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Förord 
Genom arbetet med denna uppsats har vi fått en bättre förståelse för hur kundlojalitet kan 
skapas och även ökas för företag inom försäkringsbranschen. Vi tackar för teknikens under, 
speciellt den bärbara datorn som har underlättat den jobbiga situationen som uppstod under 
uppsatsens gång. Vi vill även rikta ett speciellt tack till alla respondenter som tagit sig tid att 
besvara enkäten och även rikta ett stort tack till Lars Johansson och övrig personal på 
Piteortens försäkringsbolag som varit otroligt hjälpsamma. Vi vill även tacka alla som har gett 
oss konstruktiv kritik och vägledning, speciellt alla seminariedeltagare och vår handledare 
Johan Frishammar.   
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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate the relationship between the four dimensions, that 
drives customer loyalty, and the 17 factors, that reflects customer loyalty,  that are described 
throughout this report. These dimensions and factors are important since they can create, 
increase and reflect customer loyalty. It is especially important for companies within the 
insurance industry to identify the factors that reflect customer loyalty because, in many cases, 
the customer does not become profitable for three to four years. This implies that it could be a 
great loss for the company if it misses an opportunity to create or increase customer loyalty. 
The investigation is based on an article from the publication Journal of Marketing that 
discusses a method dealing with customer loyalty. The article begins with 19 factors that are 
used to create four dimensions; loyalty intentions, affective commitment, brand equity and 
perceived value. Our survey investigation was performed on customers, with a post 
questionnaire, that had used their insurance during 2005 at Piteortens försäkringsbolag. The 
results showed that the dimensions perceived value and loyalty intentions creates and 
increases customer loyalty the most in the insurance business. Stayed as customer was the 
factor that reflected customer loyalty the most.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur förhållandet ser ut mellan de fyra 
dimensionerna, som driver kundlojalitet, och även mellan de 17 faktorerna, som reflekterar 
kundlojalitet, som beskrivs i uppsatsen. Dessa dimensioner och faktorer är viktiga eftersom de 
både kan skapa, öka och reflektera kundlojalitet. Det är speciellt viktigt inom 
försäkringsbranschen att identifiera de faktorer som reflekterar kundlojalitet eftersom kunden 
oftast inte blir lönsam förrän efter tre till fyra år. Detta innebär att om företaget missar 
tillfällen att skapa eller förbättra kundlojaliteten kan kunden vara en stor förlustaffär. 
Undersökningen är baserad på en artikel från tidskriften Journal of Marketing som innehåller 
en metod som behandlar kundlojalitet utifrån 19 faktorerna som bildar fyra dimensioner; 
lojalitetsintentioner, känslomässig relation, attityd gentemot varumärket samt upplevt 
kundvärde. Vår surveyundersökning utfördes på kunder, via postenkät, som har nyttjat sin 
försäkring under 2005 vid Piteortens försäkringsbolag. Resultatet visade att dimensionerna 
upplevt kundvärde och lojalitetsintentioner både ökar och skapar kundlojalitet mest inom 
försäkringsbranschen. Stannade kvar som kund var den faktor som i störst utsträckning 
reflekterar kundlojalitet. 
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Inledning 
 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemområdet, som följs av en 
problemdiskussion som mynnar ut i vårt syfte med uppsatsen och våra forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Blomqvist m.fl. (2000) påpekar att under lång tid har marknadsföringen grundat sig på teorier 
och erfarenheter från konsumentvarumarknadsföring på den amerikanska marknaden. Produkt, 
pris, plats och påverkan, den så kallade marknadsföringsmixen, har länge utgjort en etablerad 
mall för hur företagen ska planera och genomföra sin marknadsföring. Betoningen har legat 
på att hela tiden värva nya kunder. På senare tid har företagen lagt fokus på att välja rätt 
kunder, knyta kunderna närmare företaget samt koncentrera marknadsföringsinsatserna till de 
befintliga och potentiella kunder som företaget har bäst förutsättningar att leverera kundvärde 
till, vilket kallas relationsmarknadsföring. 1993 var begreppet relationsmarknadsföring nytt i 
både marknadsföringslitteraturen och bland marknadsförare, men har sedan dess blivit väldigt 
uppmärksammat. Tanken med relationsmarknadsföring är inte ny, utan skötseln av långvariga 
kundrelationer har funnits väldigt länge (ibid). Greenberg (2004) menar att lojalitet är den del 
av relationsmarknadsföringen som är mest uppmärksammad.   

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Grönroos (1996) är grundtanken i alla definitioner inom relationsmarknadsföring 
densamma, nämligen att marknadsföringen bör bygga på ett relationsperspektiv. Blomqvist 
m.fl. (2004) anser att relationen mellan företaget och kunden sällan avslutas när själva 
transaktionen upphör. Tvärtom menar författarna att relationen oftast intensifieras och får stor 
betydelse när kunden fattar sitt nästa köpbeslut. Kundrelationer har en central betydelse för 
företagets existens och även från kundens synvinkel finns det ett behov av att ha goda 
relationer med företaget. Detta för att osäkerheten är oftast stor inför köp och kunden behöver 
känna förtroende för sin leverantör (ibid).  
 
Fortsättningsvis skriver Grönroos att relationsmarknadsföring i första hand är en strategifråga 
för ledningen som berör olika faktorer som till exempel ledarskap, företagskultur, 
affärsorganisation och resursfördelning. Dock kräver relationsmarknadsföring att alla 
funktioner i företaget samverkar för att nå uppsatta mål. Relationsmarknadsföring kräver 
alltså en helhetssyn på företagets verksamhet. Fokus ligger på individer och den individuella 
kundrelationen, därför måste företagets kommunikation och strategi överensstämma med 
denna fokusering (ibid).  
 
Blomqvist m.fl. (2004) menar även de att relationsmarknadsföring ska ses som en strategi. 
Vidare anser de att relationsmarknadsföring, om strategin fullföljes på rätt sätt, ska leda till 
ökad kundlojalitet och lönsamhet. De anser även att kundlojalitet är ett centralt begrepp inom 
relationsmarknadsföringen. Tanken med relationsmarknadsföring är att företaget ska välja rätt 
kunder och bygga långsiktiga relationer med dessa, därför är det viktigt att hålla 
kundomsättningen på en låg nivå och att de befintliga kunderna är lojala mot företaget. För att 
detta ska uppnås ska kunderna erbjudas fördelar som motiverar dem till att förbli kunder 
(ibid). Utifrån ovannämnda författares resonemang menar vi att det är viktigt att alla 
funktioner i ett företag samarbetar för att nå uppsatta relationsmarknadsföringsmässiga mål. 
Vi anser att detta kräver att all personal inom företaget har goda relationer mellan varandra 
och avdelningarna, innan företaget kan skapa bra relationer med kunderna. 
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Greenberg (2004) anser att med lojalitet inom marknadsföring menas att kunden känner ett 
starkt åtagande till ett speciellt märke eller företag. Blomqvist m.fl. (2000) påstår att 
kundlojaliteten är ett fungerande mått på företagets förmåga att skapa kundvärde för sina 
kunder.  
 
Enligt Blomqvist m.fl. (2004) finns det olika åtgärder som ökar kundlojalitet. Dessa kan 
sammanfattas som att företaget ska minska den upplevda risken för kunden, ge ett bra första 
och sista intryck, mäta och styra kundens förväntningar, upplysa kunden, skapa 
byteskostnader och göra kunden till en bättre användare (ibid).  
 
Ryan m.fl. (1999) påstår att lojalitetsmodeller kan innehålla flera betydande drivkrafter för 
lojalitet. Dock har vissa drivkrafter utan tvivel mer effekt på lojalitet. Därför blir problemet att 
det är svårt att urskilja de få viktiga drivkrafterna från de många, men mindre betydliga 
drivkrafterna. Om företag inte kan identifiera de viktiga drivkrafterna kan det leda till att 
företagsledarna slösar resurser på att förbättra drivkrafter som tillför väldigt lite eller missar 
tillfällen att förbättra lojalitet (ibid). Vi menar att det är viktigt och även komplicerat för 
företag att identifiera de få drivkrafterna som driver kundlojalitet. Varje företag och bransch 
är unikt på många sätt och även kunderna har olika uppfattningar om olika typer av tjänster. 
Därför menar vi att det inte generellt går att påstå att drivkrafterna är samma mellan olika 
branscher.   
 
Blomqvist m.fl. (1993) påstår att i försäkringsbranschen får företagen räkna med att kunden 
inte blir lönsam förrän efter tre till fyra år. Därför anser vi att det är speciellt viktigt att företag 
inom försäkringsbranschen identifierar kundlojalitet för att kunna fokusera på de kunder som 
är lönsamma. Litteraturundersökningar har visat att det finns ett flertal metoder om hur 
forskare mäter kundlojalitet. Den senaste metoden som undersöker kundlojalitet är utvecklad 
av Johnson m.fl. (2006). Denna metod har endast tillämpats på produktmarknaden inom 
telefonbranschen, metoden har inte prövats på tjänstemarknaden och därmed inte på 
försäkringsbranschen. Författarna har utvecklat metoden för att undersöka vilka dimensioner 
som är drivkrafter till kundlojalitet. Dimensionerna har utvecklats genom att klassificera 19 
faktorer i fyra dimensioner. Dessa dimensioner kallar författarna lojalitetsintentioner, 
känslomässig relation, attityd gentemot varumärket samt upplevt kundvärde (Bilaga 1). Vi har 
valt ut 17 av de 19 faktorerna som är utformade som påståenden som var för sig reflekterar 
kundlojalitet. De faktorer, alltså påståendena, som valdes bort var inte anpassningsbara till 
försäkringsbranschen. Dessa faktorer skapar fyra dimensioner som alltså är drivkrafter för 
kundlojalitet, det vill säga dimensionerna kan både skapa och öka lojalitet. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur förhållandet ser ut mellan de fyra 
dimensionerna samt att undersöka förhållandet mellan de 17 faktorerna som driver respektive 
reflekterar kundlojalitet för företag inom försäkringsbranschen. 
 
