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Förord 
 
Denna uppsats handlar om studenters attityder till hemförsäkringar, detta ämne har varit både 
lärorikt och intressant för oss att arbeta med. Vi vill tacka alla seminariedeltagare för 
konstruktiv kritik och bra tips under uppsatsskrivandets gång. Vi vill även rikta ett tack till 
Jan Lundmark på Folksam som givit oss ett intressant ämne att studera, samt de personer som 
medverkat i våra fokusgrupper för att de tagit sig tid att medverka i våra diskussioner. Sist 
men inte minst vill vi tacka vår handledare Johan Frishammar för den snabba feedback och 
den goda vägledning han givit oss. 
 
Vår förhoppning är att du som läsare skall få stor glädje och nytta av denna uppsats. 
 
 

 
 

                                              Luleå 2006-05-24 
 
 

          

 
 

 



 

Sammanfattning 
 
Vi vill öka kunskapen kring vilka attribut som påverkar studenters attityder till tjänsten 
hemförsäkring. En undersökning har gjorts på komponenten ”Attityd till ett beteende” som är 
en del av ”Theory of Reasoned Action” och ”Theory of Planned Behaviour”. Data är insamlad 
från två mindre fokusgrupper som är förstaårsstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Vi har 
identifierat vilka attribut dessa studenter anser som viktigast hos tjänsten hemförsäkring, vilka 
är pris, innehåll, varumärke och service. I vår analys har vi kommit fram till att pris har störst 
betydelse vid tecknade av hemförsäkring. Vi har även konstaterat att om studenter kan 
relatera till attributen påverkar det deras attityder till hemförsäkring positivt. Trots att 
majoriteten i våra fokusgrupper har haft en positiv attityd till hemförsäkring, har inte alla haft 
en vilja att teckna en hemförsäkring. Vi tror att en viss motvilja till att köpa en hemförsäkring  
beror på studenters brist på kunskap om innehållet.

 



 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to gain knowledge about which attributes that affect student’s 
attitudes towards householder’s insurance. This study investigates the component “Attitude 
towards behaviour” that is a part of ”Theory of Reasoned Action” and ”Theory of Planned 
Behaviour”. Data were gathered from two smaller focus groups that consisted of students in 
their first year at Luleå University of Technology. We have identified which attributes 
students believe are most important in a householder’s insurance, which are price, contents, 
brand and service. The analytical results show that price is the most important attribute when 
customers purchase insurance. We have also realized that if the students can relate to the 
attributes it affects their attitudes positively. Even though the majority of our focus groups had 
positive attitudes towards householder’s insurance all of them did not have the intention to 
purchase an insurance. We believe that this aversion towards purchasing a householder’s 
insurance, depends on the student’s lack of knowledge regarding the contents of the 
insurance.  
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Studenters attityder till hemförsäkringar 
 

1 Inledning 
Den allt mer internationaliserade världen innebär många möjligheter för företag, men även 
ökad konkurrens. Dagens marknadsklimat är hårdare än någonsin. Förr i tiden kunde företag 
förlita sig på lokala kunder, som var trogna företaget; så är det inte idag. Idag kan kunden 
välja mellan en uppsjö av lokala, nationella och internationella företag. Detta innebär att 
dagens företag måste arbeta hårdare för att behålla och skaffa nya kunder. Med ökad kunskap 
och kännedom om företagets kunder kan företaget skapa viktiga konkurrensfördelar. Genom 
att undersöka vad kunder värdesätter för egenskaper hos en tjänst vill vi skapa bättre 
förutsättningar för företag så att dessa kan överleva. Med kunskap om kundernas attityder och 
vad som påverkar deras attityder kan företaget förhoppningsvis behålla och skaffa nya kunder 
och på så sätt öka sin försäljning.  
 
Människor utsätts dagligen för många olika intryck, så kallade stimuli och dessa intryck 
formar våra attityder. En svag attityd kan tyda på att personen har ett litet engagemang för 
frågan. Att förstå kunder är nödvändigt för att skapa en effektiv marknadsföring och på så sätt 
lyckas nå ut till fler kunder (Parkinson och Baker, 1986).  Vi anser att tjänsteföretag blir allt 
vanligare i vårt samhälle och det finns bristfällig forskning om attityder gällande tjänster. Vi 
vill undersöka attityden till en tjänst och därför har vi valt att göra vår fallstudie åt ett 
försäkringsbolag som vill nå ut till studenter med sin marknadsföring. Det försäkringsbolag vi 
valt att arbeta med har problem med att få studenter att teckna en hemförsäkring hos dem, 
därför tycker vi att studenter är en rimlig kundgrupp att undersöka. Genom att erhålla kunskap 
om attityder hoppas vi kunna bidra med ökad kunskap om vilka attribut som påverkar 
studenters attityder. Två välkända attitydforskare (Fishbein & Middlestadt, 1995) menar att 
genom kartläggning av attityder kan en konsuments beteende förhoppningsvis förutspås. 
Identifiering av grupper med liknande attityder och egenskaper är användbara kunskaper när 
företag utformar strategier. Hemförsäkringar kan vara en bra trygghet om något händer, trots 
detta väljer en del människor att inte teckna en försäkring. Vi tror att en negativ attityd eller 
brist på kunskap gällande hemförsäkring är orsaken till varför somliga inte tecknar en 
hemförsäkring. Därför anser vi att attityder är en lämplig faktor att undersöka eftersom de 
påverkar vårt konsumentbeteende.  

1.1 Bakgrund  
Fishbein och Middlestadt (1995) berättar att under 60- och 70 talen ansåg forskare att attityder 
var baserade på kognitiva faktorer. Inom den socialpsykologiska forskningen förklarar 
kognition hur vi människor tror och tänker om något samt vilka föreställningar vi har 
(Angelöw & Jonsson, 2000). Vi tolkar därför kognitiva faktorer som ett sätt för människor att 
hantera en viss information i sina tankar (rökning är skadligt), som bidrar till ett lärande (icke-
rökare), vilket bildar en attityd gentemot ett objekt (negativ attityd till rökning). Utifrån dessa 
tankar om attityder bildades teorier, som under 80-talet blev ifrågasatta och mer utvecklade av 
andra forskare för att kunna beskriva attityder på ett bättre sätt, vilket vi kommer att beskriva 
mer ingående i problemdiskussionen. 
 
Idag beskrivs begreppet attityd på flera olika sätt. Schiffman och Kanuk (1997) menar att en 
attityd är ett uttryck för en persons innersta känslor, vilket beskriver om en persons inställning 
är positiv eller negativ för exempelvis en tjänst. Fishbein och Middlestadt (1995) beskriver att 
en attityd är en ”tyst” uppfattning om en produkt eller tjänst samt en utvärdering av denna 
uppfattning. Enligt Bohner och Wänke (2002) finns det två perspektiv på vad en attityd är; 
Vissa menar att attityder finns i våra minnen och tas fram i en given situation, andra forskare 
anser att attityder skapas i just det ögonblicket personen fattar ett beslut. Karlsson (2004) 

- 1 - 



Studenters attityder till hemförsäkringar 
 

skriver att attityder förenklar människors tillvaro, för att det är omöjligt att ta in alla intryck vi 
får dagligen. Geva och Goldman (1989) menar att en attityd är utvärdering av olika attribut 
hos produkter. Vi instämmer och kommer hädanefter att utgå från Schiffman och Kanuk samt 
Geva och Goldmans definition av attityd. Detta innebär att en person utvärderar olika attribut 
hos en produkt eller tjänst, vilket leder till en positiv eller negativ inställning. 
 
Katz (1960), refererad i Hogg och Terry (2000), skriver att attityder fungerar som en 
nyttofunktion för oss människor genom att de hjälper oss att få belöningar och undvika 
bestraffningar från vår omgivning.  De skriver vidare att attityder ger oss också kunskap för 
att förklara och förstå vår tillvaro, samt ger utryck för vår personlighet t.ex. genom att ha på 
sig en t-shirt med Greenpeace eller Lacoste visar det andra människor att du har en viss 
attityd. Attityder varierar alltså i betydelse men också i styrka. Beatty och Kahle (1988) menar 
att beroende på hur pass involverad en person är gentemot attitydobjektet leder det till 
starkare eller svagare attityder. Karlsson (2004) anser att en attityd som är formad genom 
egna erfarenheter blir starkare, jämfört med om attityden bygger på information från andra 
människor. Enligt Nationalencyklopedin (2006) studeras en persons positiva eller negativa 
attityder emot attitydobjekt inom attitydforskning. Det kan vara abstrakta objekt som 
exempelvis jämställdhet och religion, men det kan också vara konkreta objekt som 
exempelvis en person, ett föremål eller att äga en försäkring.  
 
Enligt Karlsson (2004) finns det fler faktorer än attityder som avgör en persons beteende i en 
situation. Han beskriver till exempel att en subjektiv norm kan påverka en persons beteende.  
Med subjektiv norm ar Karlsson att en person agerar som den tror att andra människor vill att 
den ska agera. Andra närliggande begrepp till attityd är värdering som enligt 
Nationalencyklopedin (2006) innebär att sätta ett positivt eller negativt värde på något eller 
resultatet av en handling. Vi tolkar att värderingar är något som är svårt att förändra och djupt 
rotade inom oss, medan attityder är lättare att förändra. Ett annat närliggande begrepp är åsikt; 
vi kommer att betrakta åsikt som synonymt med attityd i denna uppsats.  
 
