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Sammanfattning 

När en konsument blir medlem i Lärarförbundet eller Lärarnas riksförbund 

erbjuds denne ett kostnadsfritt grundskydd av försäkringar under tre månader. 

I detta grundskydd ingår bland annat hemförsäkring och gör konsumenten 

inte ett aktivt val genom att tacka nej till detta så löper försäkringen på till 

konsumenten väljer att säga upp den. 

Syftet med denna uppsats och undersökning är att försöka kartlägga hur 

konsumentens köpbeteende ser ut vid tecknande av hemförsäkringar. Vilka 

faktorer denne värdesätter i detta skede och vilka kunskaper konsumenten har 

om produkten. Utifrån denna insamlade information är även syftet att 

analysera hur försäkringsbolagen kan använda detta i marknadsföringssyfte. 

Metoden som har använts för undersökningen är gruppintervjuer där totalt 14 

konsumenter medverkat i tre olika fokusgrupper. Konsumenterna som 

medverkat är alla medlemmar i antingen Lärarmas riksförbund eller 

Lärarförbundet och har därför möjlighet att teckna sin hemförsäkring hos 

Lärarförsäkringar. Anledningen till detta urval är att se hur beslutsprocessen 

ser ut hos konsumenter som har möjlighet att köpa tjänsten via sitt 

fackförbund.  

Resultaten av forskningen tyder på att kunskapen om hemförsäkringar i regel 

är mycket liten. Konsumenten vet att de har liten kunskap och skulle 

egentligen vilja öka denna men intresset sviker. Konsumenten litar på 

försäkringsbolagen och att de tar fram rätt försäkring. De största faktorerna 

som konsumenten värdesätter i beslutprocessen är pris och bekvämlighet. Då 

varken kunskap eller intresse egentligen existerar är vissa konsumenter 

beredda att betala lite mer för tillgänglighet och bekvämlighet. 

Försäkringsbolagen kan utnyttja denna information i sin marknadsföring 

genom att synas på olika sätt beroende på vilka målgrupp företaget inriktar sig 

på.  
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1. Inledning 

I inledningen får läsaren en kort introduktion till ämnet och viss kunskap som 

kan  underlätta vid fortsatt läsning. Undersökningen syfte redovisas samt den 

problemformulering uppsatsen är baserad på. De avgränsningar som gjorts 

motiveras och det görs även en reflektion över undersökningens tillförlitlighet. 

1.1. Introduktion till ämnet 

Näst intill alla vet att hemförsäkring är något som skall innehas, men hur 

många vet egentligen vad det är som köps och vilken hjälp de kan få av den? 

Det är i regel när man flyttar hemifrån första gången eller blir sambos som 

besluten ska tas vilken försäkring som skall tecknas. Men det finns även andra 

tillfällen då besluten måste tas, till exempel då medlemskap tecknas hos en 

fackförening. I vissa fall ingår då somliga försäkringar och då måste ett aktivt 

val göras, antingen säga upp den nuvarande försäkringen eller meddela att 

försäkringen som är kopplad till fackförbundet ska upphöra. Risken är, kanske 

på grund av dålig information, att försäkringen blir kvar i båda bolagen och 

betalning sker av två tjänster men konsumenten erhåller endast en.  

De konsumenter som ingår i undersökningen har tecknat sin hemförsäkring 

antingen hos Lärarförsäkringar eller hos Länsförsäkringar. För att läsarens ska 

få en större inblick och förståelse för undersökningen följer därför en kort 

presentation av bolagen nedan.   

1.1.1. Lärarförsäkringar 

När en konsument blir medlem i Lärarnas riksförbund eller Lärarförbundet 

har denne också möjlighet att bli kund hos Lärarförsäkringar. När 

medlemskapet hos fackförbundet inleds får konsumenten ett erbjudande om 

ett kostnadsfritt grundskydd av försäkringar under tre månader. Om 

konsumenten inte tackar nej till detta genom att kontakta Lärarförsäkringar så 

börjar försäkringen gälla redan månaden efter (Lärarförbundet 2011). När 

dessa tre månader har gått måste konsumenten göra ett aktivt val om kunden 

inte vill fortsätta med försäkringen, i annat fall löper den på tills kunden väljer 

att säga upp den1.  

Hemförsäkringen som konsumenten kan teckna hos Lärarförsäkringar är 

upphandlad hos Folksam. Vilket egentligen innebär att vid tecknande av en 

                                                 
1
 Håkan Lind VD Lärarförsäkringar, intervju den 27 april 2012 
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försäkring hos Lärarförsäkringar så köper konsumenten en försäkring av 

Folksam. Det är en så kallad gruppförsäkring som är beloppslös vilket också 

innebär att om konsumenten väljer att teckna en individuell försäkring hos 

Folksam så är det inte alltid en jämförbar produkt. I regel blir det billigare och 

bättre villkor om konsumenten tecknar hemförsäkring via Lärarförsäkringar 

istället för att teckna direkt hos Folksam. Det kan finnas situationer då det 

möjligen finns billigare alternativ, till exempel en ung konsument som precis 

flyttat hemifrån och äger väldigt lite lösöre. Men rent generellt så är det bättre 

villkor till ett billigare pris hos Lärarförsäkringar. Detta beror på det stora 

kundunderlaget, vilket medför att Lärarförsäkringar kan handla upp bättre 

avtal hos Folksam än en enskild individ2.   

1.1.2. Länsförsäkringar 

Länsförsäkringars organisation består av 23 olika lokala och självständiga 

Länsförsäkringsbolag som samverkar. Länsförsäkringar AB är Sveriges enda 

kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp (Länsförsäkringar, a). 

Försäkringsbolaget är ledande inom svensk sakförsäkring och är landets 

starkaste varumärke inom branschen för försäkring (Länsförsäkringar, b). 

Länsförsäkringar Värmland satsar på att finnas så nära kunden som möjligt 

och har flera lokala kontor i Värmland. Konsumenten kan välja att ta del av 

tjänsterna som erbjuds via flera kanaler, till exempel personligt möte eller 

internet. Tanken är att vilken kanal konsumenten än väljer ska denne erhålla 

samma enkla, personliga och trevliga bemötande (Länsförsäkringar, c). 

Hos Länsförsäkringar kan man som konsument erhålla en så kallad länsbonus, 

detta är ett så kallat prispaketeringssystem. Ju fler tjänster konsumenten samlar 

hos Länsförsäkringar desto högre rabatt erhålls (Länsförsäkringar, d).  

1.2. Bakgrund 

Den stora skillnaden mellan en vara och en tjänst är att tjänsten är abstrakt och 

går inte att ta på, detta är avgörande för att fastställa om en produkt är en vara 

eller en tjänst (Bebko 2000). Vissa tjänster och däribland försäkringar kan vara 

svåra för konsumenten att utvärdera, även efter köp och användning (Crosby 

& Stephens 1987). Den här undersökningen syftar till att titta närmare på 

köpet av hemförsäkring och valet av försäkringsbolag. 

                                                 
2
 Håkan Lind VD Lärarförsäkringar, intervju den 27 april 2012 
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Hemförsäkringar är en typ av konsumentförsäkring och omfattas av 

Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). Lagen reglerar förhållandet mellan 

konsumenten och försäkringsbolaget. Cirka 95 procent av alla individer i 

åldern 16-84 år i Sverige äger eller omfattas av en hemförsäkring. Försäkringen 

består av olika skadeförsäkringar som skyddar konsumentens tillhörigheter vid 

till exempel brand eller stöld. Hemförsäkringen kan även ge skydd vid resor 

och rättsskydd vid eventuella tvister (Svensk försäkring 2011). Vid tecknande 

av hemförsäkring hos Lärarförsäkringar eller Länsförsäkringar så ingår 

följande (Länsförsäkringar, e ; Lärarförsäkringar): 

 Egendomsskydd; skador på konsumentens ägodelar 

 Reseskydd; vid händelse av skada på konsumenten eller dennes ägodelar vid resa 

 Ansvarsskydd; hjälper konsumenten om denne krävs på skadestånd 

 Rättsskydd; ekonomisk hjälp vid tvister som kan leda till rättegång 

 Överfallsskydd; ersättning om konsumenten utsätts för våld 

1.3. Problembakgrund 

Det finns relativt många undersökningar kring köpbeteende och då fram för 

allt av produkter men även köpbeteende av tjänster. Däremot har få inriktat 

sig på försäkringsbranschen. Crosby & Stephens (1987) har tittat på effekterna 

av relationsmarknadsföring vid livförsäkringsindustrin. 

Relationsmarknadsföring handlar om att attrahera, behålla och utveckla 

kundrelationer (Berry 2002). Crosby & Stephens (1987) har främst undersökt 

hur detta har påverkat konsumenternas uppfattning om bland annat priset. Vid 

negativ information från massmedia och personliga källor är det sannolikt att 

de som betalar för mycket blir mindre nöjda. Däremot kanske kunderna inte 

endast jämför med andra bolag utan även felaktigt med andra 

försäkringsformer (Crosby & Stephens 1987). Annan tidigare forskning 

angående relationsmarknadsföring visar på att relationen mellan konsumenten 

och tjänsteföretaget anses som ytterst viktig vid köp av tjänsten (Durkin & 

Howcroft 2003). 