Forskningsfrågor:  
 

- Vilken av dimensionerna har den största drivkraften för kundlojalitet i 
försäkringsbranschen? 

 
- Vilken av faktorerna inom dimensionerna reflekterar i störst utsträckning kundlojalitet 

i försäkringsbranschen? 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoriavsnitt där vi börjar med att redogöra allmänt om 
kundlojalitet. Därefter behandlas olika dimensioner som driver kundlojalitet. För att lättare 
kunna följa med i texten har vi i bilaga 1 förtydligat dimensionerna och faktorerna. 
Avslutningsvis behandlas lönsamhet som är en exogen1 variabel i vår undersökning och 
kommer därför inte att undersökas. Denna variabel har vi tagit med i teorin eftersom 
relationsmarknadsföring och kundlojalitet har positiva effekter på företagens lönsamhet.  

2.1 Kundlojalitet 
Greenberg (2004) anser att lojalitet är den del av relationsmarknadsföringen som är mest 
uppmärksammad. Han påstår att lojalitet i marknadsföringsvärlden är ett starkt engagemang 
från en kund till ett speciellt varumärke eller företag. Fortsättningsvis menar han att detta 
engagemang är ett värdesutbyte och att det finns två kriterier för att underhålla engagemanget 
till att bli ett så produktivt värdesutbyte som möjligt. Det första är att det företaget som 
kunden känner starkt engagemang till ska ge tillräckligt kundvärde för att behålla kunden. Det 
andra är att kostnaden för kunden att byta till ett annat företag som kan erbjuda högre 
kundvärde är för hög. Han anser att om dessa två kriterier uppfylls kan företaget anta att 
kunden kommer att vara till stort kundvärde för företaget och kommer att vara en ”livstids 
kund” (ibid). 
 
Frazer-Robinson (1999) menar att lojalitet är ett faktum för lyckad framgång för ett företag. 
Författaren menar att företag alltid bör se kunden som orsaken till företagets existens. 
Kundtillfredställelse är en mycket viktig del av kundlojaliteten, men ändå kan en tillfredställd 
kund lämna företaget och till exempel prata negativt om företaget som en otillfredsställd kund 
kan göra (ibid).  
 
Enligt Blomqvist m.fl. (1993) har den hårdnande konkurrenssituationen lett till att företag inte 
kan se kunderna som en förbrukningsbar resurs, speciellt gäller detta tjänsteföretag då 
företagens servicekoncept är lätta att imitera. Målet med relationsmarknadsföringsstrategin är 
att uppnå en kundlojalitet som gynnar både kunden och företaget. Författarna definierar 
kundlojalitet som: 
 
”När en kund över tiden anlitar ett företag för att tillfredsställa hela – eller en betydande del 
av – sitt behov av de tjänster som täcks in av företagets tjänsteutbud” (ibid).       
 
Blomqvist m.fl. (1993) menar att detta innebär att kunden är lojal mot företaget och att de 
enbart i undantagsfall väljer en konkurrent. Lojalitet sträcker sig inte hur långt som helst, om 
det kundupplevda kundvärdet sjunker relativt mycket blir det uppenbart för kunden att istället 
välja en konkurrent som erbjuder ett bättre alternativ (ibid).  

2.2 Kundlojalitetens dimensioner  
Johnson m.fl. (2006) utvecklade en metod för att undersöka vilka drivkrafterna är för lojalitet, 
genom att först undersöka drivkrafter för lojalitetsintentionerna. Detta utfördes genom en 
förstudie på en grupp lojala kunder inom telefonbranschen. Vi menar att denna dimension 

                                                 
1 Som uppkommer genom påverkan utifrån (Nationalencyklopedin), det vill säga att kundlojalitet påverkar 
lönsamheten men kommer inte att undersökas. 
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behandlar faktorer som exempelvis om kunden gör upprepade köp samt om kunden sprider 
positiv word-of-mouth2.   
 
Sedan sammanförde författarna i modellen två speciella attityder, känslomässig relation samt 
attityd gentemot varumärket, som inte studerats tidigare i en sådan typ av undersökning (ibid). 
Vi tolkar att dimensionen känslomässig relation handlar om faktorer som exempelvis hur 
mycket personlig kontakt som kunden har med företaget samt hur företaget hanterar kundens 
ärende över tiden. Vidare tolkar vi attityd gentemot varumärke som att dimensionen påverkas 
av faktorer som till exempel vilken grad som kunden kan identifiera sig med varumärket samt 
hur varumärket kan kopplas till kundens livssituation. Johnson m.fl. (2006) menar att dessa 
två typer av attityder är viktiga som uppstått ur litteraturen och förklarar förhållandet mellan 
kundvärde och intentioner.  
 
Avslutningsvis använde författarna kundernas upplevda värde för att fånga upp hur kunderna 
upplevde företagets prestation, vilket blev den fjärde drivkraften (ibid). Vi menar att denna 
dimension innehåller faktorer som hur kunden upplever tjänsten jämfört med exempelvis 
tjänsten som kunden faktiskt erhåller och tjänster som konkurrenter erbjuder. 
 
Värt att noteras är att i Johnsons m.fl. (2006) metod jämförs dimensionerna med 
produktlivscykeln. Detta är inte något som vi har tillämpat, eftersom denna infallsvinkel är 
väldig tidskrävande. Vi har därför inte jämfört dimensionerna med produktlivscykeln, utan 
har undersökt vilka dimensioner som driver och vilka faktorer som reflekterar kundlojalitet på 
en redan mogen marknad och produkt.  

2.2.1 Lojalitets intentioner 
Blomqvist m.fl. (1993) menar att det är viktigt att kunden redan från start känner förtroende 
för företaget. Det kan vara svårt att reparera skador som exempelvis att kunden har fått vänta i 
telefonkö i flera minuter. Även det sista intrycket är extremt viktigt, både för att kunden ska 
återkomma, men även att kunden ska sprida positiv word-of-mouth. Om kunden känner att 
hon/han är ointressant för företaget när hon/han väl betalat, skapas inte de rätta 
förutsättningarna för lojalitet (ibid). Även Söderlund (2001) anser att indikationer på lojalitet 
kan vara exempelvis att sprida positiv information om företaget till vänner och bekanta, som 
kallas word-of-mouth. Författaren menar även att det är när kunden sprider positiv 
information till omgivningen som företaget kan anta att lojaliteten kan anses vara synnerligen 
hög (ibid). Det som författarna framhäver gällande lojalitetsintentioner är att spridning av 
word-of-mouth är en signal på att kunderna är lojala. Därför är det viktigt att företagen skapar 
förutsättningar för detta, genom att exempelvis som Blomqvist m.fl. (1993) framhåller, 
nämligen att kunden får ett bra första och sista intryck av företaget.   
 
Söderlund (2001) påstår att det är kundens återköpsintention som har kommit att bli det 
ledande intentionsmåttet. En faktor som vi menar är ett exempel på detta, är att kunden 
fortsätter sitt samarbete med företaget. 

2.2.2 Känslomässig relation  
Bendapudi & Berrys (1997) forskning skiljer på två olika relationer, känslomässig relation 
och beräknelig relation. I denna rapport kommer vi endast att fokusera på känslomässig 
relation eftersom vi, tillsammans med andra forskare, inte har hittat någon beprövad metod 
gällande beräknelig relation (Gustafsson m.fl. 2005, Johnson m.fl. 2006). Enligt Bendapudi 
                                                 
2 Word-of-mouth är ett uttryck som betyder ryktesspridning från ett företags befintliga kunder till andra individer. 
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och Berry (1997) är den känslomässiga relationen varm, eftersom den har emotionella 
faktorer som kan kopplas till vilken grad kunden kan identifiera sin personlighet och livsstil 
till företaget och resulterar i hög grad av trovärdighet och engagemang. Detta tolkar vi som att 
ju mer kunden känner att sin personlighet och livsstil överensstämmer med företaget, desto 
mer engagerad blir kunden och känner mer trovärdighet mot företaget. Fortsättningsvis menar 
även författarna att den känslomässiga relationen utvecklas genom graden av ömsesidigt eller 
personligt engagemang som kunden känner för företaget (ibid). Den känslomässiga relationen 
kan, enligt oss som författare, alltså uppstå genom både engagemang som kunden känner för 
företaget och engagemang som företaget visar kunden.  
 