Ajzen och Fishbein (1980) refererade i Fishbein och Middlestadt (1995), menar att en persons 
attityd påverkas av olika attribut hos tjänsten eller produkten. Nationalencyklopedin (2006) 
skriver att ett attribut är en egenskap eller ett kännetecken hos ett objekt. Vi kommer att utgå 
från Nationalencyklopedins definition av attribut i vår uppsats. Vi kommer att studera attribut 
tillhörande hemförsäkringar som är en tjänst, därför tycker vi att det är relevant att beskriva 
begreppet tjänst. Baron och Harris (1995) menar att en tjänst är immateriell och skapas först 
när kunden köper den och den kan därför inte lagras. De flesta tjänster konsumeras samtidigt 
som de produceras och det finns därför ingen garanti för att kvalitén kommer att bli 
densamma varje gång (ibid). Tjänsten hemförsäkringar stämmer till stor del överens med 
Baron och Harris beskrivning i fråga om att den anpassas efter kunden som till viss del själv 
kan bestämma vad den ska innefatta. Vi anser att det som skiljer hemförsäkringar från den 
traditionella tjänstebeskrivningen är att det finns regleringar för vad kunden och 
försäkringsbolaget har för skyldigheter gentemot varandra, vilket ger en viss garanti för att 
kvaliteten blir densamma varje gång. Ett exempel på detta kan vara försäkringsbolagens 
riktlinjer för vilka ersättningsnivåer som gäller vid utbetalning.  

1.2 Problemdiskussion  
Det är viktigt för ett företag att identifiera och förstå attityder bland befintliga och potentiella 
kunder för att kunna tillfredställa deras behov. Detta för att kunna utforma företagets 
marknadsföring, så att nya och gamla kunder nås av informationen och slutligen köper 
företagets tjänster. Ett företag kan mäta attityder och därigenom försöka identifiera och förstå 
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kundernas behov. Fishbein och Ajzen (1975, 1980) har skapat en modell som heter ”Theory 
of Reasoned Action Model” för att kunna mäta attityder. Modellen påstår att attityder inte 
leder till ett beteende. Istället är det en persons intentioner, vilja som leder till beteende. 
Viljan att agera på ett visst sätt beror på personens attityd. Augoustions och Walker (1995) 
skriver att modellen är endast användbar om personen har en vilja att genomföra något. Denna 
teori har används flitigt även nu under 2006 (Wang & Heitmeyer, 2006) och har testats många 
gånger i praktiken. Trots att teorin har fått stöd i praktiken kritiseras den väldigt ofta.  
 
Songer-Nocks (1976) refererad i Haugtvedt (1997), kritiserar Fishbeins och Ajzens ”Theory 
of Reasoned Action Model”, då han hittade starkare samband mellan attityd och beteende. Vi 
tolkar Songer-Nocks kritik som att det är större sannolikhet att personer som får attityder 
genom egna upplevda erfarenheter får en starkare attityd. Han menar vidare att sambandet är 
starkare mellan attityd och beteende när attityden är stark. Detta perspektiv om att egna 
upplevda erfarenheter ger en starkare attityd hittar vi också i Elaboration Likelihood Model 
(ELM) och i MODE modellen1 som utvecklades på 90-talet (ibid). ELM visar att variabler 
som används vid mätning av attityder, har olika stark betydelse beroende på kundens 
motivation. Schwarz (1997) instämmer med Fishbeins och Middlestadts artikel från 1995, 
men han anser att modellen bör kompletteras med humöret som faktor. Han menar att en 
persons bedömning av en tjänst (positiv eller negativ bedömning) beror på personens 
tillfälliga humör. Som vi tidigare har nämnt är kognitiva faktorer en tankeprocess som bidrar 
till ett lärande. Vi tolkar därför att humör är en icke-kognitiv faktor eftersom den främst 
bygger på känslor.  
 
Fishbein och Middlestadt (1995) menar att känslomässiga reaktioner är exempel på icke-
kognitiva faktorer, vilket spelar en central roll när en person bildar en attityd. De nämner 
också att attityder bildas genom andra icke-kognitiva faktorer så som operant eller klassisk 
betingning. Operantbetingning innebär att individen blir belönad eller bestraffad av andra 
människor exempelvis för sitt agerande. Germain och Bloom (1999) beskriver att klassisk 
betingning är när vi människor genom tidigare erfarenheter beter oss på ett visst sätt genom 
inlärda reflexer.  
 
Även innan Fishbein och Ajzen lanserade sin teori (1975, 1980) ”Theory of Reasoned Action 
Model”, ifrågasatte Richard LaPiere (1930), refererad i Karlsson (2004), sambandet mellan 
attityd och beteende. Han menade att sambandet var svagt på grund av att beteendet, kopplat 
till attityden, varierade beroende på situationen. Detta stöds även av Karlsson (2004) som 
menar att beteendet även påverkas av situationen personen befinner sig i. Sambandet mellan 
attityd och beteendet kan variera i styrka beroende på situationen och påverkan av 
omgivningens attityder.  
 
Som vi tidigare nämnt är en attityd en persons positiva eller negativa inställning till 
exempelvis en tjänst samt en utvärdering av olika attribut hos tjänsten. Fishbein och 
Middlestadt (1995) och Ajzen och Fishbein (1980) menar att genom kännedom om vad 
kunder värdesätter för attribut (exempelvis färg, design, kvalité) hos en produkt eller tjänst 
kan företaget förutspå kundens attityder gentemot produkten eller tjänsten. Fishbein och 
Ajzen (1975) skriver att en persons utvärdering av attributen bidrar till en attityd, styrkan av 
denna attityd beror på hur stor tilltro personen har för attributet. Det finns forskning om 
konsumenters attityder och dess påverkan på olika områden, men vi har inte hittat någon 
forskning kring attityder till försäkringar. Inom attitydforskning finns undersökningar som har 
                                                 
1 ELM och MODE modellerna är motivationsteorier som påverkar attityder. I vår uppsats väljer vi att exkludera 
dessa två modeller, eftersom motivation är en faktor som inte ingår i de teorier som vi valt att studera.  
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identifierat attribut tillhörande produkter. Vi anser dock att det finns bristfällig forskning om 
vilka attribut som påverkar attityden till tjänster. Med denna uppsats vill vi bidra med ökad 
kunskap gällande attribut som påverkar attityden till en tjänst. Därigenom vill vi bidra med ny 
kunskap till ett område som inte är speciellt välbeforskat idag. Vi har konstruerat en modell 
som är omarbetad utifrån TRA och TPB modellerna. Se figur 1. Detta för att illustrera hur 
attributen hos en tjänst påverkar attityden som i sin tur påverkar beteendet.  I denna uppsats 
kommer vi att studera attributens påverkan på ”Attityd till ett beteende” där vi kommer att 
betrakta intention och beteende som exogena faktorer. Fortsättningsvis kommer vi inte att 
studera dessa exogena faktorer mer ingående, utan endast kort beskriva deras betydelse i TRA  
och TPB modellerna. 

 
 

 
 Attityd  
till ett beteende

 
Intention

Attribut 
Hos en tjänst 

Attribut 
Hos en tjänst 

Attribut 
Hos en tjänst 

Attribut 
Hos en tjänst 

 
Beteende

Figur1: Tänkt konceptuell modell omarbetad utifrån TRA och TPB. Källa: Egen modell 

1.3 Syfte 

Vi vill undersöka vilka attribut som påverkar studenters attityder till hemförsäkringar.  
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2 Teori 
 detta kapitel kommer vi att beskriva vad en attityd består av, hur den formas och påverkas 
av olika faktorer. Sedan presenteras attributens påverkan på attityden och hur attributen 

kan användas för att mäta attityder. Vi har därför valt att fokusera på ”Attityden till ett 
beteende”, vilket är en komponent som finns i två av de modeller vi kommer att redogöra för i 
detta kapitel.  

 I
 

2.1 Attitydens beståndsdelar 
För att kunna förstå hur attributen påverkar attityden, krävs en förståelse för vad attityder 
består av. Vi har valt Trekomponentsmodellen eftersom den beskriver att en attityd består av 
tre komponenter. Johnson och Zinkhan (1991) kallar denna modell trekomponentsmodellen. 
Den första komponenten är tanke eller kunskapskomponent, vilket beskriver de 
föreställningar och idéer som människor har gentemot tjänsten, situationen eller individen. 
Den andra komponenten beskriver vilka känslor vi människor känner för tjänsten och den 
tredje komponenten, beskriver hur benägen en människa är att konsumera tjänsten. 
Trekomponentsmodellen beskriver sambandet mellan en persons tanke/kunskap, känslor och 
benägenhet att utföra en handling (Johnson & Zinkhan, 1991). Ajzen och Fishbein (1980) 
menar att komponenterna är sammanbundna, men det kan även finnas motsättningar dem 
emellan. Ajzen och Fishbein (1980) beskriver ett exempel på detta där en person tycker det är 
obehagligt att vara på ett sjukhus (negativ tanke), men tror att de flesta läkare är kvalificerade 
(positiv känsla) och därför tillåter personen att en operation genomförs (positiv handling). 
Augoustinos och Walker (1995) kritiserar trekomponentsmodellen för att den inte stämmer 
överens med empiriska mätningar. Trots detta har vi funnit denna modell i stor del av den 
litteratur som vi har läst gällande attityder och den är vedertagen inom socialpsykologisk- och 
konsumentbeteendeforskning. 