Nguyen & LeBlanc (1998) har studerat hur kundnöjdhet, kvalitet och värde 

påverkar uppfattningar med avseende på hur bilden av företaget ser ut och 

kundernas lojalitet mot tjänsteföretaget. Enligt Arora & Stoner (1996) är 

företagets image en viktig faktor för framgång inom försäkringar. Detta då 

undersökning visar att konsumenter sätter högre värde i företagets image än 

priset.  

Studier visar att tillfredställelse och tjänstekvalitet påverkar konsumentens 

upplevda värde och att kvalitet har ett starkare inflytande på det upplevda 
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värdet av tjänsten än kundtillfredställelse (Nguyen & LeBlanc 1998). Detta 

stöds även av Bolton & Drew (1991) som anser att den viktigaste faktorn för 

det upplevda värdet av tjänsten är just kvalitet. 

En del av denna undersökning syftar till att få en inblick i varför kunden väljer 

att byta eller inte byta tjänsteleverantör, i det här fallet försäkringsbolag. Det 

finns tidigare forskning både på varför kunder väljer att byta och varför de 

väljer att inte byta försäkringsbolag. Gerard & Cunningham (2004)  har 

försökt att identifiera de typer av händelser som gör att konsumenter väljer att 

byta tjänsteleverantör. Det finns tre betydande faktorer; misslyckande av 

tjänsten, prissättning och olägenheter, där priset är den största anledningen. 

Men orsaken till bytet består till betydande del av flera orsaker, det är inte 

endast en faktor som spelar in i beslutet (Gerard & Cunningham 2004).  

Det finns betydande mer forskning om varför konsumenter väljer att byta från 

en tjänsteleverantör till en annan, än det finns om varför konsumenter väljer 

att stanna kvar hos sin befintliga leverantör. Colgate et al (2007) har studerat 

konsumenter som har valt att stanna hos sin tjänsteleverantör efter ett 

övervägande av byte. Det finns många olika orsaker till att en konsument 

väljer att stanna och den viktigaste orsaken är egentligen avsaknaden av en 

kritisk, negativ, händelse. Det vill säga en konsument väljer att stanna hos 

leverantören för att det inte finns tillräckligt stora orsaker att byta (Colgate et 

al, 2007).   

1.4.  Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts har de flesta i Sverige en hemförsäkring och vet till viss 

del vad de har för användning av den. Men hur insatt är egentligen 

konsumenten när det kommer till just hemförsäkringar? Vet denne verkligen 

vad han/hon betalar för eller är det endast en faktura som kommer varje 

månad? Enligt Crosby & Stephens (1987) är det mycket troligt att 

konsumenten lägger undan försäkringspapprena efter köpet och glömmer bort 

dem under en längre tid. Hur stor insikt har konsumenten i försäkringen, när 

den kan användas och till vad?  

Frågan är också vad konsumenten tittar på vid valet av försäkringsbolag. Vilka 

faktorer som spelar in och vilka som anses vara extra viktiga. Var ligger värdet 

i hemförsäkringen? Det vill säga vad värderar konsumenten hos 

försäkringsbolagen. Hur stor roll spelar företagets image vid val av 

organisation och hur viktigt är det med den personliga kontakten? Då 
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hemförsäkringarna även kan skilja sig en del i innehåll kan det tyckas relativt 

svårt att jämföra denna produkt. En prisjämförelse kan vara komplicerad då 

jämförelsen måste ske av likvärdiga produkter.  

Skiljer sig konsumentens uppfattning om försäkringsbolagen åt beroende på 

om konsumenten använt sig av produkten tidigare eller inte? Vad innebär detta 

då för försäkringsbolaget och köpet av tjänst? Stannar konsumenten kvar hos 

bolaget eller väljer denne istället att söka sig till en konkurrerande 

organisation?  

Kan agenter, eller mellanhänder, spela någon roll vid köp av försäkringar? Det 

är fullt möjligt att tänka sig att en konsument väljer att använda sig av en 

mellanhand vid tecknande av försäkring för att detta kan upplevas både 

lättvindigare och tryggare. Alla konsumenter som blir medlemmar i 

Lärarförbundet eller Lärarnas riksförbund får automatiskt en så kallad pröva-

på-period hos Lärarförsäkringar. Under denna period, om tre månader, 

erhåller konsumenten bland annat en hemförsäkring kostnadsfritt. Gör sedan 

kunden inte ett aktivt val och säger upp denna försäkring så löper den vidare3. 

Vad anser egentligen konsumenten om denna pröva-på-period och denna typ 

av försäljning? Finns det både positiva och negativa aspekter? Kan det vara så 

att många konsumenter glömmer eller av andra skäl inte säger upp 

försäkringen och följaktligen då köper hemförsäkringen hos två olika bolag? 

Vad beror då detta på? Varför väljer konsumenten att byta till 

Lärarförsäkringar eller stanna kvar hos sin befintliga organisation? 

Hur kan försäkringsbolagen utifrån information om konsumenten anpassa sin 

marknadsföring? Kan olika försäkringsbolag använda samma 

marknadsföringsstrategier eller är det bättre för företagen att använda sig av 

olika marknadsföringskanaler beroende på hur företagets målgrupp ser ut.? 

1.5. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka konsumentbeteendet vid köp av 

hemförsäkring och vad denne värdesätter vid val av försäkringsbolag. Vidare 

är även syftet att använda denna information för att analysera hur 

försäkringsbolagen kan använda detta ur marknadsföringssynpunkt. 

 

                                                 
3
 Håkan Lind VD Lärarförsäkringar, intervju den 27 april 2012 
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1.6. Frågeställning 

 Vilken kunskap har konsumenten när det gäller hemförsäkring? 

 Vad värdesätter konsumenten vid köp av hemförsäkring? 

 Hur ser beslutsprocessen ut? 

 Vilken inverkan har varumärket på beslutet? 

 Varför väljer konsumenten att byta försäkringsbolag eller stanna kvar? 

 Hur kan Länsförsäkringar och Lärarförsäkringar använda denna information för 
att få bättre träffsäkerhet i sin marknadsföring? 

1.7. Avgränsning 

Avgränsning av undersökningen har skett genom att endast medlemmar i 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har intervjuats. Dessa har genom sitt 

fackförbund möjlighet att teckna sin försäkring hos Lärarförsäkringar. För att 

göra en ytterligare avgränsning arbetar alla respondenter inom Sunne 

kommun. Denna avgränsning är gjord på grund av att Sunne är en mindre ort 

där endast ett försäkringsbolag har kontor. Det är intressant att undersöka om 

detta påverkar konsumenten i sitt val. Avgränsningen att endast undersöka 

konsumenter med valet att bli kunder hos Lärarförsäkringar är baserat på deras 

möjlighet att köpa försäkring via fackföreningen. 

1.8. Reliabilitet och validitet 

Hög reliabilitet eller tillförlitlighet innebär egentligen att mätningarna är gjorda 

korrekt. Om flera undersökare kommer till samma resultat och använt samma 

metod, då har undersökningen hög reliabilitet. Validitet betyder att 

undersökningen är gjord enligt vad som faktiskt var tänkt från början, att inget 

annat har undersökts.  

Detta kan förklaras genom följande exempel: En väderprognos ska göras 

utifrån hur högt svalorna flyger. Svalornas flyghöjd mäts och ett medelvärde 

räknas ut vilket visar sig vara högre än svalornas medelflyghöjd. Är 

mätningarna korrekt utförda har undersökningen hög reliabilitet och 

prognosen är att det ska bli solsken. Är det solsken nästa dag har 

undersökningen hög validitet, i annat fall är validiteten obefintlig (Thurén 

1991). 

För att få så stor pålitlighet som möjligt i undersökningen har jag tänkt på att 

ha en så stor spridning som möjligt bland de konsumenter som ingått i 

fokusgrupperna. Det var både manliga och kvinnliga respondenter i olika 

åldrar, den yngst var 30 år och den äldsta ca 65. Antal medlemsår i 

fackförbundet varierade med allt ifrån fem till femton år. Jag har använt mig 



12 

av tre stycken fokusgrupper med totalt 14 respondenter för att försöka höja 

kvaliteten på undersökningen. Reliabiliteten på undersökningen kan dock 

diskuteras bland annat på grund av de fåtal respondenter som ingått. Då 

undersökningen är gjord på en mindre ort där författaren är bosatt, medför 

detta att respondenterna inte är helt okända och då inte heller slumpmässigt 

utvalda. Detta är en faktor som eventuellt kan sänka graden av reliabilitet. 

Validiteten av undersökningen kan däremot stärkas på grund av den 

kännedom som finns av respondenterna. Genom denna kännedom har 

fokusgrupperna satts ihop för att få en så stor bredd som möjligt. För att 

resultatet av undersökningen ska bli så tillförlitlig som möjligt. 