Frazer-Robinson (1999) påstår att framgången i lojalitetsbyggandet kan finnas i de mjuka 
aspekterna som exempelvis kundservice och igenkännande av företag. Vad gäller service 
menar författaren att det ibland kan upplevas som väldigt lämpligt för företag att ge rabatter 
till kunden, men det kan istället vara de anställdas stil och ton på rösten som är väldigt viktig 
för kunden (ibid).  Igenkännande tolkar vi som att företag vill bli igenkända inte bara för 
företagets varor och tjänster, utan även för andra saker, exempelvis sponsring och 
miljömedvetenhet. Detta menar vi är för att kunden känner ett större känslomässigt 
engagemang till företag som stödjer och visar hänsyn till aktiviteter som kunden personligen 
kan relatera till. Kundservice tolkar vi som att företagen visar intresse för kunden, inte bara 
affärsmässigt, utan riktar även intresse till kunden personligen.    
 
Blomqvist m.fl. (1993) anser att det är viktigt att i tjänsteföretag kunna urskilja om det är mot 
företaget eller en speciell kontaktperson som kunden är lojal mot. I många fall är det en eller 
flera kontaktpersoner som kunden känner sig lojal mot, eftersom lojalitet skapas lättast i 
personliga interaktioner. Det gäller för företaget att med olika medel försöka omvända denna 
personlojalitet till organisationslojalitet (ibid). Vi menar att detta är av stor betydelse för 
företaget, eftersom personlig lojalitet lätt kan avbrytas. Detta eftersom en speciell anställd 
som kunden känner lojalitet mot, kan sluta arbeta för företaget. En sådan situation är inget 
som företaget kan påverka. Om kunden istället var organisationslojal, skulle inte kunden sluta 
vara lojal på grund av att den anställda lämnade företaget. Blomqvist m.fl. (1993) anser att 
organisationslojalitet kan skapas genom att låta olika kontaktpersoner, inte samma 
kontaktperson som kunden känner lojalitet mot, sköta kundrelationen och även genom att 
använda sig av lojalitetsskapande metoder. Ett exempel på lojalitetsskapande metoder är att 
minska osäkerheten inför köpet av tjänsten. Befintliga kunder kan även sprida positiv word-
of-mouth, vilket är en faktor som med största sannolikhet påverkar organisationslojaliteten 
positivt. Detta menar författaren beror på att information från personliga källor har större 
positiv inverkan på kunder vid köp av tjänst, än vid köp av produkter (ibid).  

2.2.3 Attityd gentemot varumärket  
Johnson m.fl. (2006) refererar till Simon & Sullivan (1990) som definierar attityd gentemot 
varumärket som den ökade likviditeten som skulle uppstå genom att en produkt har ett visst 
namn på varumärket, jämfört med intäkterna som skulle uppstå om samma produkt hade ett 
annat namn på varumärket. Vi påstår att anledningen till att en kund ofta väljer en känd 
produkt över en mindre känd produkt, beror på att kunden oftast har en bättre attityd gentemot 
den kända produktens varumärke. Moore m.fl. (2002) menar att attityd gentemot varumärket 
representerar mervärdet till en produkt som uppstår som ett resultat av ett företags 
marknadsföringsinsatser. Detta menar vi betyder att en anledning till att företag marknadsför 
produkter, är att skapa en positiv attityd gentemot varumärket från kunderna, det vill säga 
skapa ett mervärde till produkten.  
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Ett varumärke kan definieras som: 
 
”Ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller kombinationer av dem som syftar till att 
identifiera ett företags varor eller tjänster för att differentiera dessa från konkurrenters varor 
eller tjänster (Kotler, 1991)”  
 
Enligt Keller (2003) är det viktigt att kunden kan identifiera sig med ett varumärke. Detta för 
att företaget ska kunna uppnå en god attityd gentemot varumärket från kunderna. Keller (1993) 
menar att det finns två sätt att mäta attityden gentemot varumärket. Forskare kan göra detta 
indirekt genom att mäta vad kunderna vet om varumärket, som image och kunskapen om 
varumärket. Det andra sättet mäter direkt hur kundernas kunskap om varumärket påverkar 
attityden till varumärket (ibid). Vi kommer endast att studera den indirekta metoden, eftersom 
det är denna metod som Johnson m.fl. (2006) behandlar.  

2.2.4 Upplevt kundvärde  
Bolton & Drew (1991) anser att upplevt kundvärde är kundens helhetsbild av vad kunden 
erhåller jämfört med vad hon/han betalar. Bolton och Lemon (1999) menar att upplevt 
kundvärde är ett brett teoretiskt begrepp som omfattar kundens uppfattningsförmåga om 
kvalitén jämfört med pris samt kvalité och utförande jämfört med konkurrensen. Sinha & 
DeSarbo (1998) menar att inom marknadsföring är kundvärde ofta definierat som kvalitet till 
det rätta priset. Kahn (1995) förklarar att när kundernas upplevelse av tjänsten motsvarar 
deras behov och förväntningar uppstår rätt kvalitet3. Vidare menar författaren att kunderna vill 
ha basservice. Gällande basservicen menas att kunderna inte förväntar sig några 
märkvärdigheter, men att företaget ska utföra vad de har lovat (ibid). Vi har även noterat att 
Frazer-Robinson (1999) menar att företag ska sträva efter att överträffa kundernas 
förväntningar vid varje tillfälle. Detta kan skapa konkurrensfördelar för företag, men det kan 
även bli kostsamt. Med detta menas att företag måste väga fördelarna med att kontinuerligt 
överträffa kundernas förväntningar med den kostnad som uppstår.  
 
Enligt Bolton & Drew (1991) har flertalet marknadsundersökningar uppmärksammat att 
upplevt kundvärde är en mer komplex konstruktion än vad forskare trott och de kom fram till 
att uppfattning om upplevt pris, kvalitet, fördelar och uppoffringar, som har varit undangömda, 
har mer påverkan på upplevt kundvärde än vad forskarna trott från början (ibid). Vi anser att 
en anledning till att detta uppmärksammats, är att det ökade utbudet av tjänster leder till att 
kunden har mer valmöjligheter, vilket leder till en större risk för företaget genom möjligheten 
för kunden att byta företag.  

2.3 Konsekvenser av kundlojalitet - lönsamhet 
Lönsamhet är i denna uppsats en exogen variabel i vår teori som inte kommer att undersökas. 
Relationsmarknadsföringsstrategin har dock enligt Blomqvist m.fl. (2004) lönsamhetseffekter 
och kundlojalitet är inget mål i sig, utan mer en station på vägen mot uthållig lönsamhet. 
Även kundlojalitet har positiva effekter på lönsamhet (ibid). 
 
Lönsamheten kan enligt Blomqvist m.fl. (2004) öka på två olika sätt. De menar att 
lönsamheten ökar genom större kundlojalitet genom att kundomsättningen minskar, vilket 
leder till att företagen inte ständig behöver attrahera nya kunder. På så vis minskar 
marknadsföringskostnaderna eftersom det är mindre kostsamt att behålla en befintlig kund än 
                                                 
3 Ett mått på tjänstens förmåga att uppfylla kundernas underförstådda eller uttalade förväntningar, behov och 
krav. 
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att attrahera nya. Dessutom gynnas företaget genom positiv word-of-mouth som sprids av de 
befintliga kunderna. Lönsamheten kan även öka genom större kostnadseffektivitet. Då 
kundbasen är känd för företaget minskar bortfallet i marknadsföringen eftersom företagets 
kommunikation når rätt mottagare på en gång (ibid). 
 
Greenberg (2004) hänvisar till Bain och Accenture vars studier säger att en ökning av 
kvarhållning av kunderna med 5 % leder till en ökning av lönsamheten med 25 % . Reichheld 
och Sasser (1990) anser att om företaget kan öka kvarhållningen av kunder med 5 % kan 
företaget öka lönsamheten med det dubbla. De anser även att ett företag som har en 
kvarhållning av kunder på 70 % har förlorat två till tre gånger fler kunder än ett företag med 
kvarhållning av kunder på 90 %. Blomqvist m.fl. (1993) poängterar att kostnaden för att 
skaffa en ny kund, i vissa tjänstebranscher, kan vara väldigt höga. Av denna anledning menar 
författarna att en kund kan vara en förlustaffär under en relativt lång period. I exempelvis 
försäkringsbranschen räknar författarna ofta med att kunden inte blir lönsam förrän efter tre 
till fyra år. Greenberg (2004) menar att det är en stor skillnad i framgång, beroende på hur 
företaget arbetar för att få kunderna lojala. Fortsättningsvis menar han att kostnaden att 
förvärva nya kunder är fyra till elva gånger mer, beroende på bransch, än att kvarhålla de 
gamla kunderna (ibid).  
 
Blomqvist m.fl. (2004) påstår att om kundvärdet är tillräckligt högt, blir kunderna mer 
benägna att stanna kvar som kunder och leder därmed till minskad kundomsättning. Detta 
leder normalt till att personalen trivs bättre, eftersom det är trevligare att arbeta i ett företag 
som står för kvalitet och som har lojala kunder. Detta skapar förutsättningar för ökad 
produktivitet genom stärkta kundrelationer (ibid). Ökad produktivitet anser vi ökar 
förutsättningarna för företag att investera i personalen, till exempel genom att utbilda 
personalen. Utbildad personal leder till mer tillfredställd och kompetent personal som i sin 
leder till mer lojala kunder. Fortsättningsvis menar Blomqvist m.fl. (2004) att genom högt 
kundvärde kan alltså företag komma in i en positiv cirkel som sammantaget leder till ökad 
lönsamhet. 
      

