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Förord

Föreliggande studie är utförd som examensarbete i företagsekonomi med

marknadsföringsinriktning vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla under hösten 2002

och våren 2003. Vårt intresse för marknadskommunikation och dess komplexitet

resulterade i vårt val av uppsatsämne. Vi har för Länsförsäkringar Älvsborg genomfört

denna studie av företagets önskar-, tror- och kundbild.

Vi vill tacka de personer som varit till hjälp under arbetets gång och därmed gjort denna

uppsats möjlig. Först vill vi tacka vår handledare Bengt Kjellén för stort engagemang

och konstruktiv kritik. Vi vill även skänka ett varmt tack till Roland Karlsson,

informationschef på Länsförsäkringar Älvsborg samt Lars Berg, marknadschef på

Länsförsäkringar Älvsborg. Vidare vill vi tacka de personer som deltagit i den

genomförda marknadsundersökningen. Slutligen vill vi sända ett stort tack till våra

familjer som varit ett stöd under processen. Det är vår förhoppning att denna C-uppsats

skall bidra till god läsning samt att den även tillför nya kunskaper för såväl

Länsförsäkringar Älvsborg, som för akademiker i ämnet marknadsföring.

Uddevalla, den 11 mars 2003

    Sara Johansson Stina Svensson



Sammanfattning

Studien har som syfte att utreda om det föreligger några skillnader mellan den bild

Länsförsäkringar Älvsborg önskar att kunderna har av företaget, den bild

Länsförsäkringar Älvsborg tror att kunderna har av företaget, samt den bild kunderna

har av företaget.

För att besvara uppsatsens syfte har två kvalitativa undersökningar genomförts, varav

den ena består av två djupintervjuer med två representanter för Länsförsäkringar

Älvsborg och den andra av telefonintervjuer med företagets kunder. De teorier som

behandlas i rapporten rör tjänster, marknadskommunikation, organisatoriska aspekter,

identitet, profil och image samt selektiv perception. Teorierna i uppsatsen har vi kopplat

till de delar av resultatet vi anser vara av störst vikt och intresse.

I uppsatsens resultat framkom att det finns skillnader mellan de tre bilder som

jämfördes. De största skillnaderna återfanns mellan den bild Länsförsäkringar Älvsborg

önskar att kunderna har av företaget och den bild företaget tror att kunderna har samt

mellan den bild Länsförsäkringar Älvsborg tror att kunderna har och den bild kunderna

har av företaget. Differensen mellan önskar- och kundbild var betydligt mindre. Vidare

framkom att personalen i tjänsteföretag har en mycket stor betydelse för kundernas

totalupplevelse av företaget. I uppsatsens slutsatser presenteras möjliga orsaker som kan

ligga bakom differensen mellan de tre bilderna.



Abstract

The purpose of this research is to investigate the differences, if any, between the image

Länsförsäkringar Älvsborg wants their customers to perceive, the image

Länsförsäkringar Älvsborg believe their customers have and the image the customers

have of the company.

To answer the purpose of the report we have done two qualitative surveys. The first

survey consists of two interviews with represents for the company, and the other

consists of telephone interviews with customers of Länsförsäkringar Älvsborg. The

theories that are used in the report deal with services, market communication,

organizational perspectives, identity, profile and image, and selective perception. The

theories in the report have been associated to parts of the results that we consider the

most important and interested ones.

The results showed differences between the tree images that were compared. The

prevalent differences were found between the image that Länsförsäkringar Älvsborg

wants their customers to percive of the company and the image that Länsförsäkringar

Älvsborg believes their customers to have. In addition, the results showed considerable

differences between the image Länsförsäkringar Älvsborg believe their customers have

and the image their customers have of the company. The differences between the

preferred image and the image the customers have of the company were considerable

less. Furthermore, the result showed that the staff plays an important role when it comes

to the customers’ total experience of a service company. To conclude, possible reasons

for the found differences between the images are presented in the conclusions of the

report.
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1.0 Introduktion
1.1 Bakgrund

Dagens samhälle karaktäriseras av att marknaden till större del än tidigare består av

företag som erbjuder tjänster istället för varor. Även så kallade traditionella

tillverkningsföretag saluför hela koncept vari det vanligtvis, i högre eller lägre

utsträckning, ingår service. Vi finner det därför logiskt att påstå att vi allt mer går mot

ett tjänstesamhälle.

Utvecklingen visar på att vi människor inhandlar allt mer, oavsett om vi mäter det

utifrån mängden vi konsumerar eller summan som spenderas per år. Bakom det stora

och även vidgade utbudet på marknaden står allt fler aktörer, vilka samtliga i varierande

grad och på olika premisser är intresserade av att knyta kunderna till sig. När antal

aktörer, det vill säga företag, ökar på marknaden innebär det en intensifierad konkurrens

om konsumenterna. Denna konkurrens blir tydlig för oss konsumenter bland annat

genom de varierande budskap olika företag förmedlar i sin strävan efter ökande

marknadsandelar. I kampen om att få kunder är företagets förmåga att skapa extern

medvetenhet om sin existens samt sina produkter och/eller tjänster av avgörande roll.

Detta innebär att företaget för sin överlevnad på kort och lång sikt är beroende av att

kunna föra ut sina budskap.

Många har förmodligen som barn lekt den lek då alla deltagare sitter i en ring, och ett av

barnen viskar ett ord till den som sitter bredvid, vilken i sin tur gör samma sak med sin

granne på andra sidan. När ordet har viskats till samtliga i ringen får siste man säga

ordet högt. Graden av överensstämmelse med det ursprungliga ord som först viskades

varierar mycket ofta mer eller mindre. Med denna metafor vill vi tydliggöra fenomenet

att mottagaren av ett meddelande inte alla gånger uppfattar och förstår det så som

lämnaren avsåg. Överfört till diskussionen ovan, om vikten av att företaget lyckas föra

ut sina budskap, adderar metaforen dimensionen av att det skall ske på ett för företaget

tillfredsställande sätt, så att budskapen uppfattas av konsumenterna på det sätt som

företaget avser.

Vi anser att det är rimligt att tro att så inte alltid är fallet. Vi är färgade av denna

uppfattning, vilken innebär att vi anser att det existerar samt bör noteras åtminstone tre



2

dimensioner i ett företags förmedlande av budskap. Den första dimensionen är den bild

av företaget som det önskar förmedla genom de budskap som sänds ut. Den andra

dimensionen aktualiseras genom den bild av företaget som det tror att det via sina

budskap förmedlar. Den tredje och sista dimensionen är den bild som kunderna

upplever av företaget, baserat på de budskap som företaget förmedlar samt annan

information. Vår uppfattning och tillika förförståelse innebär att vi finner det mycket

osannolikt att dessa tre ”bilder”, det vill säga önskad, förmodad samt upplevd, någonsin

till fullo kan överensstämma. Oavsett graden av variation i överensstämmelse innebär

minsta avvikelse att det föreligger ett gap.

Vårt argument för den förförståelse vi har samt att den enligt oss är rimlig återfinns i

ovan beskrivna metafor. Exempelvis påverkar omgivningen budskapsförmedlandet, det

finns många störande element innan budskapet når den tänkta mottagaren. Även om så

inte skulle vara fallet så ifrågasätter vi om företaget och mottagaren talar samma språk,

till exempel graden av överensstämmelse i den innebörd företag och mottagare lägger i

olika ord, symboler, figurer etcetera. Ytterligare argument utgörs av den massiva flora

av olika budskap från olika företag som konsumenter dagligen exponeras för, vilket

minskar sannolikheten, utifrån ett generellt perspektiv, att ett specifikt budskap når

fram.