2.2 Attitydens utformning och påverkan 
För att få ytterligare förståelse för hur attributen påverkar attityden anser vi att det är relevant 
att veta hur attityder formas och påverkas av olika faktorer. Karlsson (2004) skriver att en 
attityd påverkas av den miljö vi lever i, han skriver även att en attityd kan formas på fyra olika 
sätt genom klassisk betingning, instrumentell betingning, social inlärning och genom 
exponeringseffekt. Som vi tidigare har nämnt är klassisk betingning en inlärd reflex. Karlsson 
beskriver att klassisk betingning kan ske genom reklampåverkan där vacker musik, vackra 
färger och framgång presenteras under reklamen för att kunden skall associera produkten med 
dessa positiva stimuli. Instrumentell betingning innebär att personliga erfarenheter påverkar 
attityden, positiva erfarenheter förstärker attityden till att bli mer positiv medan negativa 
erfarenheter förstärker attityden negativt. En tredje avgörande faktor för attitydens bildande är 
den sociala inlärningen. Social inlärning innebär att populationen iakttar omgivningens 
attityder och tar efter dessa attityder och beteenden. Exponeringseffekten innebär att en 
person får mer positiva attityder till det som den exponeras för ofta och länge. Denna 
exponeringseffekt stöds av Bohner och Wänke (2002) som menar att desto fler gånger en 
person hör en låt desto bättre tycker personen om den. Bornstein och D´Agostino (1994) 
menar dock att effekten är mindre för mer komplexa stimuli. Vi tänker oss att 
hemförsäkringar är en mer komplex vara som kräver mer engagemang från kunden för att 
utföra ett köp, till skillnad mot att gå till en bankomat och ta ut pengar.   
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2.3 Theory of Reasoned Action (TRA) 
Fishbein och Ajzen (1975) skapade ”Theory of Reasoned Action Model”2 för att kunna mäta 
attityder för att bättre förstå människors beteende.  
 

Attityd till 
ett 
beteende 

 
Subjektiv 
norm 

 
Intention

 
Beteende 

 
Figur 2: Theory of Reasoned Action (Ajzen, 1980, s 118) 
 
Denna modell visar att en attityd inte leder till ett beteende. Istället är det en persons 
intentioner (vilja) som leder till beteende. Augoustinos och Walker (1995) skriver att denna 
modell endast är användbar om personen har en vilja att agera. Viljan att agera på ett visst sätt 
beror på personens ”Attityd till ett beteende” och ”Subjektiv norm” (Fishbein & Ajzen, 1975). 
Ajzen och Fishbein (1980) beskriver TRA där ”Attityd till ett beteende” är kopplad till den 
egna personen och ”Subjektiv norm” som innebär påverkan från den sociala omgivningen. 
 
Fishbein (1967), refererad i Wang och Heitmeyer (2006), skriver att en persons attityd kan 
beräknas genom följande formel: 
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Han skriver att ”Attityd till ett beteende” (AB) kan mätas genom två komponenter hur starkt 
personens uppfattning är till objektets attribut (bi) och en utvärdering av hur viktiga dessa 
attribut är och vad de får för konsekvenser samt vad personen har för förväntningar på 
attributen (ei). Bohner och Wänke (2002) skriver att ”Attityden till ett beteende” inom TRA 
mäts genom hur personen värderar attributen hos tjänsten multiplicerat med personens 
förväntningar av beteendet. De beskriver detta genom ett exempel: En elev som studerar 
ekonomi har en uppfattning om att hennes utbildning ska ge henne ett välbetalt och 
prestigefullt arbete (positiv konsekvens) men under sin utbildning måste hon studera 
matematik, vilket hon ogillar (negativ konsekvens). Dessa två konsekvenser kommer dock 
sammanlagt att resultera i en positiv attityd till att studera ekonomi. Vi tolkar detta som att 
hennes uppfattning är positiva om attributen som är välbetalt och prestigefullt (bi). Men att 
studera matematik, som är en del i hennes utbildning, är en konsekvens hon måste ta för att 
erhålla de förväntade attributen (ei), det vill säga ett välbetalt och prestigefullt arbete. Därför 

                                                 
2 Vi väljer att behålla det engelska namnet på modellen, eftersom namnet är vedertaget och används av de flesta 
andra forskare inom attitydforskning. 
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anser vi att om förväntningarna är mer positiva än konsekvenserna resulterar det i en positiv 
attityd till hennes utbildning (AB). 
 
Den andra komponenten av viljan till ett beteende är ”Subjektiv norm” (Bohner & Wänke, 
2002). Subjektiv norm är som vi tidigare nämnt en persons beteende, med hänseende på vad 
personen tror att andra människor anser är rätt handling (Karlsson, 2004). I denna uppsats 
väljer vi att enbart studera sambandet mellan attityder och beteende. Därför väljer vi att se 
”Subjektiv norm” som en exogen faktor och utesluta den från vår uppsats.  
 
Bohner och Wänke (2002) kritiserar TRA modellen, eftersom den inte innehåller variabler 
som demografi och personlighet. De menar att dessa variabler är yttre faktorer som inte ingår 
i modellen. Vi håller inte med i detta påstående istället håller vi med Ajzen och Fishbeins 
(1980) resonemang, där de menar att ”Attityden till ett beteende” påverkas av personligheten 
och ”Subjektiv norm” som är yttre faktorer som påverkas från den sociala omgivningen. Vi 
anser att ”Attityden till ett beteende” är inre faktorer som påverkas av personligheten och 
”Subjektiv norm” är yttre faktorer vilket är demografiska variabler.  

2.4 Theory of Planned Behaviour (TPB) 
Bohner och Wänke (2002) skriver att den mest framträdande utvecklingen av “Theory of 
Reason Action” är Ajzens modell “Theory of Planned Behaviour”3. 

 
Figur 3: Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1980, s 133) 
 
Precis som i TRA är det även i denna modell viljan som leder till ett beteende (Ajzen och 
Fishbein, 1980). De skriver vidare att inom denna modell finns det tre faktorer som leder till 
ett beteende. Den första faktorn är en persons egen positiva eller negativa attityd till 
beteendet. Den andra faktorn är personens tro om andras förväntningar om personens 
agerande (så kallad subjektiv norm). Dessa två faktorer är desamma som i TRA modellen som 
i likhet med den modellen leder viljan till ett beteende. TPB modellen lägger till en tredje 

                                                 
3 Även i denna modell väljer vi att behålla det engelska namnet, eftersom namnet är vedertaget och används av 
de flesta andra forskare inom attitydforskning. 
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faktor för att förutse en persons beteende. Ajzen benämner denna faktor “Tro på egen 
förmåga”. Vi tolkar att det är olika faktorer i omgivning som underlättar eller försvårar en 
persons förmåga att utföra ett beteende samt personens tro på sin egen förmåga att utföra detta 
beteende. Vi ser den streckade pilen som att vi människor ibland agerar utan att egentligen ha 
en vilja att agera; därför går pilen direkt till beteendet. Även i TPB väljer vi att fokusera på 
faktorn ”Attityd till ett beteende” och exkluderar därför ”Subjektiv norm” samt ”Tro på egen 
förmåga” i vår fortsatta uppsats. Ajzen menar att modellens tre faktorer alla leder till ett 
beteende. Ajzen och Madden (1986) refererad av Bohner och Wänke (2002) menar att 
”Theory of Planned Behavior” är överlägsen ”Theory of Reason Action” när det gäller att 
förutsäga viljan till ett beteende. Som vi tolkar det är problemet med TRA och TPB 
modellerna att variansen inom de olika attityderna mäts, istället för att mäta de olika attributen 
som påverkar attityden. 

2.5 Attribut 
I både TRA och TPB modellerna finns ett samband mellan attribut och attityd. Som vi nämnt 
förut kan ett företag försöka förutspå kunders attityder till en tjänst genom att veta vad kunder 
värdesätter för attribut hos tjänsten (exempelvis pris, innehåll, varumärkesidentitet). Enligt 
Ajzen och Fishbein (1980) är det svårt att förutspå vilka attribut som påverkar en persons 
attityd. De menar att en förundersökning bör göras på populationen för att identifiera de 
attribut som kunderna värdesätter. Detta för att motverka att forskaren inte enbart gissar sig 
till tänkbara attribut. Först när attributen är identifierade kan en undersökning göras för att ta 
reda på populationens attityder gentemot attitydobjektet. Ajzen och Fishbein (1980) föreslår 
att forskaren använder sig av öppna svarsalternativ och väljer ut de mest förekommande 
attributen bland populationen.  
 