 

 

 7 



 Metod 
 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodavsnitt och tillvägagångssätt vid datainsamlingen. 
Till att börja med behandlas olika forskningsansatser som följs av undersökningsansatser. 
Vidare behandlas litteraturstudien och datainsamlingsmetoden. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av olika metodproblem.      

3.1 Val av undersökningsobjekt  
Genom examensjobb.nu fick vi kontakt med Piteortens försäkringsbolag. För att vi skulle få 
en uppfattning om vad företagets problemområde var och kunna presentera vår tanke med 
uppsatsen bokade vi ett möte med Lars Johansson och Bill Nilsson, som båda arbetar med 
skadehantering. Genom detta möte kom vi fram till att företagets och vårt problemområde 
stämde överens och vi fick även mer information gällande hur de arbetar med skadehantering 
och vad skadehantering innebär.    

3.2 Undersökningsansats 
Vi har valt att arbeta med en surveyundersökning för att vi ville nå ut till ett stort antal 
människor och därmed få en bred täckning till vår undersökning. Lekvall & Wahlbin (1987) 
anser att en surveyundersökning kännetecknas av att forskaren inte bara är intresserad av de 
respondenter som undersöks, utan även av den bakomliggande målpopulation som de 
undersökta enheterna antas representera (ibid). Vi fick tillgång till Piteortens 
försäkringsbolags kunddatabas, vilket möjliggjorde för oss att göra en surveyundersökning 
och även att dra allmänna slutsatser om den bakomliggande målpopulationen. Med detta 
menas att de respondenter som svarar på vår enkät kommer att representera hela 
målpopulationen.  Faktorer som vi har tagit hänsyn till är bland annat vilken målgrupp vi 
skulle rikta undersökningen mot samt vilka tekniker vi skulle använda oss av för att samla in 
informationen. (Patel & Davidson, 2003)   
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (1987) innebär en utpräglad surveyundersökning att forskaren 
mäter upp förhållanden som hon/han på förhand bestämt sig för att undersöka. Resultatet 
redovisas i form av tabeller och diagram där det framgår hur de undersökta enheterna fördelar 
sig på de olika egenskaperna. Detta krävde att vi ställde exakt samma frågor med fasta 
svarsalternativ till alla respondenter. I analyskapitlet har vi använt oss av medelvärde och 
standardavvikelse för att analysera det relativa förhållandet mellan dimensionerna och även 
mellan faktorerna.   
 
Enligt Dahmström (2000) finns det olika urvalsmetoder, slumpmässigt urval och icke 
slumpmässigt urval. Vi valde ett slumpmässigt urval på grund av att vi därigenom kan 
beräkna väntevärdesriktiga värden, exempelvis medelvärde och total värde. Detta innebär att i 
genomsnitt överensstämmer stickprovsmedelvärdet med populationsmedelvärdet. Vår 
målpopulation bestod av kunder som nyttjat sin försäkring under 2005, det vill säga kunder 
som har genomgått en skadehanteringsprocess. Detta gav en målpopulation på 1128 
människor, vilket även betecknas som N. Det är vanligt förekommande att forskare har ett 
urval om flera hundra för att få en säkrare slutsats. Vi valde att använda oss av en 
slumptalsgenerator på Internet för att slumpa fram de 400 respondenter ur målpopulationen. 
Detta innebar att alla i målpopulationen hade samma möjlighet att bli utvalda och urvalet på 
400 respondenter betecknas som n (ibid). Denscombe (2000) anser att en grov tumregel är att 
forskaren ska vara nöjd om denne erhåller en svarsfrekvens på 20 %. Vi ville ha en 
svarsfrekvens på minst 50 enkäter och på grund av detta skickade vi ut fler enkäter än det som 
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skulle behövas för att få en svarsfrekvens på 20 %. Vi erhöll en svarsfrekvens på 27,78 %, det 
vill säga 111 av de 400 respondenterna svarade på enkäten. Lekvall & Wahlbin (1987) anser 
att surveyansatsen är vanligt förekommande för undersökningar som syftar till beskrivande 
informationsnivå. Den förklaring forskaren eftersträvar går på bredden och har fokus på hur 
olika förhållanden är fördelade bland dem som undersöks vid en speciell tidpunkt. För att 
denna beskrivning på bredden ska bli intressant måste ett någorlunda stort antal enheter bli 
undersökta (ibid).  

3.2.1 Koppling mellan teori och enkät 
Vår datainsamlingsmetod är baserad på Johnson m.fl. (2006) modell som de använde för att 
undersöka vilka drivkrafterna är för lojalitet, genom att tillämpa undersökningen på lojala 
kunder. Vi har undersökt kunder som har nyttjat sin försäkring och det visade sig att flertalet 
av respondenterna fortfarande är kund hos Piteortens försäkringsbolag. Artikel som Johnson 
m.fl. (2006) har skrivit är publicerad i den högt rankade tidskriften Journal of Marketing. 
Författarna har använt olika faktorer som de sedan har delat upp i fyra dimensioner. Vad 
gäller faktorerna finns det olika faktorer för olika företag och även för olika branscher 
eftersom kunder uppfattar tjänster och varor olika. I vår undersökning har vi valt ut 17 av de 
totalt 19 faktorerna som Johnson m.fl. (2006) undersökt. De påståenden som vi valde bort var 
inte anpassningsbara till försäkringsbranschen.  Enkäten (Bilaga 2) är baserad på denna 
beprövade metod och uppdelningen av de 17 faktorerna, det vill säga påståendena, i 
dimensionerna ser ut så här: 
 
Dimensioner    Faktorer 
 
Upplevt kundvärde   Fråga 3, 4, 6, 14  
Attityd gentemot varumärket  Fråga 13, 15, 16, 17 
Känslomässig relation   Fråga 2, 5, 7, 8, 9 
Lojalitets intentioner   Fråga 1, 10, 11, 12  
 
Enkäten bestod alltså av 17 påståenden där respondenten fick ringa in ett svarsalternativ 
mellan ett och sju, där ett representerar instämmer ej och sju representerar instämmer helt. 
Frågorna är randomiserade på grund av att vi har utformat enkäten med lättare frågor i början 
och de svårare i slutet.  

3.3 Litteraturstudie 
Vi har genomfört en litteratursökning för att identifiera relevant litteratur och även för att 
förbättra vår kunskapsnivå inom det valda ämnesområdet. Vi har sökt denna litteratur på 
biblioteket vid Luleå tekniska universitet. De databaser som vi har använt oss av är Lucia, 
Emerald Insight och Business Source Elite. Exempel på sökord som användes var: 
relationship marketing, customer relationship management, loyalty, retention och 
försäkringsbranschen. Vi har även kombinerat sökorden för att få ett mer specifikt sökresultat 
och även använt svenska översättningar på dessa sökord. När vi sökte vetenskapliga artiklar 
på Business Source Elite, den databas vi använt mest, visade litteratursökningen flest träffar 
på den vetenskapliga tidskriften Journal of Marketing Research. De flesta artiklar som vi fann 
mest relevanta var publicerade i tidskriften Journal of Marketing.  Litteratursökningen i 
databasen Lucia, gav oss en träfflista innehållande böcker, som vi sedan fick revidera för att 
litteraturen skulle bli relevant för vår uppsats.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2000) anser att den som väljer att utföra en surveyundersökning kan använda sig 
av olika metoder såsom frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och observation. Den mest 
kända typen av surveyundersökning är den som innebär att ett självadministrerande 
frågeformulär skickas ut med posten, postenkät, vilket vi har valt. Vanligtvis uppfattas, inte av 
alla, postenkät som opersonligt eftersom det oftast inte förekommer någon personlig kontakt 
mellan forskare och respondent. För att enkäten skulle bli mer personlig bifogade vi ett brev 
där vi förklarade syftet med undersökningen, presenterade oss kort och förklarade för 
respondenterna att deras medverkan kunde leda till en förbättring för kunderna. För att 
förhoppningsvis öka svarsfrekvensen garanterade vi respondenternas anonymitet och skickade 
även med frankerade svarskuvert. Vi markerade svarskuverten genom att stämpla dem för att 
försäkringsbolaget inte skulle öppna kuverten eftersom svarskuverten skickades till företaget. 
För att höja svarsfrekvensen lottade vi även ut fina priser som Piteortens försäkringsbolag 
tillhandahöll. En stor nackdel med postenkät är att en ganska liten del av dem som erhåller 
enkäten svarar på den. Vi erhöll en svarsfrekvens på 27,78 %, vilket anses som 
tillfredställande. Aspekter som val av ämne och postenkätens längd har betydelse för 
svarsfrekvensen. När vi utformade enkäten undvek vi svåra ord och förklarade vissa begrepp. 
Vi konstruerade enkäten med lätta frågor i början och de svårare i slutet. Detta för att 
respondenterna inte skulle läsa första frågan och få intrycket att enkäten var för svår. Vi hade 
även kontaktinformation till oss, om respondenterna skulle uppleva några oklarheter med 
frågorna.  