Anledningarna till att vi valt att fokusera denna C-uppsats på aktuellt ämne är flera. För

det första betraktar vi vår förförståelse som i det närmaste självklar, det vill säga att vi

anser att det är uppenbart att verkligheten måste förhålla sig på detta sätt. Sannolikheten

att de tre bilderna till fullo skulle överensstämma med varandra finner vi i princip torde

vara obefintlig. Den utbildning vi snart avslutar har dock bland mycket annat medfört

att vi tillägnat oss en större medvetenhet om kritiskt tänkande och ett ifrågasättande av

olika ställningstaganden. Med andra ord kan man uttrycka det som att vi är mer

medvetna om de förförståelser och fördomar vi har om skeenden och övrigt i allmänhet

och marknadskommunikation i synnerhet, emellertid ställer vi oss kritiska till denna vår

uppfattning. Vi avser i denna studie att testa oss själva och de ställningstaganden vi gett

uttryck för.
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Ytterligare en anledning till vårt ämnesval beror på intresset det väcker. Oavsett om

man vid en betraktelse av fenomenet är benägen att ge oss medhåll i vår förförståelse

eller inte, anser vi att det är intressant att undersöka hur bilderna förhåller sig till

varandra. Belyst utifrån ett vardagligt perspektiv kan ett bra och tydligt exempel vara

det sätt på vilket politiker uttrycker sig kopplat till hur gemene man uppfattar detta. I

den allmänna debatten i media påstås ofta att människor inte förstår språket politiker

använder sig utav, att de är otydliga. På motsvarande sätt, utifrån vårt valda ämnes

perspektiv, kan det vara svårt att förstå företagens språk och signaler. Överfört till en

företagsekonomisk diskussion blir ämnet intressant och inte minst viktigt, då det

handlar om företagets möjligheter att kunna marknadsföra sig på ett tillfredsställande

sätt.
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2.0 Problemdiskussion

2.1 Tjänsteproblematik

Det är troligt att marknadsföring av tjänster är mer problematiskt än i fallet med varor.

En viktig orsak till detta är att tjänsteföretag marknadsför och säljer någonting som inte

är fysiskt. Tjänster karaktäriseras vidare av att de inte går att lagra samt att de inte kan

inbringa ett andrahandsvärde vid en eventuell framtida vidareförsäljning. Ett

industriföretag som producerar och säljer varor syns mycket genom sina produkter.

Produkten är i detta fall reell och synlig. Marknadsavdelningen i ett sådant företag kan

marknadsföra företaget med hjälp av produkterna.

Diskussionen blir än mer komplicerad när man betraktar och åtskiljer traditionella

tjänster, exempelvis bilreparationer och taxiresor, med dem som vi väljer att benämna

abstrakta. Innebörden vi lägger i tjänster av abstrakt natur är att de inte leder till ett

direkt konkret värde. Vid betraktelse av värde anser vi att det bör noteras två skilda

perspektiv. Vid exempelvis en taxiresa betalar kunden för en tjänst som resulterar i en

förflyttning mellan två eller fler platser, alltså ger tjänsten ett direkt konkret värde.

Tjänsten har förbrukats i det att den utfördes och köptes. En försäkringstagare

emellertid, tecknar och betalar för en försäkring kontinuerligt så länge han/hon är

intresserad av att ha försäkringen. I utbyte för erlagd betalning mottager dock

försäkringstagaren inte någonting som kan omvandlas till ett direkt konkret värde, mer

än möjligtvis ett försäkringsbrev. Det reella värdet av att ha en försäkring har ett

framtidsperspektiv, vilket mer konkret innebär möjligheten att senare eventuellt utnyttja

det man idag betalar för.

Vidare är framtidsperspektivet av intresse då man frågar sig vilken betydelse det har för

kunden att ha denna möjlighet att nyttja sin försäkring. I denna diskussion kan ett

ifrågasättande göras av vad det innebär för försäkringstagaren idag. Är det rimligt att

anta att försäkringsinnehavet genererar en trygghet? Kanske värdet idag grundas på

vetskapen om en säkerhet vid en eventuell händelse, till exempel om huset skulle brinna
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upp, så finns det en försäkring som skall täcka de största kostnaderna. Ger denna

vetskap en frihetskänsla för den det berör?

2.2 Problematik rörande marknadskommunikation

Vi anser att det är av stor vikt att företaget är medvetet om vilken bild och vilka

budskap det förmedlar till sina kunder genom sin marknadskommunikation, så att

företaget verkligen sänder ut vad det tror. Det är genom processen av tillbakablickar och

utvärderingar som ett företag har möjlighet att lära och utvecklas (Fill, 1999). Testning

under och efter genomförandet av en marknadskampanj är kritisk, då den antingen

bekräftar eller förkastar ledningens bedömning av kommunikationsstrategins duglighet.

Resultatet av utvärderingen ger feedback till nästa kampanj och ger indikationer för

ytterligare beslut. Huvudsakligen skall en utvärdering av en kommunikationsstrategis

prestation försäkra att fastställda kommunikationsmål har uppnåtts och att strategin i

övrigt har varit effektiv. I andra hand skall den försäkra att strategin har genomförts

effektivt, att den fulla potentialen av de individuella marknadsföringsverktygen har

kommit fram och att resurserna har använts ekonomiskt.

Vidare vill vi peka på att diskussionen om ett företags marknadsföring även rymmer

konkurrenter och deras handhavanden, det finns med andra ord en yttre påverkan. Det

sätt på vilket ett företag agerar och utformar sin marknadsföring har inverkan på andra

företag inom samma bransch samt befintliga och potentiella kunder. Vi är medvetna om

att denna aspekt är viktig att ta hänsyn till för bland andra företagets berörda personal.

Vidare utgörs yttre påverkan av det så kallade fenomenet ”word-of-mouth”. I detta

begreppet ryms att kunder pratar med varandra om både positiva och negativa

uppfattningar och erfarenheter, vilket rimligtvis borde påverka dessa kunder. Vi finner

det troligt att kunder i högre utsträckning diskuterar sådant de upplever vara negativt än

positivt, då människor generellt sett är benägna att fokusera på aspekter vilka uppfattas

som och/eller innebär problem. Vidare anser vi det rimligt att kunder blir mer påverkade

av vad andra kunder säger än av vad företaget genom sina budskap försöker förmedla.

Vi avser emellertid inte att lägga studiens fokus på dessa perspektiv, då vi medvetet valt

ett annat utifrån personligt intresse. Fenomenet vi valt att undersöka påverkas dock av
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ovanstående, därför är det rimligt att nämna då vi anser att det har en given plats i

diskussionen.

2.3 Trovärdighetsproblematik

För att företag skall kunna överleva i konkurrens är de beroende av att kunna föra ut

sina budskap på ett för företaget tillfredsställande sätt. Om budskapen inte upplevs så

som företaget avser innebär det problem, eftersom befintliga kunder exempelvis kan

svika och potentiella kunder kan gå förlorade. Om konsumenter inte upplever företaget

på det sätt som är avsett, finner vi det troligt att det i en förlängning kan bli komplicerat

att aktivera rätt resurser utifrån rådande behov och aktuell situation. För att underlätta

att budskapen upplevs så som ett företag önskar anser vi att det är viktigt att företaget

agerar på ett trovärdigt och pålitligt sätt.

En situation där ett företag inte upplevs som trovärdigt kan vara när ledningen beslutar

om en marknadsföringskampanj vilken skall förmedla ett specifikt budskap, men senare

agerar på ett sätt som indikerar på motsatta värderingar. Denna aspekt är mycket viktig

och bör noteras, eftersom det är mycket viktigt att tanke och handling som riktar sig mot

omvärlden överensstämmer i sina budskap så att risken för kognitiv dissonans

minimeras. Vi är av den uppfattningen att om kunder upplever att ett företag sänder ut

motstridiga bilder och ambivalenta budskap så kan det leda till att företaget i fråga

betraktas med skepsis, vilket till slut kan resultera i att den totala bilden av företaget blir

försvagad och urholkad.