1.9. Definitioner 

1.9.1. Tjänst/produkt 

Det finns flera olika definitioner av både produkt och tjänst, enligt Edvardsson 

(1997) kan en tjänst ses som en del av det vidare begreppet produkt. En 

produkt kan exempelvis bestå av en vara, en tjänst, en programvara, men 

oftast är en produkt en kombination av dessa. En produkt kan ses som 

resultatet av en tillverkningsprocess, att producera medel för att skapa 

mervärde dvs. värdet av resultatet är större än kostnaden för de resurser som 

används i tillverkningsprocessen (Edvardsson 1997). 

1.9.2. Cross-selling 

Ur ett konsumentperspektiv innebär cross-selling ett erbjudande om 

kundanpassade lösningar eller tillhandahållandet av ett komplett sortiment av 

tjänster och produkter. Istället för att sprida sina inköp har konsumenten 

möjlighet att köpa sina tjänster och produkter från en enda leverantör. 

För företagen avser cross-selling en strategi för att sälja fler produkter till en 

redan befintlig kund, i ett försök att öka kundens beroende av företaget och 

minska risken för att kunden ska gå till konkurrenten. Den huvudsakliga idén 

med cross-selling är alltså att sälja fler produkter till en kund genom att 

kombinera säljinsatser för en bred räckvidd av produkter (Malm & Schmitz 

2011). 
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2. Metod 

I det här avsnittet redogörs för vilken metod som använts samt varför valet 

föll på denna metod. Det sker även en kort presentation för hur 

undersökningen har genomförts och hur urvalet har gjorts.   

2.1. Val av metod 

Valet av undersökningsmetod har fallit på att göra en kvalitativ undersökning 

för att detta anses som bäst lämpat för studiens syfte. Det finns även vissa 

problem att tillhandahålla det kundunderlag som krävs för att en eventuell 

kvantitativ undersökning ska kunna genomföras. Tanken var att även göra en 

kvantitativ undersökning där urvalet hade varit Lärarförbundets medlemmar i 

Sunne kommun. Det blev dock vissa problem med att skicka ut en enkät till 

medlemmarna och enkäten blev endast upplagd på Lärarförbundets lokala 

hemsida. Detta gjorde att svarsfrekvensen blev mycket låg och valet föll då på 

att endast göra en kvalitativ undersökning i form av tre fokusgrupper. Detta då 

det är viktigt att en kvantitativ undersökning bygger på ett representativt urval 

av personer så att resultatet inte påverkas av tillfälligheter (Thurén 1991). 

Enkätsvaren kunde dock användas för att få fram ett lämpligt urval till de 

fokusgrupper som använts till undersökningen.  

2.2. Gruppintervju 

Gruppintervjuer har framför allt används vid produktutveckling och test av 

produkter där fokusgruppen har diskuterat fördelar och nackdelar med 

produkten. Det är först och främst bra att använda sig av gruppintervjuer när 

ett relativt avgränsat tema ska diskuteras. Gruppintervjuer verkar fungera allra 

bäst när vi vill få fram individers erfarenheter av ett speciellt förhållande, till 

exempelvis av att använda en offentlig tjänst. Gruppintervjuer får fram varför 

människor har en speciell synpunkt, vilket gör dem överlägsna i förhållande till 

individuella intervjuer. Det är viktigt att få rätt storlek på gruppen, vid för få 

deltagare begränsas meningsutbytet och risken är att det fås för liten bredd på 

synpunkterna. Vid för stor grupp kan antingen gruppen dela upp sig eller så 

gömmer sig enskilda individer och deras åsikter förs inte fram. Med 

utgångspunkt från smågruppsforskning har det visat sig att den optimala 

gruppen innehåller mellan fem och åtta deltagare (Jacobsen 2002).  

I en intervju är undersökarens roll relativ klar; ställa frågor, lyssna och be om 

fördjupning. Vid en gruppintervju däremot är undersökarens roll mer öppen 
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för olika ansatser. Tar undersökaren en passiv roll inleder denne diskussionen 

och anger det tema som ska diskuteras men koncentrerar sig sedan på att 

lyssna och registrera det som sägs. Undersökaren få då fram deltagarnas 

synpunkter och vad de själva anser som viktigt. Det finns vissa risker med en 

sådan inaktiv roll; diskussionen kan spåra ur, vissa deltagare kan dominera 

diskussionen. Undersökaren kan också ta en mycket aktiv roll och ställa klara, 

definierade frågor och sedan låta diskussionen pågå en viss tid. Denna metod 

är mindre lämplig då den lämnar lite utrymme för inslag som intervjuaren 

väntade sig från början, vilket egentligen är avsikten med öppna metoder. 

Vanligast är dock ett mellanting mellan aktiv och passiv roll (Jacobsen 2002).  

2.3. Utförande 

Intervjuerna har till största delen skett enligt konsumentens val av omgivning 

och tid. Detta för att konsumenten ska känna sig så avslappnad som möjligt 

och inte stressad under intervjun. Intervjuerna har bandats men även 

anteckningar har noterats. Genom att banda intervjun fås allt med som sägs 

men det är även viktigt att vara medveten av de nackdelar som finns med 

detta. Till exempel reagerar många negativt på att bli inspelad och kan bli helt 

stumma bara de ser en bandspelare (Jacobsen 2002). Det gäller då att känna av 

intervjuobjekten och bestämma sig för om det eventuellt kan vara bättre att 

inte banda intervjun. Anteckningar har även gjorts under intervjuerna, bland 

annat för att detta kan underlätta vid genomgången av materialet. 

Anteckningarna kan säga mycket om vad som anses vara speciellt viktigt och 

det gör det också lättare att navigera på det bandade materialet när detta ska 

analyseras (Jacobsen 2002). 

Frågorna som har ställts under intervjuerna har varit öppna frågor där 

respondenterna i vissa fall även fått gradera sina upplevelser och åsikter i en 

skala mellan ett till fem. För att få ett bättre flyt i intervjuerna har en 

intervjumall använts (se bilaga 1) och frågorna har indelats efter olika 

kategorier. Genom att dela upp frågorna i ämneskategorier underlättade detta 

vid sammanställningen av undersökningsmaterialet. För att diskussionen skulle 

kännas så bekväm som möjligt för respondenterna öppnades intervjun med en 

enklare fråga om varför konsumenten har en hemförsäkring. Detta för att det 

skulle bli en så bra start på diskussionen som möjligt och för att alla 

konsumenterna skulle känna sig delaktiga redan från början. 
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2.4. Urval 

Urvalet av de konsumenter som intervjuats har gjorts genom att nio av de 

konsumenter som ingått i undersökningen har tecknat sin försäkring via sitt 

fackförbund och fem har tecknat sin försäkring hos Länsförsäkringar. Tidigare 

undersökningar har visat att köpbeteende beror på flera faktorer (Otnes och 

McGrath 2001). Därför har urvalet även skett genom att konsumenterna bland 

annat är i olika åldrar och varit medlemmar i fackförbundet olika länge.  
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3. Referensram 

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för undersökningen. 

Inledningsvis redovisas konsumentens beslutsprocess och vilka faktorer som 

kan påverka konsumenten i detta beslut. Vidare presenteras organisationens 

påverkan på konsumentens beslut genom varumärket och vad som anses ge 

värde till konsumenten.   

3.1. Beslutsprocess  

Vad vi kan anta, med hjälp av tidigare forskning, när det kommer till 

konsumentbeteende är att inköp föregås av en beslutsprocess (Olshavsky & 

Granbois 1979). Det finns i regel inte lika många tjänstealternativ som det 

finns varuvarianter att välja bland, så här skiljer sig beslutsprocessen mellan 

köp av tjänster och köp av varor. När en konsument avser att köpa en vara 

besöker denne oftast en butik med flera olika varianter av varan som eftersöks 

och från flera olika leverantörer. Vid köp av tjänster finns det oftast färre 

alternativ att välja mellan och därmed kan det även vara svårare att få adekvat 

information om tänkbara tjänster. Detta kan resultera i att konsumenten väljer 

det första tänkbara alternativet (Echeverri & Edvardsson 2002). Vid 

jämförelser av försäkringar kanske kunderna däremot inte endast jämför med 

andra bolag utan även andra försäkringsformer (Crosby & Stephens 1987). De 

flesta konsumenter värdesätter bekvämlighet som ett av de viktigaste 

beslutskriterierna men definitionen av bekvämlighet skiljer sig mellan 

konsumenter. Ett exempel på definition av bekvämlighet kan vara lokalisering 

av kontor (Lee & Marlow 2003).  

Känslor och humör, både hos konsumenten och tjänsteleverantören, 

förstärker både negativa och positiva erfarenheter och kan därmed även ha 

inverkan på beslutsprocessen. Är kunden, eller tjänsteleverantören, på dåligt 

humör påverkas sannolika det upplevda intrycket negativt (Echeverri & 

Edvardsson 2002).  