3.5 Metodproblem 
Denscombe (2000) beskriver att begreppet validitet handlar om att datan som forskaren 
samlat in reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de frågor som forskaren vill besvara 
med undersökningen. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) anser att validitet är det viktigaste 
kravet på ett mätinstrument och definierar validitet som mätinstrumentets förmåga att mäta 
det som forskaren avser att mäta. Reliabilitet innebär enligt Christensen m.fl. (1998) att 
forskare ska komma fram till samma resultat när man använder samma mätmetod vid 
upprepande tillfällen. Fortsättningsvis menar de att reliabilitet i en kvantitativ analys avser 
mätmetodens förmåga att stå emot slumpmässiga problem. Vi anser att dessa två begrepp är 
väldigt snarlika i vår undersökning och vi kommer därför att diskutera dem tillsammans.  
 
För att öka validiteten och reliabiliteten i vår undersökning har vi testat enkäten innan den 
skickades ut. Detta för att få reda på om den har varit lätt att förstå och att rätt frågor har varit 
med. Vi bifogade även ett brev där det stod hur respondenterna kunde kontakta oss i fall de 
hade några frågor angående enkäten. Vi har även i introduktionsbrevet skrivit att Piteortens 
försäkringsbolag ej kommer att ta del av de enskilda svaren, utan endast sammanställningen 
av resultatet. Detta har även säkrats genom att svarskuverten har stämplats för att ingen på 
Piteortens försäkringsbolag ska öppna kuverten. Vi har även i vår undersökning ställt samma 
frågor till alla respondenter samt försökt att inte ställt ledande frågor. Datainsamlingsmetoden 
har gjorts med grund av en beprövad modell som är publicerad i en högt rankad tidskrift, 
Journal of Marketing. I denna modell har Johnson m.fl. (2006) antagit att ju högre värde varje 
faktor och därmed varje dimension har, desto mer reflekterar respektive driver dessa 
kundlojalitet.   
 
Vi är medvetna om att det kan finnas vissa respondenter enbart besvarade enkäten för att vara 
med i utlottningen av priserna. Detta kan leda till att vårt resultat kan bli missvisande, men 
dessa typer av svar är väldigt svåra att identifiera och därför har vi inte tagit hänsyn till detta.  
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4 Empiri 
Detta kapitel behandlar sammanställningen av respondenternas svar på enkäterna (Bilaga 2). 
Detta redovisas i form av medelvärde samt standardavvikelse som presenteras i diagram. 
Först presenteras medelvärdet och standardavvikelsen för varje faktor i de fyra olika 
dimensionerna, detta för att få en bättre överblick över de 17 faktorerna. Sedan följer 
sammanställningen av medelvärdet för varje dimension. 

4.1 Sammanställning av faktorerna inom dimensionen lojalitetsintentioner 
I dimensionen lojalitetsintentioner ingår faktorerna; jag stannade kvar som kund hos 
Piteortens försäkringsbolag efter att skadehanteringen var avslutad, om jag skulle bli erbjuden 
en fri försäkring av ett konkurrerande företag skulle jag fortfarande ha kvar min försäkring 
hos Piteortens försäkringsbolag, jag rekommenderar min försäkring till andra människor samt 
jag säger positiva saker om Piteortens försäkringsbolag. 
 
Vi har räknat ut medelvärdet och standardavvikelsen för varje faktor. Vi använder medelvärde 
som ett mått på vilken faktor och dimension som reflekterar samt driver lojalitet. 
Standardavvikelse är ett lämpligt mått för att mäta spridningen när forskare använder 
medelvärde som det centrala måttet i undersökningen. Standardavvikelsen visar hur långt 
ifrån observationerna är från faktorns medelvärde, om standardavvikelsen är noll existerar 
ingen spridning. Detta sker endast när alla respondenter har svarat exakt samma. Ju större 
standardavvikelsen är, desto större är alltså spridningen (Moore 2000). 
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Figur 1. Sammanställning av faktorerna som tillhör dimensionen lojalitetsintentioner. 

 
Faktorn stannade kvar som kund fick det högsta medelvärdet av faktorerna i denna dimension 
och även av alla faktorerna sammantaget, det vill säga att nästan alla av respondenterna 
stannade kvar som kund efter att skadehanteringen var avslutad. Det var endast ett fåtal 
respondenter som lämnade företaget. Standardavvikelsen blev den lägsta sammantaget av alla 
faktorer, 1.051, detta kan förklaras med att svaret på detta påstående borde logiskt vara en etta 
eller sjua, antingen stannade respondenten kvar som kund eller lämnade företaget.  
 
Fortsättningsvis fick faktorn fri försäkring av ett konkurrerande företag det lägsta 
medelvärdet, både i dimensionen och av alla faktorer sammantaget . Standardavvikelsen blev 
2.247, vilket är den högsta avvikelsen i denna dimension. Detta på grund av att de flesta 
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respondenter svarat antingen en etta eller en sjua, vilket ger en stor spridning eftersom 
medelvärdet blev 3.93. 
 
Rekommenderar fick en standaravvikelse på 1.555 och positiva saker fick en avvikelse på 
1.006. Medelvärdet blev 5.96 respektive 6.44, båda faktorerna fick alltså höga medelvärden. 

4.2 Sammanställning av faktorerna inom dimensionen känslomässig relation 
I dimensionen känslomässig relation ingår faktorerna; jag gav regelbundet feedback om min 
skadehantering till Piteortens försäkringsbolag, Piteortens försäkringsbolag gav mig 
individuell uppmärksamhet vid skadehanteringen, jag vill fortsätta min relation med 
Piteortens försäkringsbolag, Piteortens försäkringsbolag är intresserade av vilka försäkringar 
jag har samt Piteortens försäkringsbolag ger mig uppdateringar om det har skett förändringar 
i försäkringen 
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Figur 2. Sammanställning av faktorerna som tillhör dimensionen känslomässig relation. 

 
Faktorn regelbundet feedback fick det lägsta medelvärdet i denna dimension och den högsta 
standardavvikelsen sammantaget av alla faktorerna, 4.07 och 2.315. Det näst lägsta 
medelvärdet i denna dimension fick intresserade, vars standardavvikelse blev 2.005. 
Sammantaget hade respondenterna svarat lågt, det vill säga att respondenterna instämmer ej.  
 
Högst medelvärde i denna dimension fick fortsätta min relation, som även fick den lägsta 
standardavvikelsen på 1.105 i dimensionen. Individuell uppmärksamhet fick ett medelvärde 
på 5.95 och en avvikelse på 1.516. Uppdateringar fick medelvärdet 5.52 och 
standardavvikelsen 1.694. 

4.3 Sammanställning av faktorerna inom dimensionen attityd gentemot 
varumärket 
I dimensionen attityd gentemot varumärket ingår faktorerna; jag skulle kunna tänka mig att 
bära kläder med Piteortens försäkringsbolags logga på, Piteortens försäkringsbolags 
varumärke reflekterar min personliga livsstil, Piteortens försäkringsbolags varumärke och min 
personlighet överensstämmer samt jag kan identifiera mig med Piteortens försäkringsbolags 
varumärke.  
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Figur 3. Sammanställning av faktorerna som tillhör dimensionen attityd gentemot varumärket. 

 
Alla faktorer i denna dimension fick liknande medelvärden, vilket illustreras i grafen. Faktorn 
bära kläder fick både högst medelvärde och standardavvikelse i denna dimension. 
Medelvärdet blev 4.74 och standardavvikelsen blev 2.202, vilket förklaras av att många 
respondenter har svarat antingen lågt, instämmer ej, eller högt, instämmer helt, som leder till 
en högre standardavvikelse. 
 
Resterande medelvärden och standardavvikelser är relativt jämlika. Faktorn reflekterar min 
personliga livsstil fick standardavvikelsen 1.818, min personlighet överensstämmer fick 1.81 
och identifiera mig fick 1.887.  

4.4 Sammanställning av faktorerna inom dimensionen upplevt kundvärde 
I dimensionen upplevt kundvärde ingår faktorerna; den tjänst jag fick under skadehanteringen 
överensstämmer med priset jag betalat för min försäkring, den tjänst jag fick under 
skadehanteringen var av samma kvalitet som andra försäkringsbolag erbjuder, jag uppskattar 
min försäkring samt priset jag betalade för min försäkring är mer än rimlig jämfört med den 
tjänst jag fick. 
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Figur 4. Sammanställning av faktorerna som tillhör dimensionen upplevt kundvärde. 

 
Faktorn uppskattar fick det högsta medelvärdet och den lägsta standardavvikelsen i denna 
dimension, 6.52 och 1.069. Denna faktor fick även den lägsta avvikelsen, vilket betyder att de 
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flesta respondenter svarade högt på denna faktor, det vill säga att de flesta respondenter svarat 
att de instämmer helt.  
 
Vidare fick faktorerna överensstämde med priset och var av samma kvalitet medelvärdena 
6.04 och 5.68, standardavvikelserna blev 1.439 respektive 1.585.  
 
Slutligen fick faktorn mer än rimlig det lägsta medelvärdet och den högsta standardavvikelsen 
i denna dimension, 4.95 respektive 1.726. Denna faktor hade alltså den största spridningen i 
denna dimension.  

4.5 Sammanställning av dimensionerna 
Slutligen följer en sammanställning av medelvärdet för de fyra dimensionerna, det vill säga de 
17 faktorerna, som vi presenterat ovan, indelade i respektive dimension. 
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Figur 5. Sammanställning av dimensionerna. 

 
Dimensionerna upplevt kundvärde och lojalitetsintentionerna fick väldigt snarlika 
medelvärden, 5.7975 respektive 5.7675.  
 