Det är mycket viktigt att ett företag tar kundernas bild av företaget på allvar. Vi tror att

om det skulle gå så långt att kunder upplever en så pass snedvriden och skev bild av ett

företag så att det resulterar i en urholkning av den totala företagsbilden, blir det

dessutom oerhört kostsamt att reparera skadan. Det är således mycket viktigt att vara

medveten om vad ett agerande har för innebörd samt vilka följder det kan leda till.

Relevant i diskussionen om handlande är inte bara det ett företag gör, utan i hög grad

även aspekten av ett icke-agerande, det vill säga vad ett företag inte gör. Exempelvis

kan ett förtroende svikta om intressenter runt ett företag är medvetna om att företaget

har stora finansiella problem, men där ledningen låter bli att kommentera det.
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Det existerar en relevant organisatorisk aspekt inom ramen för diskussionen om ett

företags kommunikation. I vilken grad värderingar och moral är internt förankrade har

här stor betydelse. Vi hävdar att det är betydelsefullt att ett företag upplevs vara en

internt enad organisation när man betraktar den utifrån, att ett och samma företag inte

sänder ut olika signaler. De värderingar som ett företag har behöver få en intern

uppslutning inom organisationen för att uppnå en total extern genomslagskraft i

marknadsföringen. Vi tror att det är omöjligt att till fullo få önskad bild och den bild

man tror att man förmedlar att överensstämma. Antagligen är det nödvändigt med ett

ständigt pågående arbete internt för att komma denna önskvärda situation så nära som

möjligt samt kontinuerliga kontroller av omvärldens syn på företaget. Vi har

inriktningen marknadsföring samt marknadskommunikation i fokus men vårt valda

ämne har starka inslag av organisatoriska aspekter, då de i detta sammanhang enligt oss

är omöjliga att bortse från.

2.4 Problematik beträffande identitet, profil och image

Vår föreställning är att den bild och de budskap som ett företag önskar förmedla av sig

självt ytterst grundas på företagets identitet, vilken vilar på explicita och implicita

värderingar. Den explicita och den implicita aspekten kan i varierande grad stå i

motsatsförhållande till varandra. Som exempel i sammanhanget kan nämnas när de

explicita, det vill säga de uttalade, värderingarna ger uttryck för att personalen är

företagets viktigaste resurs, men när företagsledningen agerar på ett sätt som står i strid

med detta ställningstagande. Agerandet blir då ett uttryck för de implicita värderingarna,

det vill säga de värderingar som är inofficiella och som emellanåt synliggörs genom det

faktiska handlandet. Detta fenomen kan enligt oss påverka och grumla de budskap som

företaget förmedlar, vilket försvårar företagets framställande av en klar och entydig

önskad bild.

Den bild som ett företag önskar förmedla borde bero på de värderingar som ingår i

företagets identitet, bilden som företaget emellertid förmedlar är avhängigt hur och i

vilken grad detta sker med yttre påverkan. Vissa aspekter, så som mediala vinklingar,

”word-of-mouth” och dylikt, ligger utom företagets kontroll. Med mediala vinklingar
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menar vi det sätt på vilket företaget framställs genom reportage, artiklar etcetera. Vi är

av den åsikten att media för många människor har en position som innebär att det som

synliggörs och står i exempelvis TV och tidningar av betraktaren uppfattas som

sanningar. Detta betyder att en åsikt som grundas på ett reportage enligt ovan är

påverkad av en medial subjektivitet. Media speglar inte alltid samhällsföreteelser, utan

vinklar världen och skeenden utifrån exempelvis politisk tillhörighet och

försäljningstaktik.

Vi har uppfattningen att alla människor har ett subjektivt ”filter” mot omvärlden. Det

innebär att denna subjektivitet är en relevant påverkande faktor i hur ett företag lyckas

med sin marknadsföring. Ansvariga för en organisations marknadsföring bör i sådana

fall ta hänsyn till detta ”filter”, vilket även benämns som selektiv perception. Vi finner

det troligt att en människa inte har möjlighet att ta in all den information och alla de

budskap som omvärlden dagligen sänder ut. Detta innebär att människan som varelse

endast är mottaglig för en begränsad del av den totala information som sänds ut. Vi

anser att det är logiskt att tro att vilken information som avfärdas respektive tas emot

avgörs utifrån individuella faktorer, där det subjektiva filtrets funktion då bestäms av

bland annat en människas sociala bakgrund och den livssituation hon i övrigt lever i.

Dessutom har ett företag och dess kunder inte samma intressen i fokus, det handlar om

två parter som till viss del strävar efter skilda mål.

Vidare är vår föreställning att för att kunna sträva efter den bild som en organisation

önskar förmedla genom utsända budskap, så måste berörd personal på företaget vara

medvetna om den bild kunderna idag har. Med andra ord måste den bild företaget tror

att det förmedlar genom dessa budskap med mera och den bild kunderna har av

företaget i tillfredsställande grad överensstämma. Vi är av den åsikten att detta läge, en

hög överensstämmelse av ”förmodad bild” och ”kundernas bild”, representerar något av

en utgångspunkt för att organisationen på ett tillfredsställande sätt skall kunna arbeta

mot uppsatta mål, vilket vi anser rimligen är då företagets egen idealbild i högsta

möjliga mån överensstämmer med kundernas bild av företaget.
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2.5 Problemformulering

Utifrån problemdiskussionen har vi valt att konkretisera den komplexitet som ligger däri

genom att konstruera och formulera tre antaganden, vilka innefattar de fenomen som vi

genom denna studie skall testa.

Antagande 1: Den bild av företaget som ett företag önskar förmedla till sina kunder

stämmer i väsentliga delar inte överens med den bild av företaget som de

tror att de förmedlar till sina kunder.

Antagande 2: Den bild av företaget som ett företag tror att de förmedlar till sina kunder

stämmer i väsentliga delar inte överens med den bild kunderna har av

företaget.

Antagande 3: Den bild av företaget som ett företag önskar förmedla till sina kunder

stämmer i väsentliga delar inte överens med den bild kunderna har av

företaget.

Antalet skillnader mellan bilderna är avgörande för hur vi definierar begreppet

väsentliga delar. Om bilderna skiljer sig åt på fler än tre punkter är detta nog för att

utgöra väsentliga delar. Även en enskild differens kan vara avgörande, om den anses

särskilt betydelsefull. En differens är särskilt betydelsefull då den berör en värdering

som företaget medvetet satsat mycket resurser på för att den skall tillskrivas företaget av

dess kunder.
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2.6 Syfte

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka våra antaganden genom att studera

försäkringsbolaget Länsförsäkringar Älvsborg1. Specificerat skall vi granska och

sedermera jämföra;

- den bild av företaget som Länsförsäkringar Älvsborg önskar att kunderna har,

genom det företaget förmedlar,

- den bild av företaget som Länsförsäkringar Älvsborg tror att kunderna har, genom

det företaget förmedlar,

- den bild som kunderna har av Länsförsäkringar Älvsborg, genom det företaget

förmedlar.

                                                
1 Fortsättningsvis används även benämningen Länsförsäkringar vilket genomgående i denna C-uppsats är
synonymt med Länsförsäkringar Älvsborg, då inget annat anges.
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3.0 Metod

I detta kapitel kommer vi att presentera metodologiska aspekter samt de metodval vi

gjort. Vidare för vi en diskussion kring bortfall, källkritik med mera. Anledningen till

att vi valt att göra en studie på ett försäkringsbolag beror på att vi anser att försäkringar

är ett utmärkt exempel på abstrakta tjänster utifrån vårt resonemang i

problemdiskussionen.