Även massmedia och andra källor har en indirekt påverkan på 

beslutsprocessen. Vid negativ information från massmedia och personliga 

källor är det sannolikt att konsumenten påverkas negativt (Crosby & Stephens 

1987). 
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3.1.1. Agenter 

Sannolikheten för att en konsument ska använda sig av en mellanhand för att 

samla in information är baserat på det upplevda värdet av användandet. Ju 

högre värde konsumenten erhåller genom användandet av mellanhänder desto 

större är sannolikheten att han/hon använder det (Lee & Cho 2005). 

Konsumenter är främst intresserade av de företeelser som skapar värde för 

dem, snarare än produkters egenskaper. I denna bemärkelse ligger stor vikt i 

agentens förmåga att råda kunden om lösningar för sina egna 

försäkringsbehov. Den detaljerade förståelsen för kunden bör utgå från 

agenten och inte försäkringsbolaget (Howden & Pressey 2008). 

Studier visar att konsumenter ofta har dålig kunskap gällande försäkringar. Vid 

tecknande av försäkring känner sig konsumenten säkrare genom anlitande av 

en mellanhand/agent. De förlitar sig på att en agent är ärlig när de kommer till 

nivå och typ av försäkringsskydd, vilket de inte känner sig säkra på utan hjälp 

av en agent eller mellanhand. På grund av den dåliga kunskapen lyssnar 

konsumenten därför till vad agenten har att erbjuda (Howden & Pressey 

2008). 

3.1.2. Relationsmarknadsföring och lojalitet 

Både företag och konsumenter gynnas av effektiv relationsmarknadsföring 

(Berry 2002). Relationsmarknadsföring kan vara lämplig för tjänster där det är 

svårt för kunden att utvärdera tjänsten även efter att denne har köpt och 

använt den. Kunden kan ha en relation med organisationen själv men en 

personlig relation resulterar troligen till ett större engagemang (Crosby & 

Stephens 1987). 

Konsumenter värdesätter den personliga servicen högt vid kontakt med 

tjänsteleverantörer. Lokalisering av företaget anses som viktigt och 

konsumenten är tryggare i att servicen är bättre med ett lokalt företag 

(Howden & Pressey 2008). 

Är en konsument nöjd med den erhållna tjänsten är det mer sannolikt att 

denne är lojal. Erbjuds konsumenten pålitliga och felfria finansiella tjänster bör 

kundens förtroende för företaget stärkas och den positiva inställningen bör 

motivera konsumenten att motstå konkurrenskraftiga erbjudanden. 

Konsumenter som erhållit ett positivt helhetsintryck av ett tjänsteföretag är 

mer benägna att föredra organisationen och rekommendera den till andra 

(Nguyen & LeBlanc 1998).  
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3.2. Konsumentbeteende 

Konsumentens köpbeteende påverkas i hög grad av den typ av finansiell tjänst 

som köps. Detta har ökat vår kunskap om hur konsumenter köper olika 

finansiella produkter men kanske ännu viktigare har det ökat vår förståelse för 

vikten av distributionskanaler. 

Betoningen av förtroende och relationer, speciellt vid särskilda avtalsslutande 

sammanhang, är också mycket relevant för strategierna för leverantörer av 

finansiella tjänster. Förmågan att behålla kunder och öka kundernas lönsamhet 

genom försäljning av bland annat försäkringar med hjälp av ”cross-selling” är 

väldigt viktigt (Beckett et al 2000). 

Tidigare undersökningar visar att vid köp av tjänster föredrar kunder 

personliga källor framför andra källor vid anskaffande av information. Likaså 

indikerar konsumenter på ett större förtroende av personliga källor vid 

planering av ett köp av tjänst. Konsumenter anser att personliga oberoende 

källor är mer effektiva, de föredrar interna källor över alla andra när de har 

erfarenhet i produktkategorin (Murray 1991). 

3.2.1. Byta eller inte byta? 

Tidigare undersökningar visar att endast femtio procent av de konsumenter 

som på allvar övervägt att byta tjänsteleverantör verkligen genomför bytet. 

Den största anledningen till att konsumenten inte byter försäkringsbolag är att 

det är för mycket besvär. Undersökningar gällande byte av bank visar att detta 

även är en stor bidragande orsak till att konsumenter väljer att stanna kvar hos 

sin befintliga bank. Uppenbarligen är därför kundens ”tröghetsfaktor” ett stort 

hinder för serviceorganisationer att övervinna om de vill locka kunder från en 

konkurrent. En annan stor faktor till att konsumenten inte byter 

tjänsteleverantör är ”negativitet”, det vill säga risken att konsumenten förlorar 

något genom att byta leverantör. Fram för allt är konsumenten orolig för 

negativa finansiella utfall vid byte. Vissa konsumenter känner sig även låsta vid 

sin nuvarande tjänsteleverantör, detta gäller fram för allt i bankväsendet. Det 

har förmodligen att göra med det tidskrävande arbetet som krävs vid byte av 

bank, då konsumenten till exempel behöver ändra lönekonto etc. (Colgate & 

Lang 2001). 
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Det finns flera olika betydande orsaker till att en konsument faktiskt väljer att 

byta leverantör av finansiella tjänster. En av orsakerna är att det uppstått fel 

eller brister hos den befintliga leverantören. Prissättning är också en stor 

bidragande faktor till ett byte. Vilket bekräftar relevansen av prissättning inom 

finansiella tjänster. Den upplevda service och den personliga kontakten 

påverkar också konsumenten till viss del, dock inte lika mycket som 

prissättning. Det är svårt för företagen att förhindra ett byte i de fall 

konsumenten är missnöjd, då konsumenten sällan klagar hos företaget innan 

bytet genomförs (Colgate & Hedge 2001). 

3.3. Värde 

Vad som betraktas som värdet av en produkt eller en tjänst är väldigt 

personligt och varierar från konsument till konsument. Enligt en studie av 

Zeithaml (1988) kan värde delas in i fyra olika definitioner: 

 Värde är lågt pris 

 Värde är det jag vill ha av produkten 

 Värde är den kvalitet jag får för det pris jag betalar 

 Värde är det jag ger för det jag får 

Dessa fyra uttryck av värde kan sammanställas och definieras som att det 

upplevda värdet är konsumentens övergripande bedömning av nyttan av en 

produkt. Nyttan baseras i sin tur på uppfattningen av vad som tas emot och 

vad som ges. Även detta varierar stort bland konsumenter, vissa kan sätta 

betydelse i volym eller kanske hög kvalitet medan andra värdesätter 

bekvämlighet. Det som ges kan variera mellan pengar, tid, ansträngning eller 

annat (Zeithaml 1988).  

Några av de faktorer som påverkar det upplevda värdet är tillfredställelse och 

kvalitet. Där kvalitet har ett starkare inflytande på det upplevda värdet än 

tillfredställelse (Nguyen & LeBlanc 1998). Vid köp av en produkt till ett lägre 

pris fås ett högre värde om priset inte motsvarar skillnaden i kvalitet. En 

konsument kan tänka sig att köpa en produkt med lite lägre kvalitet för att den 

är billigare och detta ger då ett högre värde. Det vill säga att den låga 

kostnaden väger upp för den lite sämre kvaliteten (Zeithaml 1988). 

I de fall där konsumenten känner sig nöjd med den erhållna tjänsten och 

kvaliteten anses hög leder detta till ett upplevt värde vilket resulterar till en 

positiv övergripande bild av företaget (Nguyen & LeBlanc 1998).    
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3.4. Varumärke 

Enligt Chaudhuri & Hoibrook (2001) är förtroende och påverkan av 

varumärke direkt relaterat till både köp, attityd och lojalitet och indirekt 

relaterat till pris. Varumärkeslojalitet inkluderar komponenter som relaterar till 

både återkommande köp och attitydmässiga engagemang.  

Forskning visar på att igenkännande och servicekvalitet har stor betydelse för 

positiva inställningar till tjänsten. Reklambudskap kan användas för att positiva 

attityder ska utvecklas och förstärkas. Följaktligen har betydelsen av att 

förmedla kvalitetsdimensioner och bygga upp ett känt varumärke visat sig vara 

av stor vikt vid marknadsföring (Arora & Stoner 1996). 

Enligt undersökningar inom försäkringar är konsumenter mer benägna att 

anlita försäkringsbolag de känner till än ett bolag med ett okänt namn.  Vilket 

visar på vikten av att bygga upp ett känt varumärke och vad detta har för 

betydelse för konsumentens beteende.  Detta tyder på att det kan vara av 

större vikt för ett företag att försöka etablera ett känt namn än marknadsföring 

av hög kvalitet. Då marknadsföring av hög kvalitet kan ge obetydlig effekt på 

grund av att namnet är okänt. Igenkännande av varumärke kan däremot 

påverka uppfattningen av kvalitet till det positiva (Arora & Stoner 1996).   

3.4.1. CBBE-modell 

Om en kund väljer ett företag över ett annat, med en liknande produkt, på 

grund av varumärket så tillför varumärket värde till företaget, detta kallas för 

”customer-based brand equity” eller CBBE (Keller 2001). CBBE-modellen 

kom till för att besvara frågorna:  

 Vad gör ett starkt varumärke?  