Vidare fick dimensionen känslomässig relation medelvärdet 5.208 och dimensionen attityd 
gentemot varumärket fick medelvärdet 4.645, alltså de två dimensionera med lägst 
medelvärde. 
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs uppsatsens empiri med teorin. Kapitlet behandlar först en analys av de 
17 faktorerna, som följs av en analys av de fyra dimensionerna. Eftersom respondenterna 
representerar en bakomliggande målpopulation, kan respondenternas svar antas 
representera även kundernas åsikter i målpopulationen.  

5.1 Faktorer inom dimensionen lojalitetsintentioner 
Faktorn stannade kvar som kund fick det högsta medelvärdet av faktorerna sammantaget. De 
flesta respondenter stannade alltså kvar som kund efter att skadehanteringen var avslutad, 
endast ett fåtal respondenter lämnade företaget. Andra valda svarsalternativ kan förklaras med 
att respondenten sade upp en försäkring, men hade fortfarande kvar en eller flera andra 
försäkringar hos företaget. Faktorn stannade kvar som kund är ett starkt lojalitetsmått, 
eftersom respondenterna har höga återköpsintentioner, med detta menar vi att kunderna 
fortfarande stannat kvar hos Piteortens försäkringsbolag efter att skadehanteringen var 
avslutad. Kunden har alltså då fått en uppfattning om hur företaget sköter kundrelationen. 
Detta kan kopplas till vad Blomqvist m.fl. (1993) påpekar, nämligen att det är viktigt att 
kunden redan i början av relationen känner förtroende för företaget. Utifrån detta resonemang 
menar vi att kunderna hos Piteortens försäkringsbolag har känt förtroende för företaget tidigt i 
relationen, eftersom medelvärdet blev så pass högt. 
  
Fortsättningsvis fick faktorerna rekommenderar och positiva saker höga medelvärden, vilket 
visar att flertalet av respondenterna sprider positiv word-of-mouth. Lojalitetsintentioner 
inkluderar återköpsintentioner samt om kunden rekommenderar försäkringen och företaget till 
andra människor (Johnson m.fl. 2006). Vidare menar Blomqvist m.fl. (1993) att det sista 
intrycket är även det är viktigt för att kunden ska göra återköp samt sprida positiv word-of-
mouth. Vidare framhäver författarna att det är när kunden sprider information till andra 
människor som företaget kan anta att lojaliteten är hög. Vi anser att detta är viktiga faktorer, 
eftersom detta ger gratis marknadsföring för företagen. Av både litteraturundersökning och 
egna reflektioner litar kunder mer på personliga informationskällor, särskilt när det gäller 
tjänster, än enbart företagets reklam. Därför anser vi att det är viktigt att företagen ger ett gott 
intryck under hela relationen. Resultatet av enkäten visar att Piteortens försäkringsbolag har 
lyckats med detta, eftersom dessa två faktorer fick höga medelvärden. 
 
Däremot fick faktorn fri försäkring av ett konkurrerande företag det lägsta medelvärdet av 
alla faktorer sammanlagt. Detta betyder att flertalet av respondenterna skulle tänka sig lämna 
Piteortens försäkringsbolag om de blev erbjudna en fri försäkring av ett konkurrerande 
försäkringsbolag.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att både faktorn med det högsta och även det lägsta 
medelvärdet återfanns inom denna dimension.  

5.2 Faktorer inom dimensionen känslomässig relation 
Känslomässig relation omfattar kundens engagemang till att fortsätta relationen med företaget 
och kundens personliga interaktioner med företaget, som till exempel feedback och 
information från företaget till kunden (Johnson m.fl. 2006).  
 
Blomqvist m.fl. (1993) anser att lojalitet skapas enklast i personliga interaktioner och därför 
är det viktig för företagen att skilja om det är mot företaget eller en speciell kontaktperson 
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som kunden känner lojalitet mot. Den känslomässiga relationen kan, som vi tidigare nämnt i 
teorin, sammanfattningsvis uppstå genom både engagemang som kunden känner för företaget 
och engagemang som företaget visar kunden. Nedan följer faktorerna indelade i engagemang 
som kunden känner för företaget samt engagemang som företaget visar kunden.  
 
Regelbundet feedback och fortsätta min relation är faktorer som reflekterar i vilken 
utsträckning kunden känner engagemang gentemot företaget. Regelbundet feedback var den 
faktorn som fick lägst medelvärde inom denna dimension 4.07, men som ändå låg över medlet 
som är 3.5. Respondenterna gav alltså inte i stor utsträckning feedback till företaget under 
skadehanteringen. Detta anser vi beror på vilket typ av skada som kunden haft, vissa skador är 
inte lika komplicerade och tidskrävande som andra skador. Exempelvis tar det mindre tid och 
resurser att ersätta en borttappad mobiltelefon än en vattenskada. En skada som tar mindre tid 
och resurser, kräver mindre interaktion mellan kund och företag. Detta leder till att det blir en 
låg grad av känslomässig relation. När det gäller mer tidskrävande skador krävs en mer 
personlig interaktion och därmed en högre grad av känslomässig relation. Alltså menar vi att 
de respondenter som svarat högt förmodligen har haft en mer komplicerad skada och därmed 
haft en högre grad av personlig interaktion med Piteortens försäkringsbolag, vilket leder till 
en bättre möjlighet att ge feedback.  
  
Högst medelvärde i denna dimension fick fortsätta min relation, vilket visar att flertalet av 
respondenterna vill fortsätta sin relation med Piteortens försäkringsbolag. Denna faktor tyder 
på att kunderna känner ett engagemang till företaget. Detta kan kopplas till Bendapudi och 
Berry (1997) som menar att denna faktor innehåller emotionella faktorer som leder till att 
kunden känner trovärdighet och engagemang till företaget.  Sammanfattningsvis visar dessa 
två faktorer att kunderna i relativt hög grad känner engagemang för Piteortens 
försäkringsbolag. Detta tyder på att kunderna kan identifiera sin personlighet och livsstil till 
företaget, vilket resulterar till högre grad av trovärdighet och engagemang från kunden. 
 
Vidare reflekterar följande tre faktorer i vilken grad företaget visar engagemang till kunden. 
Faktorerna individuell uppmärksamhet och intresserade fick medelvärdena 5.95 och 4.18, det 
vill säga att Piteortens försäkringsbolag ger i hög grad individuell uppmärksamhet och visar 
tämligen stort intresse för kundernas försäkringar. Vi anser att dessa två faktorer handlar om 
kundservice, vilket är en viktig aspekt för att uppnå lojalitet i tjänstebranschen. Detta är två 
faktorer som företagen kan påverka väldigt mycket, eftersom det är företagen som ger 
kunderna individuell uppmärksamhet och visar kunderna intresse. Detta är inget som alla 
kunder förväntar sig att få från företaget, men när väl företaget visar uppmärksamhet och 
intresse, är detta något som kunderna uppskattar. Faktorn uppdateringar är en del av tjänsten 
som kunderna förväntar sig att få från företaget, till skillnad från att företaget visar kunden 
individuell uppmärksamhet och intresse. Uppdateringar är en del av tjänsten som kunden 
faktiskt betalat för och en uppdatering kan vara av stor betydelse för både kunden och 
företaget. Faktorn fick medelvärdet 5.52, vilket visar att Piteortens försäkringsbolag ger i hög 
grad uppdateringar i försäkringen till kunden.  
 
Sammanfattningsvis kan det av faktorerna inom dimensionen känslomässig relation vara svårt 
att se om kunden är lojal mot företaget eller en speciell kontaktperson. Vi har inte undersökt 
hur detta ligger till för kunderna hos Piteortens försäkringsbolag, men den uppfattning som vi 
har fått, är att på frågan varför kunderna hade valt just Piteortens försäkringsbolag var det 85 
stycken, det vill säga cirka 77 %, som valde företaget på grund av dess lokala placering. Detta 
menar vi tyder på att på att dessa respondenter är organisationslojala och inte lojala mot en 
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speciell kontaktperson. Den lokala placeringen möjliggör för kunderna att besöka företaget 
och företaget känner till vissa lokala situationer som kan uppstå.  

5.3 Faktorer inom dimensionen attityd gentemot varumärket 
Attityd gentemot varumärket inkluderar om varumärket reflekterar kundens livsstil, om 
varumärket stämmer överens med kundens personlighet och identifiering till varumärket 
(Johnson m.fl. 2006). Som vi tidigare nämnt menar Moore m.fl. (2002) att attityd gentemot 
varumärket representerar mervärdet till en produkt som uppstår som ett resultat av ett företags 
marknadsföringsinsatser, företagen vill skapa en positiv attityd gentemot varumärket från 
kunderna, det vill säga skapa ett mervärde till produkten.  
 
Faktorn bära kläder fick med väldigt liten marginal det högsta medelvärdet i denna dimension, 
4.74 och även spridningen var störst i denna dimension. Detta innebär att flertalet av kunderna 
skulle kunna tänka sig att bära kläder med Piteortens försäkringsbolags logga på. Vi anser att 
eftersom relativt många av respondenterna skulle kunna tänka sig att bära kläder med 
företagets logga på, så har kunderna en någorlunda positiv attityd gentemot Piteortens 
försäkringsbolags varumärke.   
 