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Holme och Solvang (1997) presenterar metod som ett nödvändigt redskap vilket

används vid undersökningar av olika slag i syfte att uppnå studiens uppställda

målsättningar. Emellertid finns det flera olika tillvägagångssätt att använda sig av.

Författarna presenterar och skiljer på kvalitativa respektive kvantitativa metoder samt

för en diskussion om att det är undersökningens natur som avgör vilken metod som är

bäst lämpad. Den grundläggande likheten mellan de två metodologiska angreppssätten

är det gemensamma syftet, vilket består av att de skall resultera i en ökad förståelse av

samhället.

Kvalitativ metodik vilar enligt Eliasson (1995) på en vetenskapsteoretisk skola som

karaktäriseras av att vara hermeneutisk. Ordet hermeneutik betyder tolkningslära

(Repstad, 1993). Hermeneutiken bygger på förståelse och subjektiv inlevelse av

människors skilda perspektiv. Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse,

vilket överfört till en kvalitativ metod innebär att undersökaren i sin tolkning av

information är färgad av sin sociala bakgrund och kontext samt erfarenheter i övrigt

(Thurén, 1991). När forskaren lever sig in i undersökningsfenomenet speglar

tolkningen, genom förförståelsen, de subjektiva värderingar som han/hon bär med sig.

Vi har haft ett hermeneutiskt angreppssätt beträffande denna C-uppsats, vilket framgår

av diskussionen vi fört om vår förförståelse. Vidare har vi genomfört kvalitativa

intervjuer vilka vi sedermera tolkade.

I den kvalitativa metoden är det enligt Holme och Solvang (1997) just undersökarens

uppfattning och tolkning av information som är det centrala, exempelvis tolkningar av
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sociala samspel och skeenden och respondenters motiv till handlande. Repstad (1993)

påpekar att den kvalitativa metodologin är ostrukturerad till sin natur samt lyfter fram

att undersökarens tolkning av information ovillkorligen är subjektiv, oavsett om det är

en medveten eller omedveten självinsikt. När en studie genomförs med en kvalitativ

ansats strävar undersökaren efter en närhet till de människor i sammanhanget som

studeras, en subjekt – subjekt – relation är i fokus. Kvalitativa metoder syftar enligt

Holme och Solvang (1997) till en förståelse av helhetssituationer samt kan betecknas

som ”djup”. Denna metod lämpar sig således bäst när undersökningens syfte är att

tydliggöra ett systemperspektiv, det vill säga uppfattningen att processer och

sammanhang i en och samma sociala kontext tillsammans utgör mer än helheten och

generaliseras därför inte.

Kvantitativ metodik grundas enligt Eliasson (1995) på en vetenskapsteoretisk skola som

ytterst karaktäriseras av att vara positivistisk. Positivismen bygger på förnuftstro och

naturvetenskaplighet (Thurén, 1991). Enligt den positivistiska läran är människans

möjligheter att inhämta och utveckla kunskap begränsade till endast två källor. Den ena

källan utgörs av det vi genom våra fem sinnen kan iaktta, och detta går under

benämningen empirisk kunskap. Den andra möjligheten till kunskapsbildning är det vi

med hjälp av logik kan räkna ut, vilket är kopplat till intellekt och språkbruk.

Holme och Solvang (1997) anmärker att statistik och siffror har en central roll i den

kvantitativa metoden, vars syfte bland annat är att generalisera och således kvantifiera

resultatet. När en studie genomförs med ett kvantitativt arbetsredskap strävar

undersökaren efter distans från det som skall undersökas. Genom denna metod antas ett

”utifrån- perspektiv”, och relationen har karaktären av subjekt – objekt. Kvantitativ

metodologi karaktäriseras av struktur och är mer formaliserad jämfört med kvalitativ

metod. Denna metod är alltså ”bred” till naturen. Den kvantitativa metoden lämpar sig

bäst när undersökningens syfte har ett analytiskt perspektiv, det vill säga att studiens

upplägg är konstruerat så att undersökaren utifrån resultatet skall kunna göra statistiska

analyser och generaliseringar.

Holme och Solvang (1997) poängterar att de båda metoderna är att betrakta som

likvärdiga och komplementära. De är enligt Eliasson (1995) arbetsredskap som används
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i syfte att öka förståelsen för det som ligger i undersökningens fokus. Båda metoderna

representerar utifrån vald situation fördelar men likaså vissa nackdelar. Holme och

Solvang (1997), Eliasson (1995) och Repstad (1993) påpekar alla att en kombination av

kvalitativ och kvantitativ metod är att föredra i undersökningssituationer som så tillåter,

hellre än att kategoriskt välja en av dem på grund av favoriseringsskäl.

I denna studie valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden beträffande de båda

djupintervjuer vi genomförde. Skälen till vårt val av metod var flera. Först och främst

var syftet att vi genom dessa intervjuer skulle komma till insikt om och förståelse av

helhetsbilder. Vi betraktade inte intervjuer med flertalet anställda som ett alternativ för

dessa intervjuer. Vi valde den kvalitativa formen på intervjuerna då vi ville tillägna oss

en djupare förståelse av den uppfattning som ligger till grund för Länsförsäkringars

önskar- och trorbild. Analys och tolkning av kvalitativt material är resurs- och

tidskrävande, något vi hade begränsad tillgång till. Vidare anser vi att kvantitativa

intervjuer med personalstyrkan inte hade mynnat ut i den djupa förståelse vårt val

sedermera gav oss.

Resultatet av djupintervjuerna utgjorde underlag för den kundundersökning vi

genomförde. Frågorna som ställdes till kunderna var kvalitativa till sin natur, då vi

genom dessa avsåg att mäta kundernas föreställning och helhetsbild av

Länsförsäkringar. Några av frågorna lämnades ”öppna” vilket också indikerar på att vi

har använt en kvalitativ ansats. Vårt argument för att frågorna skulle vara kvalitativa var

att vi hade som målsättning att undersöka kunders attityder, samt att det var vår tolkning

och våra referensramar som stod i förgrunden. Kundundersökningen genomfördes på ett

kvantitativt sätt, vilket innebar att den var mer formaliserad jämfört med

djupintervjuerna samt att vi hade en subjekt-objekt-relation till kunderna. Vidare ville vi

generalisera resultatet till att gälla hela populationen, då vårt syfte med undersökningen

var att få fram och presentera en kundbild. Således använde vi i dessa telefonintervjuer

en kombinerad metod, vilken var både kvalitativ och kvantitativ till sin natur.

Genomförda intervjuer föregicks emellertid av en gedigen teoretisk studie av litteratur

som är relevant för aktuellt ämnesområde. Syftet med litteraturgenomgången var att vi

själva ville få kunskap om vad som tidigare gjorts inom området och om den
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komplexitet som ämnet rymmer. Det var även vår önskan att presentera ovanstående för

läsarna av denna C-uppsats.

3.2 Datainsamling

Vi har alltså, som ett första steg i den praktiska delen av detta examensarbete,

genomfört två djupgående kvalitativa intervjuer med representanter för

Länsförsäkringar Älvsborg. Vår målsättning med intervjuerna var att få ta del av, och

sedermera synliggöra, de uppfattningar företaget självt har, angående vilken bild de

önskar respektive tror att de förmedlar av Länsförsäkringar. För att säkerställa de

eventuella likheter och olikheter som kan föreligga mellan de två bilderna

representerade en av respondenterna Länsförsäkringar rörande vad företaget önskar

förmedla, och den andra respondenten representerade företaget beträffande vad det tror

att det förmedlar. Intervjuerna genomfördes var för sig i syfte att minska

respondenternas inbördes påverkan.