 Hur bildar man ett starkt varumärke?  

Trots att det finns många användbara perspektiv angående varumärkesvärde 

ger CBBE-modellen oss ett unikt perspektiv på vad varumärkesvärde är och 

hur det bäst byggs upp, mäts och förvaltas.  

Utgångspunkten för modellen är att styrkan av varumärket ligger i vad kunder 

har lärt, känt, sett och hört av detta över tiden. Med andra ord ligger styrkan 

hos varumärket i sinnet hos kunden. 

Att bygga ett starkt varumärke, enligt CBBE-modellen, kan betraktas i form av 

olika steg. Där varje steg förutsätter att det föregående steget är avslutat. 
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De fyra stegen är: 

 Upprättande av varumärkesidentitet dvs. upprätta en bred och djup 
varumärkeskännedom 

 Skapa det rätta värdet av varumärket genom starka, positiva och unika 
varumärkes associationer  

 Ta fram positiva, tillgängliga varumärkes reaktioner 

 Skapa varumärkesrelationer med kunder som karaktäriseras av intensiv, aktiv 
lojalitet 

Dessa fyra steg representerar några grundläggande frågor som kunden ständigt 

frågar angående varumärket, indirekt om inte uttryckligt: 

 Vem är du? (varumärkesidentitet) 

 Vad är du? (varumärkes innebörd) 

 Hur är du? Vad anser du om dig? (varumärkesrespons) 

 Hur är det med dig och mig? Vad har vi för association och hur mycket kontakt 
vill jag ha med dig? (varumärkesrelation) 

Det är en ganska självklar stege mellan dessa förhållanden då föregående fråga 

måste besvaras för att kunna besvara nästa. 

Att skapa den rätta varumärkesidentiteten, innebörden, responsen och 

relationen genom de fyra stegen är en besvärlig och svår uppgift. För att få lite 

struktur är det användbart att använda sig av sex ”varumärkesbyggande 

byggstenar” för att genomföra de fyra stegen som är nödvändiga för att bygga 

ett starkt varumärke.  

Dessa byggstenar är; 

 varumärkesutmärkande 

 varumärkesprestation 

 varumärkesbild 

 bedömning varumärket 

 känsla för varumärket 

 varumärkesresonanser.  

Den mest värdefulla byggstenen ”resonans” inträffar när alla de andra är 

uppfyllda. Med äkta varumärkesresonans, visar kunden hög lojalitet mot 

varumärket på så sätt att denne aktivt söker efter varumärket och delar med sig 

av sin erfarenhet till andra.  

Byggstenarna kan ses som en pyramid och genom att ta sig till toppen av 

pyramiden skapas ett betydande varumärkesvärde. Detta sker endast om de 

rätta ”byggstenarna” är på plats. De motsvarande varumärkesstegen 

representerar olika nivåer i pyramiden, se figur nästa sida (Keller 2001). 
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Figur 1: Figuren visar Kellers varumärkesmodell (Keller 2001). 
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4. Empiri 

Empiridelen av denna undersökning baseras på de gruppintervjuer som 

genomförts. En sammanställning har gjorts och resultatet har delats in rubriker 

för att läsaren lättare ska kunna följa med i undersökningen. 

För att lättare följa med i redovisningen av den empiri som samlats in ses en 

kort beskrivning av respondenterna nedan. I de fall där författaren refererar till 

konsumenterna kommer detta att ske genom; a1,b1,a2 osv. där siffran återger 

fokusgrupp och bokstaven konsumenten i denna grupp.  

Fokusgrupp 1 Ålder Kön 

Bytt 

försäkringsbolag Boendeform 

a 30-35 Man Nej Villa 

b 40-45 kvinna Nej Bostadsrätt 

c 35-40 Man Ja Bostadsrätt 

d 35-40 Kvinna Nej Villa 

e 45-50 Kvinna Ja Villa 

Fokusgrupp 2 

    a 30-35 Kvinna Nej Hyresrätt 

b 50-55 man Ja Villa 

c 40-45 man Nej Villa 

d 60-65 Kvinna Ja Villa 

e 45-50 Kvinna Nej Bostadsrätt 

Fokusgrupp 3 

    a 55-60 Kvinna Ja Villa 

b 30-35 man Ja Bostadsrätt 

c 40-45 man Nej Villa 

d 35-40 Kvinna Nej Villa 

 

4.1. Hur ser konsumentens kunskap ut 

Konsumentens kunskaper och intresse varierade en del, både mellan de olika 

fokusgrupperna men också mellan de olika konsumenterna. Intrycket som 

gavs var att konsumenten som faktiskt hade försökt nyttja sin försäkring hade 

lite större kunskaper än övriga. I övrigt var det jämnt fördelat över 

respondenterna och det gick inte att se ett tydligt mönster i till exempel kön 

eller ålder. De enda slutsatser som kan dras är att konsumenter som lever i 

samboskap eller som gifta och där den andra parten har tagit ett större ansvar 

för försäkringar har i regel lite sämre kunskaper. Det som var övergående för 
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alla respondenter var att de ansåg sig ha för lite kunskap och var i allmänhet 

för lite insatta i ämnet.”Hemförsäkring är något som man vet att man ska ha, 

men man vet egentligen inte vad som ingår”. Den största anledningen till 

införskaffande av hemförsäkring är att skydda sig för oförutsedda kostnader. 

De kostnader som respondenterna refererar till var främst sakkostnader till 

exempel vid händelse av brand eller skada av konsumentens ägodelar. De 

svarande hade väldigt dålig insikt i vad som faktiskt ingick i den hemförsäkring 

de hade tecknat. Sakskyddet var självklart och även reseförsäkring var ett ämne 

som snabbt kom upp. Även rättsskydd nämndes i en av fokusgrupperna, men 

då av den konsument som ansågs vara lite mer insatt i ämnet. Utöver detta var 

det ingen av respondenterna som kunde tänka på något annat som även ingick 

i hemförsäkringen.   

Även diskussionen om vare sig man är tvungen eller inte att teckna en 

hemförsäkring kom upp. Denna diskussion fördes i fokusgrupp ett där b1 

ansåg att konsumenter är skyldiga att äga en hemförsäkring. A1 däremot ansåg 

att konsumenten inte är skyldig, enligt lag, att äga en hemförsäkring. Vid lite 

diskuterande kom gruppen fram till att nu för tiden är konsumenten inte 

skyldig att äga en hemförsäkring men att det kan ha sett annorlunda ut tidigare.  

4.2. Inköpsprocessen 

Alla svaranden ansåg att man som konsument lägger ner för lite tid till 

informationssök angående hemförsäkring om man ser i relation till övriga 

inköp av tjänster. Respondenterna uppgav att det var stor skillnad på 

inköpsprocessen av hemförsäkring jämförelsevis med övriga försäkringar. Vid 

köp av till exempel barnförsäkring så var kontrollen och informationssökning 

av innehåll hos olika försäkringsbolag och pris betydligt mer omfattande än 

vid köp av hemförsäkring. Cirka hälften av respondenter samlade in 

information och material från olika försäkringsbolagen och jämförde dessa för 

att hitta det bästa alternativet. Jämförelsen handlade främst om priset men 

indirekt då också om produkten. Eftersom produkten kan skilja sig lite mellan 

de olika bolagen är det näst intill omöjligt att jämföra priset utan att ta 

produktens egenskaper i beaktande. Vilket innebär att jämförelsen egentligen 

handlade om vad konsumenten fick hos varje försäkringsbolag och till vilket 

pris. De respondenter som inte jämförde olika försäkringsbolag valde det 

alternativ som av olika anledningar underlättade beslutet. Till exempel genom 

att konsumenten redan var kund hos bolaget eller att försäkringsbolaget fanns 

lättillgängligt.  
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De svaranden som jämförde andra försäkringar vid köpet av tjänsten tog 

främst hjälp av internet men ringde även runt till bolagen för att det då är 

lättare att ställa följdfrågor. Vid kontakt via telefon med ett försäkringsbolag 

för att få information så ansågs det lättare att få rätt information från början 

istället för att leta upp informationen någon annanstans. Några av de 

intervjuade tyckte det var lättare att först samla in information från de olika 

bolagen via till exempel internet och sedan sitta och jämföra med allt insamlat 

material framför sig. Sedan när materialet har gåtts igenom valde de att ringa 

till det eller de försäkringsbolag som ansågs bäst för ändamålet för att få mer 

information.  

4.2.1. Vilka faktorer spelar in 

Bekvämlighet  

Övervägande del av de tillfrågade som hade tecknat sin hemförsäkring hos 

Länsförsäkringar gjorde detta mycket för bekvämlighetens skull. Där 

bekvämlighet främst handlade om lättillgänglighet och tidigare erfarenheter 

och kunskaper hos konsumenten. Länsförsäkringar är det enda 

försäkringsbolag som har kontor på orten och det ansågs som enkelt att få 

kontakt om det skulle behövas. Vid frågor eller funderingar är det lättvindigt 

att besöka kontoret och alla respondenterna ansåg att det gick snabbt att få 

hjälp. Den personliga kontakten med försäkringsbolaget ansågs som mycket 

viktigt och på en skala från ett till fem där fem var mycket viktigt ansåg 

övervägande del av de tillfrågade att det var en femma. (Resultatet redovisas i 

diagrammet i slutet av kapitlet.)  