När attributen är identifierade görs en mätning för att undersöka hur stark personens 
övertygelse är till dessa attribut. Fishbein och Ajzen (1975) skriver vidare att attributionsteori 
handlar om att redogöra för under vilka förhållanden som olika attribut påverkar en persons 
agerande. Ajzen och Fishbein (1980) beskriver att om kunden tror att attributen kommer att 
uppfylla de behov som kunden har kommer kunden att köpa tjänsten. Sedan utvärderas varje 
attribut på en sjugradig skala som är graderad från -3 (dålig) till +3 (bra). Ajzen och Fishbein 
(1980) skriver att detta tillvägagångssätt att värdera och mäta attribut ofta används vid studier 
i konsumentbeteende för att identifiera kundnöjdheten och betydelsen av attribut hos 
produkter eller varumärken. För att förstå varför personer har vissa attityder mot objekt är det 
nödvändigt för en forskare att fråga undersökningspersonerna hur de skulle rangordna 
objektets attribut, exempelvis Toyota är tillförlitliga, små och fula bilar enligt Ajzen och 
Fishbein (1980). Genom att ta reda på hur personerna listar attributen kan forskaren anta att 
den uppfattning som nämns flest gånger är personernas attityder mot objektet. Ajzen och 
Fishbein (1980) menar att när de attribut som kunden anser vara viktiga för tjänsten har 
identifierats, krävs det även en vilja att köpa tjänsten för att kunden ska utföra ett beteende. 
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3 Metod 
etta kapitel beskriver vi vår litteratursökning, forskningsstrategi, undersökningsobjekt, 
datainsamlingsmetod samt analysmetod som vi har använt oss av och varför dessa val 

har gjorts. Sedan redogör vi för de metodproblem som har uppkommit och hur vi har hanterat 
dessa problem.  

D
 

3.1 Litteratursökning  
Vi har valt att använda Ebsco som sökmotor, de sökord vi sökt på är i första hand attitude, 
attitude AND change, consumer AND attitude samt preferences. Till en början inriktade vi 
oss främst på att söka artiklar inom tidsskrifterna Journal of Marketing och Journal of 
Marketing Research för att få högt rankade källor. Vi har sedan kompletterat med andra 
tidskrifter som publicerat artiklar inom psykologi- och konsumentbeteendeforskning. Genom 
denna litteratursökning har vi funnit artiklar innehållande teorier och modeller om attityder 
samt hur attityder påverkas, kan förändras och skapas. Vi har även sökt i Luleå Tekniska 
Universitets databas Lucia, där vi hittat böcker inom konsumentbeteende, attityder och 
socialpsykologi. De konsumentbeteende- böcker vi har hittat är kurslitteratur där attityder är 
beskrivet på ett tydligt sätt. Dessa har vi läst och i vissa fall gått tillbaka till de ursprungliga 
källorna. Vi började med att läsa litteratur och artiklar gällande attityder, men efter ett tag när 
vi blev mer insatta i ämnet insåg vi att det var attributen som påverkar attityden. Efter denna 
insikt började vi söka på ordet attribut AND attitude för att komplettera vår litteratursökning 
med fakta om attributens betydelse för attityden. I vår litteraturstudie har vi upptäckt att det 
finns två kända forskare vid namn Fishbein och Ajzen. Dessa två personer är berömda inom 
attitydforskning och många andra forskare refererar till deras verk. Därför valde vi att studera 
Fishbein och Ajzens forskning och bestämde oss för att basera vår uppsats på de modeller 
som de konstruerat gällande attributens påverkan på attityder. Inom vårt forskningsområde 
har vi inte påträffat nya teorier om attityder, utan den nya forskningen lägger enbart till 
faktorer, som humör och motivation i Fishbein och Ajzens modeller. Det finns mycket skrivet 
om attityder i så väl psykologi- som konsumentbeteende litteratur, men främst inom 
psykologiforskningen. 

3.2 Val av forskningsstrategi och undersökningsobjekt 
I de modeller som vi har beskrivit i teorikapitlet används normalt surveyundersökningar för 
att mäta attityder med hjälp av statistiska insamlingsmetoder. I vår litteraturstudie har vi sett 
att surveys är det metodval som används genomgående och vi har inte påträffat en enda 
fallstudie. Därför valde vi att arbeta med en fallstudie för att förhoppningsvis kunna bidra med 
nya infallsvinklar till ämnet attityder. Vi genomförde vår fallstudie med förstaårsstudenter 
(teknologer och ekonomer) vid Luleå Tekniska Universitet. Valet av förstaårsstudenter har vi 
gjort därför att vi tror att många av dessa studenter för första gången flyttat hemifrån och 
skaffat sitt första egna hem. De flesta av förstaårsstudenterna flyttar till en studentlägenhet 
som kräver att de tecknar en hemförsäkring hos ett försäkringsbolag för att få ett 
hyreskontrakt4. Vilket bolag studenter väljer är upp till dem själva och de måste själva leta 
information gällande försäkringar. Trots att det finns ett tvång att teckna en hemförsäkring 
trodde vi att det fanns ett större intresse att teckna en hemförsäkring bland ekonomer. Detta på 

                                                 
4 Kravet på hemförsäkring ställs av Lulebo samt Lindbäcks hyresfastigheter AB.  
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grund av att ekonomer har fått mer information angående hemförsäkringar genom det 
samarbetsavtal5 ett försäkringsbolag har med Luleå Studentkår.  

3.3 Datainsamlingsmetod  
Denscombe (2000) skriver att fokusgrupper är lämpligt att använda för undersökning av 
attityder och åsikter.  Fokusgrupper kan användas för att ta reda på attityder till ämnen som 
inte är känsliga (ibid). Vi ansåg att attityder till hemförsäkring inte var ett känsligt ämne och 
därför tyckte vi att fokusgrupper var ett alldeles utmärkt val. Christensen, Andersson, 
Carlsson och Haglund (1998) skriver att en intervju med en fokusgrupp är en diskussion och 
därför inte lika strukturerad som en traditionell intervju. Denna mer öppna konversation 
innebär att idéer och åsikter bollas mellan deltagarna och kan i vissa fall leda till att 
gruppmedlemmarna själva skapar nya frågeställningar. Greenbaum (1998) skriver att 
fokusgrupper är en kvalitativ undersökning, det finns tre olika sorters fokusgrupper, stor 
grupp (8-10 personer), liten grupp (4-6 personer) och telefongrupp. I denna uppsats har vi valt 
två mindre fokusgrupper, för att på så sätt erhålla mer utförliga svar. Våra fokusgrupper 
bestod av en grupp teknologer och en grupp ekonomer. Dessa grupper bestod av fyra personer 
varav två tjejer och två killar, detta för att våra fokusgrupper skulle vara så representativa som 
möjligt. Greenbaum (1998) skriver att fokusgruppen bör vara en homogen grupp beroende på 
Caseföretagets behov. Vårt val av homogena gruppmedlemmar stämmer överens med 
Greenbaums synsätt, eftersom den ena gruppen endast bestod av teknologer och den andra 
gruppen bestod enbart av ekonomer.  
 
Denscombe (2000) samt Greenbaum (1998) skriver att samtliga grupper sammanförs av en 
moderator som är utbildad forskare som leder gruppintervjun. I vår uppsats har vi intagit 
rollen som två moderatorer. Enligt Greenbaum (1998) är moderatorns uppgift att vägleda 
intervjun snarare än att ställa flertalet frågor. Christensen et al. (1998) menar att moderatorn 
även bör se till att gruppen håller sig till ämnet och ställa följdfrågor för att ta reda på vilken 
uppfattning gruppmedlemmarna har samt varför de agerar på ett visst sätt. Greenbaum (1998) 
skriver att det är bra om moderatorerna och de personer som ska medverka i intervjun, har en 
viss kännedom om varandra innan intervjun så att moderatorn kan välja lämpliga 
gruppmedlemmar. På grund av tidsbrist samt Greenbaums förslag på utvalda 
gruppmedlemmar, valde vi studenter som vi hade en viss kännedom om sedan tidigare och 
som var lätta att ta kontakt med. Då vi kände till dessa individer och visste att de har lätt för 
att uttrycka sina tankar och åsikter, hoppades vi att de skulle ge oss relevanta svar.  
 
Denscombe (2000) skriver vidare att det finns tre utmärkande drag för fokusgrupper. Den 
första är att intervjun börjar med ett starskott som är ett påstående som används för att 
introducera diskussionen i rätt riktning. Det andra som är utmärkande är att moderatorn inte 
behöver inta en lika neutral roll som vid en intervju. Eftersom moderatorn säger egna 
påståenden så tolkar vi det som att han/hon därför inte behöver vara lika neutral. Det tredje 
utmärkande draget är att interaktionen inom gruppen sätts i fokus för att insamla information, 
istället för att bara samla in information från varje enskild individ.  
 