Intervjupersonerna utsågs av Länsförsäkringar, vars val vi var mycket nöjda med. Båda

personerna har chefsposition, vilket vi anser är relevant då detta medför att

respondenterna med stor sannolikhet är väl införstådda med företagets

verklighetsuppfattning, vision samt föreställning om kundattityder. Länsförsäkringars

informationschef representerade företaget vad gäller önskarbilden. Vi finner detta val av

intervjuperson rimligt, då informationschefen har hand om företagets kontakter utåt

beträffande bland annat media. Det innebär att han bör vara medveten om företagets

ståndpunkter och den ställning Länsförsäkringar önskar ha hos sina kunder.

Länsförsäkringars marknadschef representerade företaget vad gäller trorbilden. Även

detta val av intervjuperson finner vi rimligt, då denne chef kan förutsättas ta del av

samtliga marknadsundersökningar som inbegriper gamla Älvsborg. Genom detta bör

han således ha en god uppfattning om vilken ställning Länsförsäkringar förmodas ha

hos sina kunder. Vidare är han genom sin position i företaget chef över många av de

anställda som har kundkontakt.

Intervjuerna var av öppen karaktär, med innebörden att frågorna inte hade fasta

svarsalternativ. Det var vår önskan och intention att intervjuerna skulle ha en



15

samtalsform vari dialogen lyftes fram. I syfte att i största möjliga mån fokusera vår

uppmärksamhet på respondenterna använde vi, med respondenternas samtycke, en

bandspelare. Vi såg en risk med begagnandet av bandspelare i intervjusituationerna, det

vill säga att respondenterna kunde känna sig hämmade eller styrda av vetskapen om

bandspelaren. Vi ansåg dock att fördelarna var större än nackdelarna, då kravet på att

föra anteckningar minskade och möjligheten till ett annat fokus ökade, exempelvis

kunde dialogen ges större plats.

För att kunna få fram de tre bilderna, önskar-, tror- och kundbild, fokuserade vi på

värderingar och egenskaper. Värderingar ligger som grund för hur ett företag agerar

samt dess förhållningssätt i olika situationer. I kundundersökningen behandlade vi dessa

värderingar med hjälp av direkta frågor då vi ansåg att det var nödvändigt,

kringliggande frågor samt med egenskaper.  Vår tanke med att använda egenskaper som

mätverktyg var att Länsförsäkringars agerande samt dess förhållningssätt, vilket

grundas på värderingarna, leder till att företaget av sina kunder tillskrivs vissa

egenskaper. Vi är av uppfattningen att det i vissa fall kan vara svårt att mäta en

värdering med en direkt fråga om värderingen är mångtydig. Exempelvis kan nämnas

värderingen närhet, vilken vi ansåg bäst mättes genom att fråga om försäkringsbolaget

uppfattas som lokalt.

Den bild som Länsförsäkringar Älvsborg önskar förmedla samt den bild det tror att det

förmedlar av företaget ställdes i denna studie mot den bild av företaget som kunderna

har. Valet av undersökningsmetod för att få fram den sistnämnda bilden stod mellan

telefonintervjuer, personliga intervjuer samt postenkäter. Kinnear och Taylor (1996) för

en diskussion beträffande de för- och nackdelar som är förknippade med respektive

metod. En av de största fördelarna med telefonintervjuer är att det är det snabbaste sättet

för att samla in data. Vidare ger denna metod vanligtvis en högre svarsfrekvens än i fall

då postenkäter används. En begränsning med telefonintervjuer är kopplat till mängden

data som är möjlig att samla in, då intervjuaren har kort tid på sig. En ytterligare

nackdel är att respondenten kan påverkas av interaktionen med intervjuaren.

Vidare skriver Kinnear och Taylor (1996) att personliga intervjuer är den mest flexibla

metoden av de tre nämnda. Detta innebär att det är lättare att inkludera komplexa frågor
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vid användandet av denna metod. Personliga intervjuer är emellertid i aktuell

metodjämförelse dyrast. Metoden är förknippad med samma nackdel som

telefonintervjuer beträffande interaktion. Postenkäter är flexibla och utan påverkan av

interaktionen mellan intervjuaren och respondenten, dock medför denna metod ett stort

bortfall. Kostnaderna för telefonintervjuer och postenkäter är ofta jämförbara vid korta

telefonintervjuer.

Vi valde att använda oss av telefonintervjuer vid genomförandet av

kundundersökningen. Valet av intervjuform grundade sig på möjligheten att få en högre

svarsfrekvens än vad användandet av postenkäter sannolikt hade givit. Alternativet att få

återkomma i de fall då vi ringde olämpligt borgade även det för en högre svarsfrekvens.

Dessutom fick vi genom att ringa på olika tider kontakt med respondenter som vid

första tillfället inte var anträffbara. Vi hade en tidsbegränsning, vilket bidrog till att

telefonintervjuer var att föredra, eftersom denna form innebar att svarstiden

minimerades. Personliga intervjuer var aldrig ett alternativ för vår undersökning, då det

hade krävts större resurser och mer tid än vad vi hade.

Resultatet av djupintervjuerna med Länsförsäkringar utgjorde underlag för det innehåll

kundfrågorna behandlade. För att försäkra oss från eventuella luckor i underlaget,

oavsett om det berodde på oss eller om det berodde på Länsförsäkringar, inkluderade vi

även ett antal ”öppna” frågor utan svarsalternativ. Resultatet av dessa öppna frågor

bekräftade dock svaren på de övriga frågorna och visade inte på några luckor i

underlaget. Vidare anser vi att det är komplicerat, om ens möjligt, att få ett tillförlitligt

svar på en direkt fråga om en värdering genom en telefonintervju som varar i cirka fem

till sex minuter. För att kunna undgå detta problem men ändå få ett resultat som speglar

värderingar valde vi att i frågorna använda oss av egenskaper som mätinstrument. I

syfte att minimera risken för otydligheter beträffande egenskapers speglande av

värderingar utökade vi intervjuerna till att omfatta även kringliggande frågor.

Mången metodförfattare poängterar att det finns flera aspekter att betänka när

intervjufrågor skall formuleras. Trost (2001) påpekar att det finns två möjliga sätt att

ställa attitydfrågor. Det ena tillvägagångssättet innebär att intervjuaren ber respondenten

att ta ställning till ett antal påståendesatser. Svarsalternativen formuleras så att de visar
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på i vilken utsträckning respondenten instämmer i de ställda påståenden som gjorts. Den

andra möjligheten Trost (2001) nämner vid mätning av attityder är att formulera frågor

som går att besvara med ja eller nej. I de kundintervjuer vi genomförde kombinerades

frågor med påståenden. Dessa balanserades genom att respondenten fick möjlighet till

att svara utifrån ett flertal svarsalternativ.

Wärneryd (1993) manar till viss försiktighet när det gäller ja- och nejfrågor, då många

människor enligt honom har en tendens att i högre utsträckning svara ja och hålla med

än att svara nej och ta avstånd ifrån. Detta beror på att ett negativt ställningstagande ofta

kan ge känslan av att man som respondent skulle behöva motivera sig. Utifrån ett

statistiskt perspektiv förekommer även följdfrågor i högre grad efter en nej-fråga än

efter en ja-fråga, vilket utgör ytterligare argument för ovanstående. Vi var medvetna om

och tog hänsyn till dessa aspekter vid formulerandet av de frågor som ingick i

telefonintervjuerna samt vid analysen därav.

Lundahl och Skärvad (1999) poängterar vikten av att intervjupersonen använder ett

enkelt och klart språk, vilket minimerar risken för missförstånd. Trost (2001) instämmer

i att ett vanligt språk är att föredra och menar vidare att intervjupersonen bör undvika

främmande ord samt ord med vid betydelse. Vidare skriver författaren att negationer bör

undvikas i frågeformuleringar, då tolkning av sådana frågors svar blir komplicerad.