Pris 

Ingen av de intervjuade konsumenterna visste helt säkert vad de betalade för 

sin hemförsäkring. ”Den dras ju via autogiro, så jag vet inte riktigt”. Några 

hade valt att betalat den månadsvis medan andra betalade premien på årsbasis. 

De konsumenter som betalade sin hemförsäkring årsvis hade lite mer insikt i 

vad försäkringen faktiskt kostade, men ingen av de tillfrågade visste säkert. De 

ansåg däremot inte att premien var hög, men inte heller låg. På en skala mellan 

ett till fem där ett var lågt och fem var högt, ansåg nästan alla tillfrågade att 

priset var en trea. (Resultatet redovisas i diagrammet i slutet av kapitlet.) 
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Prispaketering 

Vid frågan om prispaketering ansågs det vara positivt bland annat för 

enkelhetens skull. De svarande tyckte att det underlättade att ha alla sina 

försäkringar tecknade hos ett och samma bolag i stället för att sprida 

försäkringarna bland flera bolag. Några konsumenter hade relativt många 

försäkringar tecknade hos ett och samma bolag och sparade då en ansenlig 

summa varje år jämförelsevis om prispaketering inte hade förekommit hos 

bolaget. Däremot var konsumenterna införstådda med att vissa av 

försäkringarna förmodligen gick att teckna hos ett konkurrerande bolag till ett 

billigare pris. Respondenterna var dock eniga om att det kan vara värt att 

betala en lite högre premie för att få alla premier samlade i ett och samma 

försäkringsbolag. Detta för att det ansågs underlätta både vid betalande av 

försäkringen och vid införskaffande av andra försäkringar, men också i 

händelse av att försäkringen skulle behöva utnyttjas. 

Vid fråga om nackdelar med prispaketering ansåg respondenterna att man som 

konsument kan bli lurad genom priset. Genom att konsumenten erhåller 

bonusar och lägre pris på vissa försäkringar. Hade försäkringarna tecknats hos 

olika bolag hade det kanske blivit ett billigare pris totalt sett för alla 

försäkringar. Men så länge konsumenten är införstådd med detta så ansågs 

prispaketering som en positiv företeelse. 

4.3. Användande av tjänsten 

Endast en av de tillfrågade hade försökt att använda sig av sin hemförsäkring.  

Denne respondent hade vid detta tillfälle hemförsäkring både hos 

Länsförsäkringar och hos Lärarförsäkringar. Svarande hade dålig erfarenhet av 

denna episod då han inte fick ut något av försäkringen. Respondenten mindes 

inte riktigt hur förfarandet gick till men han tror det beroende på att han hade 

tecknat hemförsäkring hos två olika försäkringsbolag och det blev diskussion 

om vem som skulle betala. Ärendet rann ut i sanden, då konsumenten inte 

tyckte att det var värt allt arbete som blev i förhållande till vad som eventuellt 

skulle kunnats utbetalas från försäkringsbolaget. Nu i efterhand anser 

konsumenten att det förmodligen underlättat om han haft mer kunskap om sin 

försäkring.   

På frågan om huruvida konsumenterna hade stort förtroende för 

försäkringsbolaget var det en större spridning på svaren. Majoriteten av 

respondenterna hade visst förtroende för sitt försäkringsbolag, men 
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variationen låg i hur stort förtroendet var. (Resultatet redovisas i diagrammet i 

slutet av kapitlet.) En respondent svarade att han hade mycket lite förtroende 

för sitt försäkringsbolag och detta berodde på tidigare erfarenheter. Då 

konsumenten försökt att nyttja sin försäkring men processen inte gick som 

väntat. Anledningarna till det bristande förtroendet hos övriga respondenter 

var den negativa input de fått av vänner och bekanta. ”Man har ju hört om 

historier då de har betalat för en försäkring men sen när det hänt något så har 

de inte fått ut några pengar”. Detta gällde dock inte hemförsäkringar utan 

andra försäkringsformer, bland annat fordonsförsäkringar.  

4.4. Byte 

Nästan hälften av de tillfrågade hade någon gång bytt försäkringsbolag och 

valt att köpa tjänsten hos en konkurrent i stället. Detta berodde på olika 

anledningar där en anledning var flytt och konsumenten blivit sambo och då 

valt att behålla partnerns hemförsäkring. Anledningen till att valet föll på just 

denna försäkring var att det underlättade arbetet. Mestadels av de övriga 

försäkringarna i hushållet var tecknat hos bolaget och vid flytten till hus hade 

husägaren redan en villahemförsäkring. Det ansågs då som lättare att säga upp 

den befintliga hemförsäkringen vid flytten.  

Ett annat alternativ till byte av försäkringsbolag var att respondenten blivit 

medlem i fackförbundet. Denne var då tvungen att göra ett val och säga upp 

en försäkring. Konsumenten valde då att undersöka innehåll och priset mellan 

de olika bolagen. Valet föll då på att byta till Lärarförsäkringar för att detta 

ansågs som billigare vid jämförelse av den erhållna tjänsten.  

Det mönster som kunde ses vid byte var att konsumenter som någon gång 

hade bytt försäkringsbolag var konsumenter som antingen var mer aktiva med 

informationssök vid tecknande av försäkringen eller konsumenter som var 

väldigt lite insatta och bytt till partnerns försäkringsbolag vid flytt. 

Respondenterna lade stor vikt vid igenkännande av försäkringsbolaget och alla 

svarande skulle hellre teckna sin försäkring hos ett känt bolag än bolag de inte 

kände till. Vid frågan om vilket bolag konsumenten skulle byta till vid ett 

eventuellt byte blev svaren relativt lika och de bolag som kom upp var; 

Länsförsäkringar, Lärarförsäkringar, Dina försäkringar och If. En konsument 

som skulle välja Dina försäkringar vid ett eventuellt byte grundade detta på att 

det fanns kontor i närheten och konsumenten hade hört från andra att de hade 

billiga försäkringar.  
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4.5. Lärarförsäkringar 

Diskussionen angående Lärarförsäkringar handlade främst om den metod 

försäkringsbolaget använder sig av för att teckna nya kunder. De tillfrågade 

ansåg att en så kallad pröva-på-period var en bra metod men att den kunde 

hanteras på ett annat sätt. Samtliga respondenter tyckte att konsumenten skulle 

vara tvungen att göra ett aktivt val för att fortsätta med försäkringen. 

Respondenterna kände sig nästan lite lurade vid sådana här metoder och flera 

svarande valde bort vissa produkter och tjänster där det krävdes ett 

medlemskap som måste sägas upp. ”Det är lätt att försäkringen bara blir kvar 

annars”. Ett fåtal av de tillfrågade hade nu två hemförsäkringar just för att de 

inte sagt upp försäkringen hos Lärarförsäkringar som de automatiskt fick vid 

tecknande av medlemskap hos fackförbundet.  

Alla respondenter var mycket eniga om att det troligtvis är vanligare än man 

kan tro att konsumenter är dubbelt försäkrade just vid sådana här situationer. 

Detta beroende på att konsumenten kanske inte är nog insatt och inte har 

intresset att erhålla den rätta informationen som behövs. Eller för att det helt 

enkelt glöms bort och rinner ut i sanden.  

4.6. Sammanfattningsvis 

Respondenterna var överens om att hemförsäkring i sig är något som bara 

rullar på. När försäkringen är tecknad går konsumenten sällan igenom 

försäkringspapprena igen utan de blir liggandes i någon pärm. De gånger 

försäkringen kollas över är vid tillfällen då nya beslut måste tas, till exempel 

vid flytt. Trots bristen på kunskap och egentliga erfarenheter var alla svarande i 

stort sett nöjda med sin försäkring, förutom konsumenten som haft dåliga 

erfarenheter. 
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Figur 2: Diagrammet ovan visar hur respondenterna har svarat angående priset av 

produkten, förtroende för försäkringsbolaget och vikten av den personliga kontakten.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och kopplas samman med 

den tidigare teorin.  

5.1. Beslutsprocess 

När beslut ska tas gällande vilket försäkringsbolag som ska anlitas skiljer sig 

tiden som läggs ner på informationssökning väsentligt åt beroende på vilken 

tjänst som skall köpas. I regel lägger konsumenter inte ner lika mycket tid på 

köpet av hemförsäkring som vid köp av andra försäkringar. Konsumenter vet 

att hemförsäkring är något som är ”bra att ha” men många är dåligt insatta i 

vilken hjälp de faktiskt kan få vid ett senare skede. Undersökningen påvisade 

att pris och bekvämlighet var faktorer som var av stor vikt vid beslutet vilket 

även stöds av tidigare forskning (Lee & Marlow 2003). 

