vill säga närheten till närmsta kontor, 

var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Jag besöker aldrig försäkringsbolagets kontor 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Att försäkringsbolaget bedömdes vara lättillgängligt via telefon var viktigt för mig när 

jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Jag ringer aldrig till försäkringsbolaget 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Att försäkringsbolaget bedömdes vara lättillgängligt via e-post var viktigt för mig när 

jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Jag hör aldrig av mig via e-post till försäkringsbolaget 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Att jag enkelt kan hitta information på försäkringsbolagets hemsida var viktigt för mig 

när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Jag besöker aldrig försäkringsbolagets hemsida 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
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De fyra kommande frågorna behandlar betydelsen av försäkringsbolagets rykte. 

19. Att försäkringsbolaget hade ett starkt varumärke var viktigt för mig när jag gjorde 

mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Åsikter från personer i min umgängeskrets gällande försäkringsbolag var viktigt för 

mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Åsikter via sociala medier var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

 Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Reklam via andra medier (tv, radio, tidningar etc.) var viktigt för mig när jag gjorde 

mitt senaste försäkringsval 

 Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Kommande fråga handlar om försäkringstjänstens kvalitet: 

23. Hur ersättningsplanen såg ut var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste 

försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7
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De två avslutande frågorna handlar om priset på försäkringstjänsten: 

24. Lågt pris på försäkringspremien var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste 

försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Lågt pris på självrisken var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

Instämmer inte alls                Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 – Resultat av Cronbach’s alpha 
 

Priset 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,861 ,861 2 

 

 

 

Försäkringspersonalen 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,893 ,894 5 

 

 

 

 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

PrisPremie 4,9810 1,72638 105 

PrisSjälvrisk 4,7905 1,71361 105 

 

 Mean Std. Deviation N 

Personalens vänlighet och 

hjälpsamhet 
5,4182 1,52280 110 

Personalens kompetens 5,6545 1,54704 110 

Personalens pedagogiska 

förmåga 
5,0455 1,71012 110 

Lita på personalen 5,6273 1,64712 110 

Försäkringsbolagets 

förmåga hålla sina löften 
5,6636 1,56965 110 
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                             Lättåtkomlighet 1  

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,624 ,627 4 

 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

Närhet 3,2273 1,81548 44 

Telefon 4,5000 1,84895 44 

Epost 2,9773 1,82347 44 

Hemsida 4,6818 1,98568 44 

 

 

 

Lättåtkomlighet 2 – Närhet till kontor exkluderas 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,720 ,717 3 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

Telefon 4,5152 1,84176 66 

Hemsida 5,1061 1,80707 66 

Epost 3,4848 1,94732 66 
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 Bolagsrykte 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,649 ,656 3 

 

 

 Mean Std. Deviation N 

Påverkan från personer i 

umgängeskretsen 
4,0000 1,73205 107 

Sociala mediers påverkan 2,6262 1,56930 107 

Reklampåverkan 3,0561 1,49737 107 
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Bilaga 3 – Skillnader mellan åldersgrupper  
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Bilaga 4 – Genomsnittssvar på enkätfrågorna 
 

Genomsnittssvar - fråga för fråga    

 Antal 

svarande 

Medel Std.avvikelse 

1. Att jag bedömde försäkringsbolagets förmåga att hålla sina löften 

som goda var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

110 5,66 1,57 

2. Att försäkringsbolagets personal upplevdes som kunnig inom 

försäkringsområdet var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste 

försäkringsval 

110 5,65 1,55 

3. Att jag kände att jag kunde lita på försäkringspersonalen var viktigt 

för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

110 5,63 1,65 

4. Att försäkringsbolagets personal var vänlig och hjälpsam var viktigt 

för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

110 5,42 1,52 

5. Att jag enkelt kan hitta information på försäkringsbolagets hemsida 

var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

89 5,28 1,72 

6. Att försäkringsbolagets personal hade en pedagogisk förmåga att 

förklara innebörden av försäkringsavtalet var viktigt för mig när jag 

gjorde mitt senaste försäkringsval 

110 5,05 1,71 

7. Lågt pris på försäkringspremien var viktigt för mig när jag gjorde 

mitt senaste försäkringsval 

105 4,98 1,73 

8. Hur ersättningsplanen såg ut var viktigt för mig när jag gjorde mitt 

senaste försäkringsval 

105 4,96 1,69 

9. Lågt pris på självrisken var viktigt för mig när jag gjorde mitt 

senaste försäkringsval 

105 4,79 1,71 

10. Jag agerade helt och hållet i enlighet med de 

försäkringsrekommendationer jag fick av bankpersonalen 

34 4,68 2,00 

11. Att försäkringsbolaget bedömdes vara lättillgängligt via telefon var 

viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

91 4,63 1,77 

12. Att försäkringsbolaget hade ett starkt varumärke var viktigt för 

mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

107 4,61 1,61 
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13. Åsikter från personer i min umgängeskrets gällande 

försäkringsbolag var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste 

försäkringsval 

107 4,00 1,73 

14 Att försäkringsbolaget bedömdes vara lättillgängligt via e-post var 

viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

73 3,59 1,94 

15. Försäkringsbolagets geografiska placering, det vill säga närheten 

till närmsta kontor, var viktigt för mig när jag gjorde mitt senaste 

försäkringsval 

61 3,21 1,89 

16. Reklam via andra medier (tv, radio, tidningar etc.) var viktigt för 

mig när jag gjorde mitt senaste försäkringsval 

107 3,06 1,50 

17. Åsikter via sociala medier var viktigt för mig när jag gjorde mitt 

senaste försäkringsval 

107 2,63 1,57 
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Bilaga 5 – Skillnader mellan försäkringstyper 
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Bilaga 6 – Skillnader mellan män och kvinnor 
 

 

Hypotes 1, pris 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pris Man 52 10,0000 3,25998 ,45208 

Kvinna 53 9,5472 3,20196 ,43982 

 

 

 

 

 

Hypotes 2, kvalitet 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kvalitén Man 50 5,0600 1,64639 ,23284 

Kvinna 55 4,8727 1,73263 ,23363 

 

 

 

 

  

Hypotes 3, försäkringspersonal 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Personal Man 53 26,9057 6,74042 ,92587 

Kvinna 57 27,8772 6,68172 ,88502 
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Hypotes 4, lättåtkomlighet 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Åtkomlighet Man 33 12,1212 4,34279 ,75598 

Kvinna 32 14,4375 4,06351 ,71833 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 5, bolagsryktet 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Påverkan från personer i 

umgängeskretsen 

Man 51 3,8039 1,69729 ,23767 

Kvinna 56 4,1786 1,75921 ,23508 

 

 

  

 

 

  

Hypotes 6, varumärket 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Varumärkets påverkan Man 51 4,3333 1,45144 ,20324 

Kvinna 56 4,8571 1,72077 ,22995 
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Hypotes 7, banktjänstemän 

 
Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Banktjänstemännens 

påverkan 

Man 20 5,1000 1,80351 ,40328 

Kvinna 14 4,0714 2,16490 ,57860 

 

 

  

 

 