Detta är speciellt viktigt vid användandet av påståenden med graderade

svarsmöjligheter, eftersom negationerna då kan bli dubbla. Samtliga ovanstående

påpekanden tog vi i beaktande när vi utformade frågorna till telefonintervjuerna.

3.2.1 Urval

Kundundersökningens population definierades utifrån Länsförsäkringar Älvsborgs

explicita önskemål. De kunder som valdes ut ingår i en kundgrupp som

Länsförsäkringar benämner ”gröna” kunder. Utmärkande för denna grupp är att

företaget betraktar den som potentiellt näst mest lönsam på privatmarknaden. Med den

gröna kundgruppen som underlag arbetade Länsförsäkringar, med hänsyn tagen till av

oss ställda önskemål, fram ett antal specifika kriterier, vilka var:
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� kunden skall ha en gällande boendeförsäkring (hem, villahem2 och lantbruk)

med personlig lösegendom försäkrad,

� kunden skall vara mellan 25-30 år,

� kunden skall ha varit försäkrad från 1999-12-31 eller tidigare.

Det första kriteriet definierades enbart av Länsförsäkringar. Det andra kom ur vår

förståelse av att försäkringstagare i denna åldersgrupp torde vara av intresse utifrån ett

framtidsperspektiv. Kriterium nummer tre grundades på nödvändigheten av att ha varit

försäkrad ett antal år. Vi anser att det annars är svårt att ha en väl underbyggd åsikt om

och kunna svara på frågor av den karaktär undersökningen bestod av. Populationen

bestod av 98 personer. Undersökningen var en så kallad totalundersökning, vilket

innebär att populationen således även utgjorde urval. Totalt sett består den gröna

kundgruppen av fler kunder, emellertid var det en totalundersökning utifrån de kriterier

som gavs.

3.2.2 Bortfall

Genom telefonintervjuerna erhölls en svarsfrekvens på 65 procent, vilket innebär att

bortfallet var 35 procent. Denna svarsfrekvens uppnåddes genom att vi återkommande

gånger ringde till de kunder som inte svarade i telefonen eller inte hade tid att svara på

våra frågor just då. Då utdraget ur Länsförsäkringars kundregister inte var komplett med

aktuella telefonnummer sökte vi även på Internetsidan www.gulasidorna.se efter de

personer vi bara fick namn och adress till. Vi fick ändock ett visst bortfall bland dessa

personer då inte alla telefonnummer gick att finna. Nedan finns i tabellform angivet

samtliga orsaker till bortfallet.

                                                
2 Med villa avses att försäkringstagaren äger en villa men hyr ut den. Med villahem avses att försäkringstagaren
äger en villa i vilken han/hon även bor.
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Tabell 3.1 Orsak till bortfall

Ej hemma Vill ej svara Ej tillgång till

telefonnummer

Bortfall

telefonintervjuer

27,3 % 30,3 % 42,4 %

Kinnear och Taylor (1996) diskuterar acceptabel svarsfrekvens, och menar att det skett

en förändring i uppfattningen därav. Under trettio år har acceptansen ökat beträffande

bortfallets storlek från 15-20 procent till 35-40 procent. Författarna noterar att en

svarsfrekvens på mellan 60-65 procent generellt betraktas som vanligt förekommande.

Lekvall och Wahlbin (2001) resonerar också kring svarsfrekvensens storlek. De anser

att undersökningar med en svarsprocent understigande 60-70 procent inte är att

betraktas som pålitliga utom i de fall det kan göras sannolikt att bortfallet inte resulterat

i allvarliga skevheter.

Vi anser att bortfallet i vår undersökning troligen inte medförde snedvridningseffekter

då populationen utgjorde en tämligen homogen grupp med avseende på ålder.

Emellertid är könsfördelningen inte jämnt fördelad då populationen bestod av 73 män

och 25 kvinnor. Av bortfallet utgjorde kvinnorna 15 procent, medan de utgjorde 25,5

procent av populationen. Således var de underrepresenterade med drygt 10 procent i

bortfallet. Vi menar att detta inte påverkade resultatets reliabilitet, då det inte gick att

urskilja några specifika svarsmönster kopplat till kön.

3.3 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betyder enligt Holme och Solvang (1997) pålitlighet. I forsknings- och

undersökningssammanhang blir innebörden således graden av pålitlighet av den

insamlade informationen. Hög grad av reliabilitet anses ett undersökningsresultat uppnå

då det visar samma eller ungefärligen samma resultat som övriga, av varandra

oberoende, studier av samma fenomen (Thurén, 1991). För att avgöra huruvida

forskningens resultat överensstämmer med övriga görs en jämförelse mellan de olika
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undersökningarna. Detta kan enligt Holme och Solvang (1997) uppnås genom att flera

forskare företar samma undersökning eller att samma forskare upprepar en

undersökning vid olika tidpunkter.

Merriam (1994) poängterar att oavsett forskningens metodinriktning, så kan

undersökaren främja säkerställandet av hög reliabilitet genom noggrann definiering av

studiens grundläggande begrepp samt vara vaken och uppmärksam vid insamlande och

analys av information. Vidare ger Merriam (1994) exempel på olika faktorer för

säkerhetsställande av kvantitativ respektive kvalitativ forskning. Anbelangande den

förstnämnda pekar författaren på noggrannhet i mätförfarande och eventuell

hypotesprövning, och för kvalitativa undersökningar nämns vikten av observatörens

kritiska medvetenhet samt närvaro i situationen.

Undersökningssituationer kan, enligt Thurén (1991), också förekomma där samtliga

bedömare av forskningen är ense om resultatets höga grad av reliabilitet, men där det

angående validiteten råder oenighet dem emellan. Detta kan emellertid elimineras

genom att undersökningen har klara och tydliga formuleringar angående studiens

målsättning. Merriam (1994) presenterar två skilda definitioner på validitetsbegreppet.

Med validitet av inre eller intern karaktär avses graden av överensstämmelse mellan

undersökningsresultatet och verkligheten. Med yttre eller extern validitet menas graden

av resultatets generaliserbarhet, det vill säga om resultatet kan vara tillämpligt i andra

sammanhang än det studerade.

Vi strävade i detta examensarbete efter så hög reliabilitet som möjligt. Genom noggrann

och detaljerad begreppsdefinition samt öppet sinne och kritisk medvetenhet vid

insamlande och analys av information är det vår förhoppning att reliabiliteten är av

tillfredsställande grad för samtliga berörda parter. Syftet med denna C-uppsats var att

studera fenomenet relaterat specifikt till Länsförsäkringar, vilket i en förlängning

medför att det är svårt att kontrollera reliabiliteten genom att jämföra resultatet med

andra undersökningar av samma slag, om de inte även inbegriper aktuellt företag.

Syftet med examensarbetet var att tydliggöra och jämföra tre uppfattningar, alltså avsåg

vi att studera och mäta precis dessa fenomen. Vi var medvetna om och uppmärksamma
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på vår förförståelse, men strävade i formulerande, utformande och nyansering av

frågorna och dess inbördes förhållande samt ordningsföljd att förhålla oss så objektiva

vi kunde. Det är vår förhoppning att även läsare av denna uppsats anser att studien

genom undersökningsresultatets verklighetsanknytning har uppnått en hög grad av

intern validitet. Den externa validiteten berördes i aktuell undersökning i den

utsträckning att, vi genom vår förförståelse hävdade att det föreligger en diskrepans

mellan de tre bilderna oberoende vilket företag diskussionen rör.