5.1.1. Mellanhänder/agenter 

Fördelen med att köpa sin hemförsäkring via en agent eller i det här fallet 

Lärarförsäkringar är det konkurrenskraftiga priset. Då Lärarförsäkringar har en 

stor kundkrets kan de förhandla till sig ett bättre pris än enskilda konsumenter. 

Fördelen med att anlita en agent kan också vara att konsumenten känner sig 

tryggare. Då det inte finns något tak på hemförsäkringen för konsumenter 

som tecknat sin försäkring genom Lärarförsäkringar, behöver dessa 

konsumenter inte göra valet av vilken nivå de ska lägga sig på. Detta 

underlättar för kunden i beslutsprocessen, då denna undersökning såväl som 

andra visat att konsumenten ofta har dålig kunskap gällande försäkringar 

(Howden & Pressey 2008). 

5.1. Konsumentbeteende 

Informationssamlande inför ett köp av hemförsäkring varierar från konsument 

till konsument. Det som har varit genomgående genom undersökningen har 

varit att konsumenten någon gång under informationsprocessen velat ha en 

personlig kontakt med försäkringsbolaget. Detta kan kopplas till 

undersökningen av Howden & Pressey (2008) som påvisat att konsumenter 

värdesätter personlig service högt vid kontakt med företaget.  

Konsumenten vill i regel samla in information, med hjälp av exempelvis 

internet, angående de olika försäkringsbolagen och sedan gå igenom den innan 
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en personlig kontakt tas. Detta så att konsumenten i lugn och ro kan gå 

igenom materialet och bilda sig en uppfattning. När materialet har gåtts 

igenom tar konsumenten i regel personlig kontakt med försäkringsbolaget för 

att få lite mer information och få svar på de frågor som eventuellt uppkommit.  

5.1.1. Byta eller inte byta? 

Den stora anledningen till att konsumenter byter från ett försäkringsbolag till 

ett annat är att de kommer in i ett nytt skede i livet. Det kan till exempel vara 

att de flyttar ihop med någon eller att de tecknar medlemskap i en 

fackförening. Det gäller då för konsumenten att välja huruvida denne ska 

stanna kvar hos sin befintliga leverantör eller byta till det nya alternativet. Ett 

annat alternativ kan ju också vara att göra en ny informationsinsamling och gå 

igenom inköpsprocessen på nytt. Detta sker sällan utan konsumenten väljer 

oftast mellan de två försäkringsbolag som är aktuella. Enligt Colgate & Hedge 

(2001) är priset en stor bidragande orsak till att en konsument byter 

tjänsteleverantör, vilket kan styrkas genom denna undersökning. Tidigare 

undersökningar visar att bekvämlighet är största anledningen till att 

konsumenter inte byter försäkringsbolag (Colgate & Lang 2001). Bekvämlighet 

som en viktig faktor påvisas även i denna undersökning då anledningen till att 

de konsumenter som flyttat och valt att behålla partnerns försäkring hade gjort 

detta på grund av bekvämlighet.  

5.2. Värde 

Enligt Zeithaml (1988) är värdet av en tjänst väldigt personligt och varierar 

från konsument till konsument. Värde kan delas in i fyra olika definitioner; 

värde kan vara lågt pris, det jag vill ha av produkten, kvalitet i förhållande till 

pris eller det jag ger för det jag får (Zeithaml 1988). Det som var övergripande 

för respondenternas värde av försäkringstjänsten var framförallt pris och 

bekvämlighet. Där bekvämlighet kan kopplas till definitionen ”det jag ger för 

det jag får”. Till exempel var svarande som värdesatte bekvämlighet villiga att 

betala lite extra för att få sina försäkringar samlade hos ett och samma bolag. 

De konsumenter som ansåg att värdet främst ligger i lättillgänglighet och 

bekvämlighet valde att teckna en försäkring hos ett försäkringsbolag med 

kontor på orten. Detta då det känns tryggare och underlättar för konsumenten 

att veta att det alltid går att få tag på försäkringsbolaget utan att till exempel stå 

i telefonkö. Med denna information kan det vara bra för försäkringsbolag som 

finns på mindre orter att marknadsföra sig så att de verkligen syns för kunden. 

Genom att ha ett väl synligt kontor så är det mycket troligt att konsumenten 
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ser företaget dagligen vilket kan göra att detta lokala försäkringsbolag är 

förstahandsvalet hos kunder som värderar bekvämlighet. 

Konsumenter som sätter värde i ett lågt pris lägger oftast ner större arbete på 

att jämföra och utvärdera olika försäkringsbolag före köpet. Vid en jämförelse 

av pris jämförs även produkten indirekt då denna även kan skilja sig något åt 

mellan försäkringsbolagen. För att jämföra priset på en produkt förutsätts det 

att produkten är likvärdig. Försäkringsbolag som vill konkurera med priset bör 

även kontrollera att produkten tål att jämföras, annars finns risk för att 

konsumenten väljer en dyrare konkurrent i vilket fall.  

5.3. Varumärke 

Varumärkets betydelse är av väsentlighet för försäkringsbolagen för att erhålla 

nya kunder. När konsumenter ska välja försäkringsbolag letar de efter bolag 

som de i viss mån redan känner till (Arora & Stoner 1996). Respondenterna 

svarade alla att vid tecknande av försäkringar letade de endast information hos 

bolag som de redan hade en uppfattning om. Vilket visar på att en 

organisations varumärke har stor betydelse för att erhålla nya kunder, detta 

stöds även av tidigare forskning (Chaudhuri & Hoibrook 2001). Vissa bolag 

förknippas med vissa faktorer och detta har stor påverkan på potentiella 

kunder. En kund som värdesätter ett billigt pris letar först information hos ett 

försäkringsbolag där varumärket är förknippat prisvärdhet.  

Andra varumärken som exempelvis är förknippat med bekvämlighet och 

tillgänglighet är ett förstahandsval för konsumenter som hellre betalar lite mer 

för att underlätta inköpsprocessen. Dessa konsumenter lägger oftast inte ned 

någon tid på att jämföra priser och produkter utan köper tjänsten direkt. 

Då denna undersökning visat att konsumenter i vissa fall väljer ett företag över 

ett annat på grund av varumärket är det av största vikt att försäkringsbolagen 

bygger upp ett starkt varumärke. Försäkringsbolagen kan med fördel använda 

sig av Kellers modell för att underlätta vid uppbyggandet av varumärket. Då 

denna undersökning har riktat in sig på konsumenter som är kunder hos 

antingen Länsförsäkringar eller Lärarförsäkringar följer en mycket kort analys 

av dessa bolag nedan och hur de kan tänkas tillämpa Kellers modell. De skiljer 

sig något på grund av konsumentens uppfattningar och varför de valt 

respektive bolag men är självklart liknande då de verkar inom samma bransch.  
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Länsförsäkringar: 

Länsförsäkringars kunder väljer främst att teckna sin hemförsäkring hos 

bolaget för bekvämlighetens skull. Bolaget har kontor på orten och de upplevs 

som lättillgängliga. Vid marknadsföring kan det därför vara stor idé för 

Länsförsäkringar att marknadsföra sig aktivt på orten och att varumärket är 

synligt dagligen för konsumenten. Kontoret bör vara beläget centralt på orten 

så varumärket blir fäst i minnet hos konsumenten och denne förknippar 

företaget med tillgänglighet. Då dessa konsumenter värdesätter bekvämlighet 

över pris är det av stor betydelse att Länsförsäkringar har en väl fungerande 

marknadsföring så företaget är det första bolag konsumenten tänker på när de 

ska teckna sin försäkring. Detta då dessa konsumenter sällan gör en aktiv 

informationssökning gällande andra försäkringsbolag och gör en 

prisjämförelse.  

Länsförsäkringar kan tänkas tillämpa Kellers modell på följande sätt: 
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Konsumenter som väljer att teckna sin försäkring hos Lärarförsäkringar gör i 

regel detta främst för prisets skull. Försäkringsbolaget är i de flesta fall biligare 

än andra och kunderna är i allmänhet de som lägger ner lite mer tid vid 

inköpsprocessen genom att jämföra pris och försäkringsbolag. 
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informationssökning inför beslutet är det av större vikt för Lärarförsäkringar 

att synas på exempelvis internet och speciellt då sajter för prisjämförelse. Då 

hemförsäkringen inte är tillgänglig för alla utan endast möjlig för 

fackförbundens medlemmar är det även viktigt att få ut bra och relevant 

information till dessa konsumenter med jämna mellanrum. 

Nedan ses ett alternativ på hur Kellers modell kan tillämpas på 

Lärarförsäkringar. 
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6. Slutsats 

Här följer de resultat som framkommit genom undersökningen och de 

slutsatser som kan dras av detta. Koppling till undersökningens syfte och 

frågeställning kommer att göras och avslutningsvis redovisas förslag på vidare 

forskning inom ämnet.   

Syftet med denna undersökning var att undersöka konsumentbeteendet vid 

köp av hemförsäkring och vad konsumenten värdesätter vid valet av 

försäkringsbolag. För att kunna göra en relevant slutsats besvaras uppsatsens 

problemformulering nedan i korthet. 