                                                 
5 Samarbetsavtalet är ett avtal mellan försäkringsbolaget och Luleå Studentkår som innefattar marknadsföring, 
mässor och tillgång till lokaler. Marknadsföringen innebär bland annat att försäkringsbolaget får göra reklam på 
Luleå Studentkårs hemsida, mailutskick till samtliga medlemmar, annonser i Universitetstidningen. 
Försäkringsbolaget deltar också vid Luleå Studentkårs arbetsmarknadsmässa, Cesar. Avtalet ger dem möjlighet 
och fördelar mot konkurrenter genom att kommunicera med studenterna och därmed stärka igenkännandet av 
deras varumärke.  
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Som vi nämnt är syftet med denna uppsats att undersöka vilka attribut som påverkar 
studenters attityder till hemförsäkringar. Innan vi träffade våra fokusgrupper formulerade vi 
öppna frågor som användes för att leda diskussionen i rätt riktning. Under diskussionerna 
ställde vi även följdfrågor för att få mer uttömmande svar och för att leda in deltagarna på rätt 
spår igen. När vi träffade fokusgrupperna började vi med att presentera oss samt att 
diskussionen skulle handla om studenters attityder till hemförsäkring. Diskussionen inledes 
med ett startskott, vilket var en fråga om varför studenterna hade tecknat eller inte tecknat en 
hemförsäkring samt vad studenterna värdesatte hos en hemförsäkring. Vi gjorde 
ljudinspelningar, för att lättare kunna sammanställa intervjuerna på ett bra sätt. Detta stöds av 
Greenbaum (1998) som menar att det är vanligt att spela in intervjuer med fokusgrupper. 
Christensen et al. (1998) uttrycker att det är viktigt att diskussionen med fokusgruppen hålls i 
en lugn och trygg miljö. Diskussionerna med respektive fokusgrupp tog knappt en timme och 
genomfördes i skolmiljö där studenterna förhoppningsvis känner sig hemma. 

3.4 Analysmetod  
Som vi tidigare har nämnt i vårt teoriavsnitt är det viktigt att veta vad kunder värdesätter för 
olika attribut hos en tjänst, för att kunna förutspå kundernas attityder. Vi har därför undersökt 
vilka attribut som de flesta studenter värdesätter hos en försäkring och sedan analyserat dessa 
attribut för att kunna jämföra praktiken med teorin. Vi har utgått från vår egen konceptuella 
modell för att kunna besvara vår forskningsfråga. 

3.5 Validitet 
Thurén (2002) framhåller att validitet innebär att forskarna verkligen undersöker det som de 
har föresatt sig att undersöka. För att höja validiteten i vår uppsats har vi utgått från teorin när 
vi har konstruerat våra frågor. Vi har formulerat frågor där vi hade en förhoppning att 
studenterna skulle ge oss svar så vi kunde identifiera olika attribut hos tjänsten försäkringar. 
Ett exempel på en av våra frågeställningar är: - Vad anser ni är viktigt om eller när ni köper en 
hemförsäkring? Denscombe (2000) skriver att det är svårt att välja ut en representativ grupp, 
vilket gör att det blir svårt att generalisera svaren. De personer som medverkade i våra 
fokusgrupper valde vi för att vi ansåg att de skulle kunna utgöra representativa grupper för 
förstaårsstudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Vi anser att de var representativa för att de 
bestod av båda könen samt att vi ansåg att de var i en ålder då de flesta studenter flyttar 
hemifrån för första gången. Som vi tidigare nämnt i vår uppsats hade vi en viss kännedom om 
deltagarna i fokusgrupperna innan intervjun. Studenterna trodde själva att deras åsikter kunde 
representera flertalet av deras klasskamraters åsikter. Under intervjun med fokusgrupperna 
ställde vi som moderatorer följdfrågor till deltagarna när någonting var oklart och behövde 
utvecklas mer djupgående. Eftersom vi spelade in diskussionen med fokusgruppen kan detta 
ha påverkat deltagarnas spontanitet i svaren. Vi märkte när vi stängde av bandspelaren så 
kändes det som om deltagarna blev mer avslappnade. Detta fenomen var mer framträdande 
när vi höll diskussionen med fokusgruppen bestående av ekonomer.  
 

3.6 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet definierar Thurén (2002) som att undersökningen är gjord på rätt sätt 
och om olika forskare med samma metod kan dra samma slutsatser höjer det reliabiliteten. 
För att förbättra tillförlitligheten i vår metod har vi spelat in diskussionerna, vilket gör att vi 
kan lyssna på diskussionen flera gånger om det är någonting som är oklart, men vi har 
dessutom tagit anteckningar under diskussionen. Dencombe (2000) skriver att det kan vara 
svårt att fånga upp det väsentliga från deltagarnas diskussion, eftersom det är en interaktion 
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där det kan pågå samtal sinsemellan deltagarna samtidigt när de kan avbryta och prata i mun 
på varandra. Under diskussionerna upplevde vi att det inte var ett problem att deltagarna 
avbröt eller pratade samtidigt. I fokusgruppen med ekonomer var det snarare ett problem att få 
deltagarna att delge sina åsikter. I båda grupperna fanns det en person som var mer 
dominerande, eftersom dessa var mer insatta i hemförsäkringar. Detta stämmer överens med 
Denscombe som menar att problem som kan förekomma i en fokusgrupp kan vara att en del i 
gruppen inte vill delge sina åsikter och tankar samt andra deltagares synpunkter tar över 
diskussionen. Christensen et al. (1998) skriver att moderatorerna kan motverka detta problem 
genom att rikta frågeställningar till de mindre aktiva i diskussionen. Vi har följt Christensens 
et al. råd genom att rikta frågeställningar till de individer som var mer passiva under 
diskussionen.  Vi upplevde att de personer som inte hade en hemförsäkring var mer passiva 
och detta kan ha påverkat vårt resultat, eftersom dessa deltagare inte hade samma kunskaper 
och engagemang gällande hemförsäkringar. Vårt val att göra en kvalitativ kan ha påverkat 
vårt resultat på grund av att det inte går att generalisera fokusgruppernas svar på samma sätt 
som om vi hade gjort en kvalitativ undersökning med många respondenter. Vi är medvetna 
om att vår analys av fokusgruppernas svar kan ha påverkats av vår egen tolkning.   
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4 Resultat av empirisk undersökning 
 detta kapitel redogörs de resultat som vi har kommit fram till under diskussionerna med de 
två fokusgrupperna. För att enklare kunna redogöra vårt resultat har vi utgått från våra 

intervjufrågor.  
 I

 

4.1 Fokusgrupp med teknologer 
I denna fokusgrupp hade båda tjejerna och en av killarna en hemförsäkring. Det var alltså bara 
en person som saknade hemförsäkring. Den person som inte ägde en hemförsäkring trodde att 
han innefattades av föräldrarnas hemförsäkring för att han var folkbokförd hos föräldrarna 
och bodde i en andrahandslägenhet. En orsak till varför de tre personerna hade köpt en 
försäkring berodde på de krav som krävs för att få hyra en studentlägenhet i Luleå. 
Studenterna trodde även att deras föräldrar påverkat deras beslut att teckna en hemförsäkring. 
Studenterna menade att de lärt sig av sina föräldrar att hemförsäkring var ett måste att inneha. 
Tjejerna i gruppen ansåg att hemförsäkringar var bra att ha och båda två hade bra erfarenheter 
från deras försäkringsbolag, eftersom de hade fått ersättning vid skada och bra hjälp av deras 
handläggare. Killen som ägde en hemförsäkring tyckte att försäkringsbolag suger ut pengar 
från småspararna och att privatpersoner inte får den ersättning de förväntar sig att få.  

 
Studenterna ansåg att vid köp av hemförsäkring var det viktigt att den var billig, hade låg 
självrisk, innehöll stöld, drulle och reseförsäkring samt att det var ett bra företag. Med bra 
företag menade de att försäkringsbolaget skulle ha ett bra rykte och vara välkänt, vilket ingav 
förtroende. Gruppen tyckte också att det var viktigt att få bra hjälp av försäkringsbolagets 
handläggare när de råkat ut för en olycka och snabbt kunna få hjälp. I dagsläget ansåg 
gruppen att de inte ville förändra innehållet i sina försäkringar, men de tyckte att det var 
viktigt att försäkringen kunde anpassas utifrån deras egna önskemål just vid det tillfället, till 
exempel om de skulle ut och resa eller om de köpt en ny värdesak.  