3.4 Källkritik

Primärdata samlas in för första gången av forskaren för att möta det specifika behov hon

har (Fill, 1999). Sekundärdata å andra sidan existerar redan, då den har insamlats för ett

generellt syfte, vilket innebär ett beroende av de källor som finns tillgängliga. Kinnear

och Taylor (1996) skiljer mellan intern och extern sekundärdata. Förstnämnda innebär

sådan information som finns tillgänglig inom företaget, exempelvis

försäljningsrapporter och dylikt. Med extern sekundärdata avses information producerad

av någon utanför företaget. Enligt Repstad (1993) är det bra om inbördes oberoende

dokument om samma ämne går att finna för att kontrollera innehållet i dem. Forskaren

bör inte enbart kritiskt granska sekundärkällor utan även det denne hör i fältarbetet och

intervjuerna.

Vi samlade in primärdata genom två undersökningar, vilka vi närmare beskrivit under

rubriken datainsamling. Beträffande det kritiska perspektivet vad gäller våra primära

källor anser vi att detta var närvarande vid vår datainsamling. Kopplat till intervjuerna

med representanter för Länsförsäkringar kom detta fram i samband med att vi

efterkontrollerade det sammanställda materialet vi tolkat oss fram till genom en

kvalitativ ansats. Respondenterna fick möjlighet att korrigera eventuella missförstånd

och felaktigheter samt göra nödvändiga tillägg. Resultatet blev några tillägg och

förtydliganden. Detta innebär att vi var kritiskt inställda till vår egen subjektiva tolkning

av materialet. Vidare betyder det att vi var kritiska till de svar vi fick, då vi i vissa fall

ifrågasatte innehållets riktighet och då bad respondenterna om vidare förklaring.
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Vidare var vi kritiska vad gällde primär data framsprungen ur telefonintervjuerna.

Exempelvis kan nämnas vår kontroll av kundernas påstående om kännedom om

begreppet förmånskunds innebörd. Vi använde i vårt arbete även befintlig relevant

litteratur, vilket då är att betraktas som en extern sekundärkälla. Litteraturen jämfördes

och innehållet övervägdes noggrant före användning, vilket medförde att vi finner den

reliabel. Vi använde oss vidare av intern sekundärdata, vilken bestod av det utdrag ur

kundregistret som Länsförsäkringar tillhandahöll oss för telefonintervjuerna. Dessa

listor ansåg vi var undermåliga, då de var ofullständiga och till viss del inaktuella.

Dessutom innehöll de felaktig information. Bristerna bestod av avsaknad av

telefonnummer, inkorrekta telefonnummer samt telefonnummer med rätt siffror men i

fel ordning. Vi försökte att minimera dessa brister genom att använda Internetadressen

www.gulasidorna.se för kontroll och korrektion då det var möjligt.

3.5 Felkällor

3.5.1 Respondenters goda/onda vilja samt eventuella tolkningsfel

Vi vill poängtera att vi är medvetna om att resultatets riktighet till viss del är avhängigt

respondenternas goda vilja, med vilket vi menar exempelvis grad av uppriktighet i

intervjusituationerna. Emellertid är vår uppfattning att svaren vi fick var uppriktigt

menade. Vidare önskar vi ännu en gång förtydliga att vår tolkning av intervjuerna är

subjektiv, vilket kan borga för att en utomstående läsare av denna studie och tillika C-

uppsats skulle kunna anse att tolkningen är felaktig och således missvisande.
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4.0 Teori

Vårt val av litteratur har styrts av flera faktorer. Detta innebär att vi först och främst har

fokuserat på teori som behandlar de aspekter i ämnet vilka vi utvecklade i bakgrund och

problemdiskussion. Därutöver har tidigare kurslitteratur inom ramen för den

ekonomiutbildning vi snart avslutar till viss del varit vägledande. Slutligen har vi under

arbetets gång i vår litteratursökning uppmärksammat respektive författares hänvisningar

och referenser. Då en och samma författare nämnts upprepade gånger i flertalet böcker

har vi tolkat detta som ett tecken på att det kan finnas fog för vidare sökning.

Teorikapitlet består av avsnitt, i vilka vi behandlar tjänster, marknadskommunikation,

organisatoriska aspekter samt selektiv perception.

4.1 Tjänster

Ett första steg i teoridiskussionen är att försöka klargöra vad en tjänst är. Grönroos

(2002) föreslår följande definition:

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som

vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och

servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens

system, och som utgör lösningar på kundens problem.” (Grönroos, 2002, Service

Management och marknadsföring – en CRM ansats, s 58).

Vidare förklarar Grönroos (2002) att flertalet tjänster har tre grundläggande egenskaper.

Den första egenskapen är att tjänster är processer som består av en rad aktiviteter. Den

andra är att tjänster produceras och konsumeras åtminstone delvis samtidigt, och den

sista egenskapen består i att kunden, i alla fall i viss mån, deltar i tjänsteproduktionens

process. Författaren har i en tabell ställt upp egenskaper för varor och tjänster för att

påvisa skillnaderna dem emellan. Tabellen visas nedan.
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Tabell 4.1 Skillnader mellan varor och tjänster

Varor Tjänster

Påtagliga Opåtagliga
Homogena Heterogena
Tillverkning och distribution avskilda Produktion, distribution och
från konsumtionen konsumtion är samtidiga processer
En sak En process
Det centrala värdet Det centrala värdet skapas i samverkan
tillverkas i en fabrik mellan köpare och säljare
Kunderna deltar (vanligen) Kunderna deltar i produktionen
inte i tillverkningsprocessen
Kan hållas i lager Kan inte hållas i lager
Byter ägare Byter inte ägare
Källa: Grönroos, 2002, Service Management och marknadsföring – en CRM ansats,
s 59.

Även Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) och Axelsson (1996) beskriver dessa

egenskaper och skillnader i sina böcker om marknadsföring. Arnerup-Cooper och

Edvardsson (1998) är till fullo ense med Grönroos (2002) beträffande ovanstående

tabell bortsett från en punkt. Förstnämnda författare (1998) poängterar inte explicit att

tjänster på grund av sina egenskaper inte är utsatta för ägarbyte. Axelsson (1996) tar

vidare upp några exempel på faktorer som ofta blir viktiga, annorlunda eller svårare i

samband med tjänster. Ett exempel är behovet av att kunna förtydliga tjänstens

innebörd, då den många gånger inte existerar när kunden skall köpa den. Ett annat

exempel är kvalitetsstyrning av tjänsteproduktionen. Misslyckade produktioner innebär

ett dåligt genomförande av tjänsteleveransen då de inte kan läggas åt sidan som vid

tillverkning av varor. Vidare har personalen en stor betydelse eftersom majoriteten ofta

har direktkontakt med kunderna. Uppfattningen om kvaliteten i tjänsteproduktion

påverkas starkt av hur personalen agerar gentemot köparna, därför är kvaliteten i mötet

med kunden viktigare i tjänsteföretag än i traditionella produktionsföretag.

De situationer där kunden får kontakt med tjänsteleverantörens resurser och

arbetsmetoder är avgörande för kvalitetsupplevelsen (Grönroos, 2002). Denna situation

kallas för sanningens ögonblick. Det är just i det ögonblicket som företaget har

möjlighet att visa vilken kvalitet tjänsterna har. I ögonblicket efter är möjligheten förbi

och tjänsteleverantören måste själv skapa nya sanningens ögonblick för att exempelvis

rätta till ett kvalitetsproblem. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) skriver att
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uttrycket sanningens ögonblick kanske borde ersättas av eller kompletteras med

sanningens process. Författarna menar att enskilda sanningens ögonblick påverkar andra

ögonblick inom ramen för en helhet eller en process. Vidare skriver de att genom att

tillgodose medarbetarnas behov och förväntningar läggs grunden för att även tillgodose

externkundernas behov och förväntningar.