Vilken kunskap har konsumenten när det gäller hemförsäkring? 

Konsumentens kunskaper varierar stort från konsument till konsument. 

Däremot anser majoriteten att de har för lite kunskap och vet i regel inte helt 

säkert vad som faktiskt ingår i hemförsäkringen.  

Vad värdesätter konsumenten vid köp av hemförsäkring? 

De största faktorerna som konsumenten värdesätter är pris och bekvämlighet. 

De konsumenter som värdesätter priset lite högre har även en tendens att göra 

en mer omfattande jämförelse av olika alternativ vid tecknande av 

hemförsäkring. 

Hur ser beslutsprocessen ut? 

När köpet av hemförsäkring ska göras skiljer sig beslutsprocessen åt mellan 

konsumenterna. Tiden som läggs ner på informationssökning av de olika 

alternativen är mycket olika. Vissa konsumenter lägger inte alls ned någon tid 

till att jämföra de olika alternativen utan värderar bekvämlighet och tar första 

bästa tänkbara alternativ. Det försäkringsbolag som konsumenten då väljer är 

oftast ett bolag som är lättillgängligt eller ett bolag i vilket konsumenten redan 

är kund. De konsumenter som lägger ner lite mer tid på informationssökning 

väljer oftast ett bolag som anses prisvärt då de i regel värdesätter priset över 

bekvämlighet.  

Vilken inverkan har varumärket på beslutet? 

Varumärket har stor inverkan på beslutet om vilket företag som ska anlitas. 

Konsumenter anlitar inte gärna ett okänt försäkringsbolag utan vill hellre köpa 

tjänsten av ett försäkringsbolag som de känner till. För försäkringsbolag som 
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vill förknippas med bekvämlighet och tillgänglighet är det viktigt att de syns 

genom bra marknadsföring och får fram sitt budskap. Detta då dessa 

konsumenter sällan lägger ner väsentlig tid på jämförelser eller 

informationssök. De vill att beslutet och köpet ska gå snabbt och smärtlindrigt 

och det är då viktigt att försäkringsbolaget har nått fram till konsumenten. 

Varför väljer konsumenten att byta försäkringsbolag eller stanna kvar? 

Priset är en av de största anledningarna till att konsumenten väljer att faktiskt 

byta försäkringsbolag. Däremot är det mycket sällan att en konsument väljer 

att byta försäkringsbolag genom att denne aktivt letar efter ett bättre alternativ. 

Situationen då konsumenten byter uppstår i de flesta fall då konsumenten 

ofrivilligt måste göra ett aktivt val. Detta vid till exempel flytt eller då 

medlemskap tecknats hos ett fackförbund. 

Hur kan Länsförsäkringar och Lärarförsäkringar använda denna information för att få 

bättre träffsäkerhet i sin marknadsföring? 

Då det framkommit att konsumenter i första hand tecknar sin hemförsäkring 

hos bolag de känner till är det av största vikt att försäkringsbolagen använder 

sig av en aktiv och väl fungerande marknadsföring. Undersökningen påvisade 

att konsumenter främst värdesätter bekvämlighet och pris vid köp av 

hemförsäkring vilket också resulterar i att försäkringsbolagens kunder i viss 

mån ser olika ut. Respondenterna i denna undersökning har endast varit 

kunder till Länsförsäkringar eller Lärarförsäkringar och det har framkommit 

att dessa bolag med fördel kan använda sig av olika marknadsföringsstrategier. 

Länsförsäkringars kunder värdesätter bekvämlighet i första hand och är i regel 

villiga att betala lite mer för att kontor finns på orten och för möjligheten att 

ha alla försäkringar samlade på ett och samma ställe. Då dessa kunder 

värdesätter bekvämlighet över priset gör de oftast ingen aktiv sökning vid val 

av försäkringsbolag. Detta innebär att Länsförsäkringar bör satsa aktivt på en 

lokal marknadsföring och att synas i samhället. Viktigt är att konsumenter ser 

företaget dagligen och att varumärket fästs i minnet så att det är 

Länsförsäkringar som är ett förstahandsval vid tillfällen då försäkring ska 

tecknas. Konsumenter som istället valt att teckna sin försäkring hos 

Lärarförsäkringar värdesätter i regel priset högst och är mer aktiva vid 

informationssök av olika alternativ. Lärarförsäkringar kan med fördel 

marknadsföra sig på till exempel internetsidor då det visat sig att internet är 

förstahandsvalet vid informationssök. 
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6.1. Avslutande diskussion 

Alla konsumenter har olika bakgrund och olika kunskap gällande 

hemförsäkringar. De flesta konsumenter har också bristfälligt intresse vilket 

förmodligen är en orsak till den bristande kunskapen konsumenterna besitter. 

Dessa faktorer gör att konsumenter värderar olika vid köp av hemförsäkring. 

Denna undersökning, som även bekräftas av tidigare undersökningar, har visat 

att konsumenter främst värdesätter pris och bekvämlighet. Beroende på vad 

konsumenten värdesätter så ser också besluts- och inköpsprocessen olika ut. 

En faktor som är övergående för de flesta konsumenter är varumärkets 

betydelse. Konsumenten köper sällan försäkring av ett okänt försäkringsbolag 

utan anlitar oftast ett bolag som konsumenten i viss mån redan känner till. 

Detta kan försäkringsbolagen med fördel dra nytta av ur 

marknadsföringssynpunkt. Oavsett vilken målgrupp försäkringsbolaget inriktar 

sig till ligger vikten i att få ut rätt marknadsföring med hjälp av de rätta 

marknadsföringskanalerna. 

6.1.1. Kritik/reflektinfo 

Då det har funnits begränsat med tid till undersökningen så har detta påverkat 

studiens resultat, framför allt storleken på studien. Eftersom undersökningen 

inte blev som planerat resulterade detta i att tidsschemat påverkades ytterligare. 

Som tidigare nämnts är respondenterna inte heller slumpmässigt utvalda och 

detta kan självklart också påverka studiens resultat. Man måste även ta i 

beaktande att studien är gjord endast på konsumenter boende i en mindre ort. 

Det är mycket möjligt att beslutsprocessen och konsumentbeteendet ser olika 

ut beroende på var konsumenten är bosatt.  

6.1.2. Vidare forskning 

Då tiden har varit knapp under denna undersökning finns mycket kvar att 

utreda i ämnet. Denna undersökning har endast utgått från konsumenter med 

möjlighet att teckna sin försäkring via lärarförsäkring. Skulle resultatet bli 

liknande även med konsumenter inom andra fackförbund? Trots att valet av 

konsumenter har gjorts för att få så stor spridning som möjligt skulle det vara 

intressant att se hur köpbeteendet skiljer sig åt från konsument till 

konsumenten. Kan faktorerna som har betydelse skilja sig åt beroende på 

vilket skede i livet konsumenten befinner sig? Ett annat intressant perspektiv 

är att exempelvis titta på köpbeteende av hemförsäkring ur ett 

genusperspektiv. Hur skiljer sig köpbeteendet åt mellan de olika könen? Då 
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alla konsumenter som ingått i studien bor på en mindre ort kan det även vara 

av intresse att se om resultaten skiljer sig beroende på var konsumenten bor. 

Blir resultatet liknande om undersökningen istället gäller respondenter bosatta 

i en större stad? 
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Bilaga - Intervjuunderlag 

 

Hur ser kunskapen ut 

 Varför har ni en hemförsäkring?  

 Vet ni vad som ingår i er hemförsäkring? (T ex rättsskydd, reseskydd, 
ansvarsskydd, överfallsskydd, krisskydd) 

Inköpsprocess 

 Hur gjorde ni när ni köpte försäkringen? (Jämförde ni med andra bolag 
för att hitta den som var bäst?) 

 Vad jämförde ni? Vad tycker ni är viktigt? 

 Hur gjorde ni för att få fram informationen? (personlig kontakt, 
internet, bekanta) 

 Hur viktigt är det personliga kontakten med försäkringsbolaget? (skala 
1-5) 

 Vet ni vad ni betalar för er försäkring? Anser ni det som lågt eller högt? 
(skala 1-5) 

 Vad anser ni om prispaketering? Vilka fördelar respektive nackdelar 
finns det? 

Användande av produkten 

 Har ni behövt ”nyttja” hemförsäkringen någon gång? Vad fick ni då för 
uppfattning? Gick ”processen” till som förväntat? 

 Har ni stort förtroende för försäkringsbolaget? (1-5) 
Byte 

 Har ni någonsin bytt försäkringsbolag? Varför?  

 Om ni skulle byta vilket skulle ni då byta till? Varför? 
Lärarförsäkringar 

 Vad tycker ni om metoden som lärarförsäkringar använder sig av för 
att få nya kunder? D.v.s. en så kallad pröva-på-period 

 Varför bytte inte ni till lärarförsäkringar? 

 Tror ni att det är många som har dubbel försäkring? Vad beror det på? 
 

 Är ni nöjda med ert försäkringsbolag? Varför/Varför inte 

 

!



 

 