 
Den främsta anledningen till varför de hade valt ett visst bolag, berodde på vilket bolag 
föräldrarna hade valt. Den killen som ägde en hemförsäkring hade haft ett annat 
försäkringsbolag innan han flyttade till Luleå. Vid flytten upp till Luleå ville han ta med sin 
studentförsäkring, men detta bolag i Luleå hade inte studentförsäkringar. Därför valde han att 
söka efter nya försäkringsbolag. I fråga om hur studenterna söker och upplever information 
om hemförsäkringar svarade killen som ägde en hemförsäkring att han hade anlitat ett företag 
via Internet där han hade uppgivit de kriterier han ville att försäkringen skulle uppfylla. Han 
valde därefter det försäkringsbolag med lägst pris för dessa tjänster. De andra deltagarna 
förlitade sig på föräldrarna när de skulle söka information och valde därför samma bolag som 
sina föräldrar. En av tjejerna visste inte att det existerade hemförsäkringar speciellt utformade 
för studenter. Den deltagare som inte ägde en hemförsäkring hade inte sökt efter information, 
men han kommer att leta information efter sommaren, eftersom han då får ett 
förstahandskontrakt. Den här personen kommer att be sina föräldrar om hjälp att hitta en 
lämplig försäkring, eftersom han inte har kunskap om hemförsäkringar. Gruppen ansåg att det 
var svårt att veta vad deras hemförsäkringar innefattade till exempel om de var tvungna att 
teckna ytterligare en försäkring om de skulle köpa en klocka. 
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4.2 Fokusgrupp med ekonomer 
I denna fokusgrupp hade alla deltagarna hemförsäkring, varav en kille och en tjej bodde 
hemma hos föräldrarna och täcktes under deras försäkring. Den andra tjejen hade en 
hemförsäkring genom en fackorganisation, plus att hon tecknat en tilläggsförsäkring vid köp 
av hus. Den andra killen hade köpt en egen hemförsäkring när han flyttade till Luleå. 
Deltagarna i vår fokusgrupp hade tecknat hemförsäkring för att de ansåg att det var 
nödvändigt om de skulle råka ut för en olycka och därmed en ekonomisk trygghet. De 
deltagare som bodde i Lulebos studentlägenheter hade även tecknat hemförsäkring på grund 
av de krav Lulebo ställer.  Gruppmedlemmarna tyckte att hemförsäkringar var något positivt 
och att det innebar en trygghet. De menade att försäkringar var bra för att undvika kostnader 
ifall en olycka skulle inträffa. Tjejen med hus tyckte att det var dyrt med hemförsäkring, men 
hon valde i alla fall att teckna en på grund av den trygghet försäkring innebär. De trodde att 
för de studenter som bor i en studentlägenhet var priset viktigare än innehållet i 
hemförsäkringen. Däremot trodde de att innehållet var viktigare för husägare. 
Gruppmedlemmarna menade också att det kändes som att de måste ha en hemförsäkring ifall 
att någonting skulle hända, speciellt om du bor i ett hus på grund av att du själv är ansvarig 
om exempelvis spisen går sönder. Båda tjejerna i gruppen hade fått användning av sina 
hemförsäkringar och fått ersättning. Gruppmedlemmarna tyckte det var svårt att veta om deras 
hemförsäkring täckte skada på TV, mp3-spelare, klocka etc. De var därför negativa till andra 
sorters försäkringar gällande dessa saker. 

 
Vid köp av hemförsäkring tyckte tjejen som just köpt hus, att det var viktigt att 
hemförsäkringen täckte inbrott, vattenskada och brand samt att hon kunde göra 
tilläggsförsäkringar om en naturkatastrof skulle uppstå.  Gruppmedlemmarna ansåg också att 
det var viktigt med pris, innehåll, ersättning för lösöre och vilket försäkringsbolag. Med 
innehåll menar tjejen med hus att den ska täcka förlust av värdesaker samt skada på hennes 
hus. En av killarna tyckte att det var viktigt att samla alla försäkringar inom samma bolag 
därför att det känns tryggare att ha allting samlat. Majoriteten av deltagarna hade dålig 
kunskap vad som ingick i deras hemförsäkring och därför kunde de först inte svara på vad de 
ville lägga till eller ta bort från sin försäkring. En kille hade tecknat en extra tilläggsförsäkring 
för olycksfall och båda tjejerna hade reseförsäkring för att det kändes tryggt om något skulle 
hända på resan. Gruppmedlemmarna hade även önskemål att tandläkarförsäkring skulle ingå i 
hemförsäkringen. Som vi tidigare nämnt tyckte de att det var ett problem att veta innehållet i 
sin försäkring. De hade ett förslag för att lättare kunna förändra och ha översikt gällande 
innehållet. Förslaget gick ut på att studenter skulle kunna ha en ”basic försäkring” och sedan 
få möjlighet att kryssa för vilka tjänster som de ville bli försäkrade för. De gav exempel på 
bil, tandläkare, cykel och resa.  
 
Den killen som bodde i studentlägenhet hade valt samma försäkringsbolag som sina föräldrar. 
Som tidigare nämnts hade tjejen med hus en försäkring genom en fackorganisation. 
Gruppmedlemmarna trodde det var vanligt att studenter väljer samma bolag som sina 
föräldrar samt att det var viktigt att välja ett känt försäkringsbolag som var väl etablerat på 
marknaden. Den killen som gick under sina föräldrars hemförsäkring hade sökt information 
på Internet för sin framtida hemförsäkring. Det kriterium han ansåg var viktigast var att 
försäkringen var billig. Tjejen med hus hade också letat information på Internet, därför att hon 
ville hitta den mest förmånliga hemförsäkringen, hon valde dock att behålla sin hemförsäkring 
via fackorganisationen. För den tjejen som bodde hemma hos föräldrarna har det inte varit 
aktuellt att söka efter information gällande hemförsäkring. Gruppen sa att de inte hade fått 
någon information alls om hemförsäkringar när de hade börjat studera i Luleå. 
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4.3 Sammanställning av empirisk undersökning 
För att beskriva svaren från våra fokusgrupper på ett lättöverskådligt sätt har vi konstruerat 
nedanstående tabell: 
 
Tabell 1: Kortfattat resultat från diskussionerna med våra fokusgrupper. 
 
Diskussionsfrågor Teknologer Ekonomer 
Äger ni en hemförsäkring? 
 

Tre av deltagarna  Alla deltagare 

Varför/varför inte? 
 

Personen utan hemförsäkring 
trodde att han täcktes av 
föräldrarna. Övriga p.g.a. krav från 
Lulebo samt föräldrarna. 

Trygghet och krav från Lulebo 

Allmänna synpunkter gällande 
hemförsäkringar? 
 

Tjejerna positiv inställning, en kille 
tyckte att bolagen ”suger ut 
pengarna från småsparare” 

Positivt, trygghet, dyrt. Svårt att 
veta innehållet.  

Vad anser ni är viktigt om eller 
när ni köper en hemförsäkring? 
 

Billig, låg självrisk, stöld, drulle, 
reseförsäkring och bra företag. 

Inbrott, vattenskada, brand, 
naturkatastrof, pris, innehåll, bra 
ersättning, bra försäkringsbolag. 

Är det någonting som ni skulle 
vilja förändra i er hemförsäkring? 
 

Viktigt att kunna förändra 
innehållet efter egna önskemål. 

Önskan att det skulle ingå 
tandläkareförsäkring samt 
möjlighet att förändra innehållet. 

Hur har ni gjort ert val av 
försäkringsbolag? 

Inverkan från föräldrarna, Internet 
för att hitta den billigaste. 

Inverkan från föräldrarna, facket, 
känt försäkringsbolag. 

Söker ni information och hur 
upplevs den informationen?  

Internet, föräldrarna. Svårt att veta 
innehållet i försäkringar. 

Internet, föräldrarna. Dålig 
information via LTU. 
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5 Analys 
etta avsnitt har vi analyserat våra fokusgrupper för att sedan koppla samman dessa 
resultat med teorin och vår tänkta konceptuella modell. Med detta vill vi visa attributens 

påverkan på attityden till ett beteende. Vi har börjat med att identifiera vilka attribut som 
studenter värdesätter och sedan analyserat hur dessa attribut påverkar studenters attityder. 

 D
 

5.1 Attribut och Attityd 
 
Som vi nämnt i teorikapitlet finns det ett samband mellan attribut och attityd i både TRA och 
TPB modellerna. Vi har följt Ajzen och Fishbeins (1980) resonemang som menar att det går 
att förutspå kunders attityder genom att veta vad kunder värdesätter för olika attribut hos en 
tjänst. Vi har utgått från detta resonemang när vi genomfört diskussionerna med våra 
fokusgrupper för att identifiera vilka attribut som studenterna värdesätter hos tjänsten 
hemförsäkringar. Efter våra diskussioner med fokusgrupperna har vi identifierat attributen: 
pris, innehåll, varumärke och service.  

 
 

 
 Attityd  
till ett beteende

 
Intention

Innehåll 

Varumärke 

Service 

 
Beteende

Pris 

Figur 4: Tänkt konceptuell modell omarbetad utifrån TRA och TPB, med identifierade 
attribut. Källa: Egen modell 
 
Som vi tidigare har beskrivit i teorikapitlet har Fishbein (1967), refererad i Wang och 
Heitmeyer (2006), skapat en formel som mäter komponenten ”Attityd till ett beteende” (AB). 
AB kan mätas genom två komponenter hur starkt personens uppfattning är till objektets 
attribut (bi) och en utvärdering av hur viktiga dessa attribut är och vad de får för 
konsekvenser samt vad personen har för förväntningar på attributen (ei). Nedan kommer vi 
att tolka hur studenterna uppfattar och värderar attributen. Vi kommer även att analysera vilka 
konsekvenser attributen kan ge och vilka förväntningar studenterna har på attributen 
tillhörande hemförsäkringar. För att analysera prisets påverkan på ”Attityd till ett beteende” 
använder vi Fishbeins formel för denna komponent. Eftersom vi har gjort en kvalitativ 
undersökning kan vi inte beräkna formeln matematiskt, utan istället har vi analyserat 
beståndsdelarna i formeln och dragit slutsatser gällande ”Attityd till ett beteende” (AB). 
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5.1.1 Pris 
I vårt teorikapitel påstår Ajzen och Fishbein (1980) att det attribut som nämns först och flest 
gånger är det attribut som är viktigast hos tjänsten. Under de diskussioner vi har haft med våra 
fokusgrupper har deltagarna nämnt attributet pris först och de har även sagt att det är den mest 
avgörande faktorn vid tecknandet av försäkring. Med attributet pris menar studenterna ett lågt 
pris. Pris är ett viktigt attribut för studenterna, eftersom de har låg inkomst samt att de tycker 
att de inte har dyrbara ägodelar i sina hem som är värda att försäkra.  
 