Vi är medvetna om att det finns en risk att respondenterna hade svårt att särskilja innebörden 
av resterande faktorer i denna dimension, som var reflekterar min personliga livsstil, min 
personlighet överensstämmer och identifiera mig. Om så var fallet, kan detta förklara varför 
dessa faktorer fick väldigt likartade medelvärden, det vill säga många respondenter svarade i 
genomsnitt en fyra, som låg mittemellan alla svarsalternativ. Sammanfattningsvis visar 
ovanstående faktorer att Piteortens försäkringsbolags varumärke relativt reflekterar kundens 
livsstil, stämmer någorlunda överens med kundens personlighet samt att kunden kan även i 
stor utsträckning identifiera sig med varumärke. Enligt Keller (2003) är det viktigt att kunden 
kan identifiera sig med ett varumärke. Detta för att företagen ska kunna uppnå en god attityd 
gentemot varumärket från kunderna. Kunden har alltså en tämligen positiv attityd gentemot 
Piteortens försäkringsbolags varumärke.  

5.4 Faktorer inom dimensionen upplevt kundvärde 
Upplevt kundvärde omfattar tjänsten som företaget tillhandahåller jämfört med priset som 
kunden betalat, om tjänsten var av samma kvalitet jämfört med andra konkurrenter i 
försäkringsbranschen, om priset var rimligt samt om tjänsten var av bra värde i helhet 
(Johnson m.fl. 2006). Bolton & Drew (1991) anser, som vi nämnt tidigare, att upplevt 
kundvärde är kundens helhetsbild av vad hon/han erhåller jämfört med vad denne betalar.  
 
Den faktor som fick högst medelvärde i denna dimension var uppskattar, 6.52. Detta kan 
kopplas till det som Johnson m.fl. (2006) påpekar, nämligen att upplevt kundvärde involverar 
om tjänsten var av bra värde i helhet. Det höga medelvärdet visar att kunderna har en bra 
helhetsbild på tjänstens kvalité hos Piteortens försäkringsbolag.  
 
Överensstämde med priset fick medelvärdet 6.04, vilket även det är ett högt värde. Sinha & 
DeSarbo (1998), menar att inom marknadsföring är kundvärde ofta definierad som kvalitet till 
det rätta priset. Det höga medelvärdet visar att Piteortens försäkringsbolags pris 
överensstämmer med tjänsten som ges till kunden.  
Var av samma kvalitet fick medelvärdet 5.68 vilket är något längre än de föregående två 
faktorerna. Kunderna anser alltså att kvalitén på Piteortens försäkringsbolags tjänster i stor 
utsträckning är densamma som andra försäkringsbolag erbjuder.  
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Faktorn mer än rimlig fick det lägsta medelvärdet i denna dimension, 4.95. Denna faktor 
berör om företaget överträffar kundernas förväntningar. Vi har noterat att vissa författare 
(Frazer-Robinson 1999) menar att företag ska sträva efter att överträffa kundernas 
förväntningar vid varje tillfälle. Detta kan skapa konkurrensfördelar för företag, men det kan 
även bli kostsamt. Denna faktor hade den största spridningen i dimensionen vilket tyder på att 
kunderna inte har samma uppfattning. Resultatet visar dock att Piteortens försäkringsbolag 
överträffar i relativt stor utsträckning kundernas förväntningar.   

5.5 Dimensionerna 
Slutligen följer en sammanfattande analys på medelvärdet av de fyra dimensionerna. Som vi 
tidigare nämnt är det alltså de 17 faktorer, som vi ovan analyserat, indelade i de fyra 
dimensionerna. 
 
Den dimension som fick lägst medelvärde, 4.645, var attityd gentemot varumärke.  Flertalet 
av Piteortens försäkringsbolags kunder skulle kunna tänka sig att bära kläder med företagets 
logga på. Sammanfattningsvis visar de tre resterande faktorerna att Piteortens 
försäkringsbolags varumärke stämmer tämligen överens med kundernas personlighet, relativt 
reflekterar kundernas livsstil samt att kunden kan i stor grad identifiera sig med varumärket. 
Med detta menas alltså att kunden har en någorlunda positiv attityd gentemot Piteortens 
försäkringsbolags varumärke. 
 
Känslomässig relation fick medelvärdet 5.208. Faktorerna inom denna dimension visar att 
kunderna känner ett engagemang till Piteortens försäkringsbolag samt att kunderna kan 
koppla sin personlighet och livsstil till företaget, vilket från kundens sida leder till högre grad 
av trovärdighet och engagemang. Vidare visar denna dimension att Piteortens 
försäkringsbolag visar stort intresse för kundernas försäkringar och ger dem individuell 
uppmärksamhet och uppdateringar.  
 
Dimensionen lojalitetsintentioner fick medelvärdet 5.7675, vilket visar att många av 
Piteortens försäkringsbolags kunder i ett tidigt skede har känt förtroende i relationen. Vidare 
visar dimensionen att många kunder sprider positiv word-of-mouth, det vill säga att kunderna 
säger i stor utsträckning positiva saker om Piteortens försäkringsbolag samt rekommenderar 
företaget till andra människor. Det var dock många kunder som skulle kunna tänka sig att 
lämna företaget för en fri försäkring hos ett konkurrerande försäkringsbolag.  
 
Den dimension som fick högst medelvärde, 5.7975 var upplevt kundvärde. De höga 
medelvärdena i denna dimension visar att kundernas intryck i helhet på tjänstens kvalitet var 
bra, tjänsten överensstämmer med priset samt att tjänsten är densamma som andra 
försäkringsbolag erbjuder. Dimensionen visar även att Piteortens försäkringsbolag någorlunda 
överträffar kundernas förväntningar. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av analysen i föregående kapitel. 
Inledningsvis besvaras forskningsfrågorna, som följs av en återkoppling till syftet och 
avslutningsvis följer förslag till vidare forskning . Eftersom respondenterna representerar en 
bakomliggande målpopulation, kan respondenternas svar antas representera även kundernas 
åsikter i målpopulationen. Vi utgår från, precis som Johnson m.fl. (2006) att ju högre värde 
på faktorerna och därmed dimensionerna, desto mer reflekterar respektive driver dessa 
kundlojalitet.  

6.1 Svar på forskningsfrågor 
Vi kommer under de två följande rubrikerna besvara de forskningsfrågor som vi presenterade 
i inledningen av uppsatsen. 

 
1. Vilken av dimensionerna har den största drivkraften för kundlojalitet i 
försäkringsbranschen? 

 
2. Vilken av faktorerna inom dimensionerna som i störst utsträckning reflekterar 
kundlojalitet i försäkringsbranschen? 

6.1.1 Dimensionerna med den största drivkraften för kundlojalitet 
Vi antog i forskningsfrågan att det skulle finnas en dominerande dimension som hade den 
största drivkraften för lojalitet. I analysen visade det sig dock att det var två dimensioner som 
fick snarlika resultat, upplevt kundvärde samt lojalitetsintentioner. Vi menar att dessa två 
dimensioner inte kan särskiljas och vi drar därför slutsatsen att dessa dimensioner har lika 
stark drivkraft för lojalitet i försäkringsbranschen, i alla fall i det företag som kunderna har sin 
försäkring hos, det vill säga Piteortens försäkringsbolag. 

6.1.2 Faktorn som i störst utsträckning reflekterar kundlojalitet 
Den faktor som fick högst medelvärde var stannade kvar som kund. Med tanke på att faktorns 
medelvärde nästan fick maximala omdömen från respondenterna och är alltså ett starkt 
lojalitetsmått, eftersom kunderna har starka återköpsintentioner. Vi drar därför slutsatsen att 
det är denna faktor som i störst utsträckning reflekterar kundlojalitet i försäkringsbranschen, i 
alla fall i det företag som kunderna har sin försäkring hos, det vill säga Piteortens 
försäkringsbolag.  

6.2 Återkoppling till syftet 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur förhållandet ser ut mellan de fyra 
dimensionerna samt att undersöka förhållandet mellan de 17 faktorerna som driver 
respektive reflekterar kundlojalitet för företag inom försäkringsbranschen. 

 
Resultatet av vår undersökning visar att förhållandet mellan dimensionerna och även mellan 
faktorerna är mer eller mindre viktiga för det företag som vi undersökt inom 
försäkringsbranschen. Resultatet visar att de fyra dimensionerna fick höga medelvärden, 
vilket betyder att alla dimensionerna har relativt stor påverkan för kundlojalitet för det företag 
inom försäkringsbranschen som vi undersökt. Gällande faktorerna visar resultatet att de flesta 
faktorerna i överlag erhöll höga medelvärden, vilket visar att de allra flesta faktorer reflekterar 
kundlojalitet.   
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom vår undersökning fokuserades på ett företag inom försäkringsbranschen, skulle det 
vara intressant att undersöka ett eller flera andra företag inom denna bransch. Detta för att 
undersöka om det finns någon skillnad eller likhet mellan olika företag inom 
försäkringsbranschen. Det skulle även vara intressant att tillämpa denna metod på en annan 
bransch, exempelvis bilbranschen, bankbranschen eller hotellbranschen.  
 