Vi tolkar att studenterna uppfattar attributet pris som ytterst relevant eftersom studenterna 
inte skulle köpa tjänsten om den var för dyr. Vi bedömer att studenternas värderar pris som 
ett viktigt attribut och därför skulle ett lågt pris skapa en mer positiv attityd enligt formeln. Vi 
tror däremot att ett allt för lågt pris inte skulle bidra till att fler studenter tecknar 
hemförsäkring. Detta påstående baserar vi på att ett lågt pris ofta är synonymt med lägre 
kvalité. Ett för högt pris kan leda till negativa konsekvenser för studenterna, eftersom deras 
inkomst är liten och därför tror vi att priset måste vara anpassat utifrån studenternas ekonomi. 
Vi anser att studenterna förväntar sig att en dyr hemförsäkring ska ge mer mervärde i form 
av större innehåll jämfört med en billig hemförsäkring.  
 
”Attityd till ett beteende” (AB): Sammanfattningsvis tror vi att priset har en stor påverkan på 
attityden eftersom om en försäkring var allt för dyr skulle studenterna inte tycka att det var 
värt att köpa en hemförsäkring. Vi tror att så länge priset är inom en rimlig nivå, kommer 
priset inte att vara det avgörande attributet vid val av bolag. Deltagarna i våra fokusgrupper 
har nästan alla haft en hemförsäkring, därför tolkar vi det som att de har en övervägande 
positiv attityd till dagens priser eftersom de har köpt en hemförsäkring. 
  

5.1.2 Innehåll 
Det andra attributet vi har kunnat identifiera bland studenterna är innehåll. Med innehåll 
menar studenterna att en hemförsäkring ska innehålla stöld, drulle, reseförsäkring, inbrott, 
vattenskada och brand. Studenterna i båda våra fokusgrupper har sagt att det är svårt att veta 
vad hemförsäkringar egentligen innehåller. Studenterna ansåg även att det var viktigt att 
kunna göra tillägg till sin hemförsäkring så att den passade studenternas krav för just det 
tillfället. De exempel som studenterna uppgav var olycksfall, reseförsäkring, naturkatastrof, 
tandläkare, bil och cykel.  
 
Studenterna har uppgett att de har dålig uppfattning om vad deras hemförsäkring innehåller, 
däremot har de en uppfattning om vad de vill att deras hemförsäkring ska innehålla. 
Studenterna värderar innehållet i hemförsäkringen högt, inte minst med tanke på att 
studenterna vill kunna välja innehållet så att de bara betalar för de tjänster som de vill utnyttja. 
Idag anser studenterna att deras hemförsäkring inte är utformad på det sätt de önskar, vilket 
innebär negativa konsekvenser för studenterna som idag inte vet riktigt vad de betalar för i 
sin hemförsäkring. Vi har sett att studenternas förväntningar på hemförsäkringarnas innehåll 
varierar. Många studenter har inte kunskap om vad som ingår i deras hemförsäkring, deras 
förväntningar tolkar vi därför som låga gällande attributet innehåll.  
 
”Attityd till ett beteende” (AB): Vi tror att studenternas låga förväntningar och dåliga 
kunskaper om innehållet i hemförsäkringen bidrar till en mer negativ attityd till 
hemförsäkringar.  
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5.1.3 Varumärke 
Det tredje attributet vi identifierat är varumärke. Studenterna menade att det var viktigt att 
försäkringsbolaget var välkänt och att det hade att bra rykte, vilket de ansåg ingav förtroende.  
 
Hur varumärket uppfattas spelar stor roll för studenterna vid tecknande av en försäkring 
Majoriteten av gruppmedlemmarna i fokusgrupperna hade en hemförsäkring hos ett välkänt 
försäkringsbolag, därför anser vi att de värderar varumärket högt. Konsekvensen av 
studenternas uppfattningar innebär att de kommer att välja ett känt varumärke med bra rykte. I 
och med att studenter värderar ett känt varumärke högt leder det troligtvis till att studenterna 
har höga förväntningar på dessa varumärken.  
 
”Attityd till ett beteende” (AB): Sammanfattningsvis tror vi att ett välkänt varumärke med ett 
bra rykte leder till positiva attityder bland studenterna. 
 

5.1.4 Service 
Det fjärde attributet som studenterna har nämnt är service. Med service menade studenterna 
att det var viktigt att få snabb hjälp om de råkade ut för en olycka till exempel att de inte 
behövde vänta länge i telefonkö. Studenterna tyckte även att det var betydelsefullt att de fick 
prata med rätt person för deras ärende.  
 
Studenternas uppfattning till service har varit varierande. Vi har dock sett att de studenter 
som fått ersättning vid skada haft en mer positiv uppfattning. Deltagarna i våra fokugrupper 
har även sagt att de tycker att det är viktigt med bra service om de skulle råka ut för en skada, 
vi anser därför att studenterna tycker service är värdefullt. Vi tror att konsekvensen av ett 
rykte om en bra service kan innebära att fler studenter tecknar en hemförsäkring. I och med att 
uppfattningarna om service varierat tror vi även att förväntningarna gällande attributet 
service varierar bland studenterna beroende på om de har en positiv eller mer negativ 
uppfattning om vilken service de kan erbjudas.  
 
”Attityd till ett beteende” (AB): Sammanfattningsvis anser vi att de studenter som inte 
brukat en försäkring någon gång har haft en mer negativ attityd gentemot service. De 
studenter som har fått bra service när de råkat ut för en olycka, har haft en bättre attityd till 
service. 

5.2 Attributens påverkan på komponenten ”Attityd till ett beteende” 

 
Figur 5: Tänkt konceptuell modell omarbetad utifrån TRA och TPB med attributens påverkan 
på ”Attityd till ett beteende”. Källa: Egen modell 
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Vi har sett i vår analys att priset har en stor påverkan på attityden, om priset inte är på en 
rimlig nivå kommer studenter inte att prioritera att köpa en hemförsäkring. Därför tolkar vi 
det som att oavsett hur de andra attributen värderas av studenter är priset det avgörande 
attributet. Om priset ligger på en skälig nivå för studenterna kommer de därefter att utvärdera 
de andra attributen. Vi anser att priset är relaterat till de andra attributen genom att priset 
påverkar innehåll, varumärke och service. Priset påverkar innehållet därför att vi tror ett högre 
pris borde resultera i ett rikligare innehåll. Priset påverkar även varumärket genom att om 
priset är högre uppfattas varumärket som mer exklusivt och vice versa. Även service påverkas 
av priset för om kunden betalar ett högre pris kan försäkringsbolaget anställa fler personer och 
förhoppningsvis tillhandahålla bättre service. Förutom priset påverkar även attributen 
innehåll, varumärke och service ”Attityd till ett beteende”. 
 
I vår analys av fokusgruppens resultat har vi sett att innehållet i hemförsäkringen bidrar till en 
mer negativ attityd till hemförsäkringar och att ett välkänt varumärke med ett bra rykte leder 
till positiva attityder bland studenter. Vi tolkar även att studenter som inte brukat en 
försäkring någon gång har haft en mer negativ attityd gentemot service, medan de studenter 
som har fått bra service när de råkat ut för en olycka, har haft en bättre attityd till service. 
Förutom prisets påverkan på de andra attributen, anser vi även att de övriga attributen 
påverkar varandra sinsemellan. Vi antar också att innehåll och service påverkar varumärket, 
därför att ett bra innehåll och service stärker ett varumärke (Lagergren, 1998). 
Sammanfattningsvis har vi inte sett några större skillnader mellan fokusgruppernas attityd till 
hemförsäkring, men en viss skillnad mellan tjejerna och killarna. Tjejerna har haft mer positiv 
attityd än killarna, vilket vi tror beror på att tjejer värderar trygghet högre.  

5.3 Intention och beteende 
Fishbein och Ajzen (1975) skriver att attributionsteori handlar om att redogöra för under vilka 
förhållanden som olika attribut påverkar en persons agerande. Vi har i ovanstående kapitel 
identifierat de attribut som studenter värdesätter till tjänsten försäkringar, sedan har vi 
redogjort för vilken påverkan dessa attribut kan ha på attityden. Som vi tidigare nämnt i vårt 
teorikapitel gällande TRA och TPB modellerna så räcker det inte med att bara förändra 
kundernas attityder för att få dem att utföra ett beteende, exempelvis att köpa en tjänst, det 
krävs även att kunden har en intention det vill säga en vilja till att utföra ett beteende. I våra 
fokusgrupper har samtliga deltagare haft en mer eller mindre positiv inställning till tjänsten 
hemförsäkringar. Trots denna positiva inställning har inte alla studenter haft en 
hemförsäkring. Vi tror att denna inställning kan bero på att de inte haft en vilja att teckna en 
hemförsäkring. Denna brist på vilja kan förklaras av Ajzen och Fishbein (1980) som beskriver 
att om kunden tror att attributen kommer att uppfylla de behov som kunden har, kommer 
kunden att köpa tjänsten. Vi tror att studenters brist på kunskap om vad hemförsäkringen 
innehåller kan bidra till att studenter tror att hemförsäkringen inte uppfyller deras behov och 
att de därför inte är lika villiga att teckna en hemförsäkring. Vi tror därför att om 
försäkringsbolagen skulle anpassa innehållet i hemförsäkringen det vill säga utforma 
hemförsäkringen utifrån studenters specifika behov, skulle detta kunna innebära att fler 
studenter skulle köpa en hemförsäkring.  