En annan synvinkel skulle vara att mer ingående undersöka en av dimensionerna, för att få en 
större förståelse för kundlojalitet inom just den dimensionen. Vi fann i undersökningen att det 
var väldigt många respondenter som hade valt Piteortens försäkringsbolag på grund av dess 
lokala placering. Därför kan ett exempel på fortsatt forskning vara att undersöka hur viktigt ett 
tjänsteföretags lokala placering för kunder vid val av företag. 

6.4 Implikationer till företaget 
I vår undersökning framgick det att faktorn stannade kvar som kund reflekterar i störst 
utsträckning kundlojalitet samt att dimensionerna lojalitetsintentioner och upplevt kundvärde 
har de största drivkrafterna för kundlojalitet. Det vi kan utläsa från faktorn är att kunderna i ett 
tidigt stadium i relationen har känt förtroende för företaget. Vi tror att detta är väldigt viktigt 
eftersom kunden i många fall är i en utsatt situation. Exempel på detta är när det har skett 
stora skador som leder till ekonomiska påfrestningar eller att kunden har haft ett inbrott som 
kan kränka kundens integritet. Kunden blir då väldigt beroende av försäkringsbolaget och ett 
bra första intryck från försäkringsbolaget är av stor vikt då detta leder till ett större förtroende 
från kunden. Vi vill upplysa företaget om hur viktigt det är med ett bra första intryck och att 
personalen alltid ska ha det i åtanke. Dimensionen lojalitetsintentioner innehåller den faktor 
som fick högst medelvärde. Den rekommendation vi ger företaget är att ge ett bra intryck 
under hela relationen för att möjliggöra positiv word-of-mouth. Detta eftersom kunder litar 
mer på personliga informationskällor än företagets reklam. Vad gäller dimensionen upplevt 
kundvärde kan vi konstatera att företaget tillhandahåller bra kvalitet i förhållande till priset på 
tjänsterna. Det vi rekommenderar företaget är att ständigt ha en god uppfattning om vad 
kunderna efterfrågar samt att ha uppsikt på konkurrenternas pris och kvalitet samt att följa den 
allmänna utvecklingen i försäkringsbranschen, exempelvis innovationer och tjänsteutbud.  
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 Bilagor  
 

Bilaga 1: Förtydligande av dimensionerna och faktorerna 
Nedan följer ett förtydligande av de fyra dimensionerna och de 17 faktorerna för att lättare 
kunna följa med i uppsatsen.  

Dimensionen lojalitetsintentioner 
Faktorer/påståenden: 
 

• Jag stannade kvar som kund hos Piteortens försäkringsbolag efter att skadehanteringen 
var avslutad 

• Om jag skulle bli erbjuden en fri försäkring av ett konkurrerande företag skulle jag 
fortfarande ha kvar min försäkring hos Piteortens försäkringsbolag 

• Jag rekommenderar min försäkring till andra människor 
• Jag säger positiva saker om Piteortens försäkringsbolag  

Dimensionen känslomässig relation 
Faktorer/påståenden: 
 

• Jag gav regelbundet feedback om min skadehantering till Piteortens försäkringsbolag 
• Piteortens försäkringsbolag gav mig individuell uppmärksamhet vid skadehanteringen 
• Jag vill fortsätta min relation med Piteortens försäkringsbolag 
• Piteortens försäkringsbolag är intresserade av vilka försäkringar jag har 
• Piteortens försäkringsbolag ger mig uppdateringar om det har skett förändringar i 

försäkringen 

Dimensionen attityd gentemot varumärket 
Faktorer/påståenden: 
 

• Jag skulle kunna tänka mig bära kläder med Piteortens försäkringsbolags logga på 
• Piteortens försäkringsbolags varumärke reflekterar min personliga livsstil 
• Piteortens försäkringsbolags varumärke och min personlighet överensstämmer 
• Jag kan identifiera mig med Piteortens försäkringsbolags varumärke 

Dimensionen upplevt kundvärde 
Faktorer/påståenden 
 

• Den tjänst jag fick under skadehanteringen överensstämmer med priser jag betalat för 
min försäkring 

• Den tjänst jag fick under skadehanteringen var av samma kvalitet som andra 
försäkringsbolag erbjuder 

• Jag uppskattar min försäkring 
• Priset som jag betalade för min försäkring är mer än rimlig jämfört med den tjänst jag 

fick 
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Bilaga 2: Postenkät 
 
Hej!  
 
Vi heter Malin Hällgren och Carola Öberg och kommer från Piteå. Vi studerar tredje året på 
Ekonomprogrammet vid Luleå tekniska universitet och i samarbete med Piteortens 
Försäkringsbolag skriver vi en C – uppsats som är ett steg mot vår examen.  
 
Du har slumpmässigt blivit utvald till denna undersökning på grund av att du har nyttjat din 
försäkring hos Piteortens försäkringsbolag. Alla personuppgifter kommer att behandlas strikt 
konfidentiellt och du kommer inte på något sätt att personligen kopplas till våra slutsatser och 
analyser. Detta betyder att du garanteras fullständig anonymitet.   
 
Piteortens försäkringsbolag kommer inte att ta del av de personliga uppgifter som du lämnar 
utan de kommer endast att ta del av det sammanställda resultatet.   
 
Syfte med undersökningen är att studera kundbeteende i försäkringsbranschen och resultatet 
av undersökningen kommer förhoppningsvis att kunna förbättra Piteortens försäkringsbolags 
skadehantering vilket även kommer att leda till en förbättring för dig som kund.  
 
Med din medverkan har du inte bara möjlighet att hjälpa oss utan även Dig personligen som 
kund hos Piteortens försäkringsbolag.  
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om du har möjligheten att besvara enkäten. För att vi ska 
hinna bli klara med vår C – uppsats så vill vi att du skickar in enkäten så snabbt som möjligt, 
vi behöver ditt svar senast tisdag den 9:e maj. Vi kommer i samarbete med Piteortens 
försäkringsbolag lotta ut fina priser till de som skickat in enkäten. 
 
Om du skulle ha några frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss per telefon eller 
via e – mail.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Malin Hällgren   Carola Öberg 
malhal-3@student.ltu.se  carobe-3@student.ltu.se 
070 – 2825202   070 - 3603713 
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Postenkät vid Piteortens försäkringsbolag 
 
Namn och adress (om du vill vara med i utlottningen): 
 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hur gammal är du? …….. år 
 
Ungefär hur länge har du varit kund hos Piteortens Försäkringsbolag? ...........år 
 
Varför valde du just Piteortens försäkringsbolag? 
 
 Priset 
 Ryktet 
 Lokalt placerat 
 Vet ej 
 Annat skäl, nämligen ………………………………………………………………………… 
 
Nedan följer frågor angående Piteortens försäkringsbolags skadehantering. Med 
skadehantering menas hur skadeärendet har skötts från att en skada har uppstått till dess 
att skadan har blivit ersatt. Var vänlig och ringa in endast ett svarsalternativ som stämmer 
bäst överens med din åsikt där 1= instämmer ej och 7= instämmer helt.  
 
 
1. Jag stannade kvar som kund hos Piteortens försäkringsbolag efter att skadehanteringen 
var avslutad. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
2. Jag gav regelbundet feedback (utvärdering) om min skadehantering till Piteortens 
försäkringsbolag. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
3. Den tjänst jag fick under skadehanteringen överensstämmer med priset jag betalat för 
min försäkring. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
4. Den tjänst jag fick under skadehanteringen var av samma kvalitet som andra 
försäkringsbolag erbjuder. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
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5. Piteortens försäkringsbolag gav mig individuell uppmärksamhet vid skadehanteringen. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
  
Nedan följer frågor angående din försäkring och uppfattning av Piteortens 
försäkringsbolag. Var vänlig och ringa in endast ett svarsalternativ som stämmer bäst 
överens med din åsikt där 1= instämmer ej och 7= instämmer helt.  
 
 
6. Jag uppskattar min försäkring.  
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
7. Jag vill fortsätta min relation med Piteortens försäkringsbolag. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
8. Piteortens försäkringsbolag är intresserade av vilka försäkringar jag har. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
9. Piteortens försäkringsbolag ger mig uppdateringar om det har skett förändringar i 
försäkringen. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
10. Om jag skulle bli erbjuden en fri försäkring av ett konkurrerande företag skulle jag 
fortfarande ha kvar min försäkring hos Piteortens försäkringsbolag. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
11. Jag rekommenderar min försäkring till andra människor.  
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
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12. Jag säger positiva saker om Piteortens försäkringsbolag. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
13. Jag skulle kunna tänka mig att bära kläder med Piteortens försäkringsbolags logga på. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
  
 
14. Priset som jag betalade för min försäkring är mer än rimlig jämfört med den tjänst jag 
fick. 
  
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
Avslutningsvis följer frågor om Piteortens försäkringsbolags varumärke. Varumärke är det 
som kännetecknar ett företag. Dels är det den bild eller uppfattning som omgivningen har 
av företag. Dels är det ett fysiskt kännetecken som skiljer ett företags varor och tjänster 
från andra företag. 
 
 
15. Piteortens försäkringsbolags varumärke reflekterar min personliga livsstil. 
  
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
16. Piteortens försäkringsbolags varumärke och min personlighet överensstämmer.  
  
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
17. Jag kan identifiera mig med Piteortens försäkringsbolags varumärke. 
 
Instämmer ej                         Instämmer helt 
1   2   3   4   5   6   7 
 
 
 
  
Tack för Er medverkan!  
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