- 19 - 



Studenters attityder till hemförsäkringar 
 

6 Slutsatser 
 detta avsnitt har vi besvarat vår forskningsfråga samt diskuterat och reflekterat om hur 
teorierna fungerar i verkligheten. Vi har även gett råd till företag hur de praktiskt kan 

använda våra resultat samt diskuterat vårt bidrag till forskningen och förslag på framtida 
forskning. 

 I
 

6.1 Vilka attribut påverkar studenters attityder till hemförsäkringar?   
Vi har identifierat pris, innehåll, varumärke och service som de viktigaste attributen för 
studenter när de köper en hemförsäkring. Utifrån vår analys av dessa attribut har vi kommit 
fram till att pris är det viktigaste attributet som påverkar studenters attityder vid tecknande av 
en hemförsäkring. Om priset är för högt så kan studenter inte köpa en hemförsäkring oavsett 
varumärke, innehåll och service. Innehållets påverkan på attityden hänger samman med att 
studenter har en knapp ekonomi och därför enbart vill betala för de tjänster som de önskar 
samt att studenter har dålig kunskap om vad deras hemförsäkring innehåller. Vi har därför 
konstaterat att en bättre information om vad hemförsäkringen innehåller skulle kunna bidra 
till en positivare attityd till hemförsäkringar bland studenter. Vi har även konstaterat att 
varumärkets rykte och hur välkänt det är spelar en avgörande roll. Studenterna som vi har 
undersökt har sin nuvarande hemförsäkring hos ett välkänt försäkringsbolag. Vi tror att detta 
beror på att studenter har positivare attityder till välkända försäkringsbolag med bra rykte. I 
vår analys har vi tolkat attributet service som att de studenter som inte har fått användning för 
sin hemförsäkring har haft en mer negativ attityd till den service försäkringsbolag kan 
tillhandahålla. Däremot har vi upptäckt att de studenter som brukat sina försäkringar har haft 
mer positiv attityd till hemförsäkring. Dessa studenter har sagt att de fått bra hjälp och 
ersättning av sina handläggare. Sammanfattningsvis tolkar vi det som att studenterna i våra 
fokusgrupper har haft en övervägande positiv attityd till hemförsäkringar.  

6.2 Rekommendationer och bidrag till försäkringsbolag 
I denna uppsats har vi upptäckt att studenter tycker det är komplicerat att veta innehållet i 
hemförsäkring på grund av att de tycker att de inte har fått tilläcklig information om 
hemförsäkringar både innan och efter de har köpt en hemförsäkring. Studenterna har även 
sagt att de endast vill betala för de tjänster som de vill använda. Därför rekommenderar vi att 
försäkringsbolag utformar innehållet på ett lättöverskådligt sätt. Vi tycker därför att förslaget 
som studenterna föreslog var en bra idé, där de själva skulle få möjlighet att kryssa i det 
innehåll som de vill ha i sin hemförsäkring och på så sätt få skräddarsydda hemförsäkringar. 
Detta skulle försäkringsbolag kunna genomföra genom att tillhandahålla en tjänst på deras 
hemsida där kunden kan logga in till ”mina sidor”. På ”mina sidor” skulle varje kund kunna se 
sina egna uppgifter, till exempel vad deras försäkringar innehåller och hur mycket de kostar 
samt vilken ersättningsnivå de kan erhålla. Vi rekommenderar även att försäkringsbolag satsar 
mer på att nå studenter och deras behov på ett bättre sätt. Vårt förslag på 
marknadsföringsåtgärder är att lägga fokus på ägodelar som studenter är värdesätter, det kan 
exempelvis vara mp3-spelare, laptop, digitalkamera, mobiltelefon etc. Idag verkar det som om 
försäkringsbolag fokuserar sin marknadsföring på lösöre i hemmet. Vi tror att det är fel fokus 
på grund av att studenter oftast har lite värde i sina hem när det gäller möbler och större värde 
på teknisk utrustning. Om försäkringsbolag lägger sina marknadsföringsaktiviteter på samma 
nivå som studenter befinner sig på, så tror vi att det går att förändra attityderna till att bli mer 
positiva och skapa ett större intresse hos studenter att teckna hemförsäkring. 
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6.3 Vårt bidrag till litteraturen 
I vår analys har vi identifierat att pris, innehåll, service och varumärke är de attribut som har 
störst inverkan på studenters attityder till en hemförsäkring. Vi anser att de är de viktigaste 
attributen för kunder när det gäller tjänster i allmänhet. Attributens påverkan på attityden 
stämmer väl med de teorier vi studerat i vår uppsats. I vår analys har vi konstaterat att pris är 
ett avgörande attribut som i sin tur påverkar de övriga. I de teorier vi har studerat har vi inte 
funnit någon forskning som visar att ett attribut kan ha en sådan avgörande påverkan på de 
övriga attributen. Vi menar att priset är det avgörande attributet som påverkar attityden till de 
flesta tjänster, på grund av att priset måste anpassas utifrån kundernas ekonomi. Om priset är 
för högt kan kunderna inte köpa tjänsten oavsett varumärkets innehåll och service.  
 
Vårt val att utföra en fallstudie istället för en surveyundersökning har bidragit till en ny 
kunskap gällande vilka attribut som påverkar studenters attityder. Fördelen med att ha gjort en 
fallstudie har inneburit att vi fått möjlighet att ställa följdfrågor, vilket har skapat en bättre och 
ökad förståelse för fokusgruppens attityder. Om vi hade istället hade valt att göra en 
enkätstudie hade vi gått miste om viktiga diskussioner kring attributen och dess påverkan på 
attityderna. Utifrån studenternas svar är det dock svårt att göra generaliseringar eftersom 
urvalet av studenter är mycket begränsat.  
 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att inte att studera komponenten ”Subjektiv norm” som 
ingår i både TRA och TPB modellerna.  I våra resultat har vi dock sett att ”Subjektiva norm” 
påverkat studenternas val av försäkringsbolag avsevärt. Alla studenter har sagt att de rådfrågat 
sina föräldrar innan de tecknat en hemförsäkring, dessutom har de flesta valt samma 
försäkringsbolag som sina föräldrar. Studenterna har uppgivit att orsaken till varför de 
rådfrågat sina föräldrar innan köp av en försäkring har berott på att de anser att föräldrarna 
haft mer erfarenhet och kunskap gällande försäkringar samt att det är tryggt att ha samma 
bolag som sina föräldrar. Eftersom ”Subjektiv norm” tycks påverka studenternas val och 
attityder i en stor omfattning, anser vi att denna komponent bör undersökas mer djupgående 
för att bättre kunna förstå och få kunskap om studenters attityder till hemförsäkring.  
 
I denna uppsats har vi studerat vilka attribut som påverkar studenters attityder och därför har 
vi inte studerat hur starkt attributen värderas hos studenter. Därför anser vi att det är lämpligt 
att forska vidare inom detta område för att mäta hur stark övertygelse studenter har gentemot 
hemförsäkringar. Vi har tidigare beskrivit i vårt teorikapitel att denna mätning kan göras 
genom att utvärdera attributen i en sjugradig skala och att deltagarna i undersökningen 
rangordnar attributen till hemförsäkringar. Ett annat förslag som vi har på framtida 
forskningsområden är att göra en liknande undersökning som vi har gjort i denna uppsats, 
men med fokusgrupper enbart bestående av studenter som inte äger en hemförsäkring. En 
sådan undersökning kan bidra till att erhålla kunskap om studenter som har en mer negativ 
attityd gentemot hemförsäkringar.  
 
Utifrån vår c-uppsats anser vi även att det kan vara lämpligt att undersöka om hur attityder 
kan förändras hos studenter. Vi har sett i vår litteraturstudie att det finns omfattande litteratur 
om hur attityder kan förändras. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att fortsätta 
vidare med forskningen kring hur försäkringsbolag kan utforma sin marknadsföring för att 
förändra attityder hos studenter. 
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6.5 Avslutande reflektion 

Attityd till 
ett 
beteende 

 
Subjektiv 
norm 

 
Intention

(2) 

(1) 

 
Beteende 

 
Figur 6: Utökad TRA modell. Källa: Egen modell 
 
Slutligen har vi modifierat Fishbein och Ajzens TRA och TPB modeller, därför att vi tror att 
det kan finnas en koppling mellan ”Subjektiv norm”, ”Attityd till ett beteende” och 
”Beteende” (1). Vi tror att denna koppling finns eftersom att studenters föräldrar kan ha ett 
stort inflytande över studenter som påverkar deras attityder till hemförsäkring, utan att de 
själva har en vilja att agera till köp av hemförsäkring. Vi har också sett av våra resultat att 
Lulebo och Lindbäcks hyresfastigheter AB:s krav på tecknade av hemförsäkring kan ses som 
en ”Subjektiv norm” eftersom de är en yttre påverkan på studenters beteende (2). Dock anser 
vi att Lulebo och Lindbäcks hyresfastigheter AB:s inte formar studenters attityder utan istället 
menar vi att det enbart är deras krav som leder till ett beteende.  
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