Utifrån ovanstående diskussion framkommer det komplexa i tjänsters natur och

därigenom svårigheten i att marknadsföra dem när detta sätts i relation till motsvarande

situationer rörande varor. Vidare ges insikt i svårigheten att säkerställa en jämn

tjänstekvalitet, då upplevelsen därav i hög grad uppfattas genom mötet med företagets

personal och då dessa anställda vid vissa tillfällen endast ges ett ögonblick för

kvalitetsproduktion. Är det, på grund av misslyckande i kvalitetsleveransen eller annat,

nödvändigt med ett andra ögonblick måste personalen arbeta för det.

4.2 Marknadskommunikation

Ett nästa steg i detta teorikapitel är att presentera definitionen på vad

marknadskommunikation i grunden är. Mången litteraturförfattare bidrar med försök till

en definition av marknadskommunikationens innebörd. Kitchen (2001) avser med

begreppet marknadskommunikation den process i vilken försök till eller åstadkommelse

av meningsutbyte mellan organisationer och individer sker. Meningsutbyte av

marknadskaraktär skall bland annat syfta till att informera samt övertala potentiella

kunder och övrig omvärld. Vidare bör det föranleda och sedermera medföra att

handlingsprocesser kommer till stånd. Kitchen (2001) poängterar slutligen att

marknadskommunikation skall nå ut till samt påverka en diversifierad allmänhet.

Weatherill (1997) värderar extern kommunikation till att vara en företagsekonomisk

åtgärd, vars primära syfte är att främja företagets överlevnad på lång sikt.

Holm (2002) definierar marknadskommunikation som:

”medvetet och systematiskt genomförda åtgärder – på strategisk och taktisk nivå – som

företag eller organisationer vidtar, ägnade att påverka människor i syfte att övertyga

om värdet av att tillägna sig viss vara, tjänst, kunskap och/eller åsikt inom ramen för ett
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marknadsekonomiskt system”. (Holm, 2002, Strategisk marknadskommunikation –

teorier och metoder, s 13).

Ytterligare en definition lyder enligt följande:

“Marketing communication is a management process through which an organisation

enters into a dialogue with its various audiences. To accomplish this, the organisation

develops, presents and evaluates a series of messages to identified stakeholder groups.

The objective of the process is to (re)position the organisation and/or its offerings in the

mind of each member of the target audience. This seeks to encourage buyers and other

stakeholders to perceive and experience the organisation and its offerings as solutions

to some of their current and future dilemma”. (Fill, 1999, Marketing Communications –

contexts, contents and strategies, s 1).

Vi har valt att presentera ovanstående referens och citat i syfte att synliggöra olika

perspektiv av den rika flora av definitioner som existerar. Således är det svårt att med

säkerhet uttala sig om en exakt gällande innebörd av begreppet

marknadskommunikation, då betydelsen här varierar med respektive författare.

Troligtvis finns i det närmsta om inte oändligt, så åtminstone otalet, definitioner av

denna företeelse. Emellertid anser vi att vår presentation av tre försök till översättningar

fyller sin funktion av att peka på just variationsrikedomen därav. Personligen anser vi

att den definition som Fill (1999) anger överensstämmer bäst med vår betraktelse av

marknadskommunikation.

Olika sätt att betrakta kommunikation har föranlett en indelning i två dominerande

skolor, vilka brukar benämnas som processkolan och den semiotiska skolan (Holm,

2002). Den första inriktningen karaktäriseras av att den uppfattar kommunikation som

överföring av meddelanden. Processkolan är således fokuserad på det sätt som sändare

och mottagare kodar respektive avkodar, hur budskap är utformade samt sändarens

kanalval. Vidare betraktar anhängare till processkolan kommunikation som just en

process där parter påverkar varandra och där resultatet av kommunikationen kan mätas i

termer som misslyckat eller lyckat. Graden av misslyckande stiger i takt med att

uppmätt kommunikationsresultat alltmer avviker från operationellt uppsatta och

definierade mål.
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Den andra stora inriktningen inom kommunikation är alltså den semiotiska skolan.

Betraktelsesättet inom denna skola karaktäriseras av synen på kommunikation som

”skapande och utbyte av innebörder, mening och betydelser”. (Holm, 2002, Strategisk

marknadskommunikation – teorier och metoder, s 125). Ordet semiotik härstammar från

grekiskans sema, vilket betyder just tecken (Kitchen, 2001). Det huvudsakliga i denna

skola utgörs av texten samt textens roll i sammanhang och kultur. Vi avser att inte

närmare beröra denna inriktning, då den betraktelse vi har av kommunikation i högre

utsträckning överensstämmer med den som beskrivs i processkolan än den i den

semiotiska skolan, vilket även genomsyrar vår fortsatta diskussion.

Flera författare inom marknadskommunikation har, i sina böcker, en modell över

kommunikationsprocessen och modellerna skiljer sig mer eller mindre åt ifrån varandra.

Figur 4.1 Kommunikationsprocessen

Vem säger vad i vilken kanal till vem…

  “Kodning”  “Tolkning”

Källa: Axelsson, 1996, Professionell marknadsföring, s 107.

Axelsson (1996) skriver att kommunikation handlar om vad sändaren vill säga, eller den

effekt sändaren vill uppnå hos mottagaren. Vilken kanal som är lämplig beror på den

effekt sändaren syftar till att uppnå och vem eller vilka som kommunikatören vill

påverka. Meddelandet skall kodas så att det mottas och uppfattas på det sätt sändaren

avsett. Figuren tar dock inte hänsyn till ”brus” eller störningar, och inte heller

återkopplingen (feedback) från mottagaren. Detta har författaren utifrån ett aktivt val

medvetet utelämnat, då han anser att modellen framstår som mindre komplicerad utan.

Edfeldt (1992) poängterar att både avsändare och mottagare är aktiva i

kommunikationsprocessen. Båda parter är i situationen sysselsatta med att producera

kommunikativ förståelse. Vidare diskuterar Edfeldt mottagarens

tolkningsförutsättningar, benämnt principstyrning, vilket avgörs av tidigare

MeddelandeSändare Kanal Mottagare
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erfarenheter. Författaren menar att det är mottagarens tidigare erfarenheter som avgör

om och hur sändarens budskap kommer att uppfattas och upplevas. Även Frankelius

(1997) visar på att mottagarens tolkningsförutsättningar avgörs av kulturella

förhållanden samt bakomliggande händelseprocesser och erfarenheter, emellertid

använder Frankelius sig av benämningen avkodningsnorm.

Edfeldt (1992) och Frankelius (1997) poängterar i liknande begreppsbenämningar att

det sätt på vilket en människa betraktar fenomen och skeenden beror på hennes sociala

bakgrund och övrigt. Detta ställningstagande innebär att båda författarna är eniga i

uppfattningen att ett budskap som når ut till och tolkas av tusen mottagare kan upplevas

på lika många sätt.

 Fills (1999) modell över kommunikation, som bygger på Schramm 1955 och Shannon

och Weaver 1962, skiljer sig från Axelssons så till vida att den tar hänsyn till ”brus” och

feedback.

Figur 4.2 Kommunikation

     Noise Noise Feedback

Källa: Fill, 1999, Marketing Communication – contexts, contents and strategies, s 24.

Fill (1999) förklarar de olika delarna enligt följande;

Källa (source): individen eller organisationen som sänder meddelandet.

Kodning (encoding): överföring av det tänkta meddelandet till symboler som kan

överföras.

Signal: överföring av meddelandet genom användande av ett speciellt medium.

Source Encoding

Message

Decoding Receiver
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Avkodning (decoding): att förstå symboliken i meddelandet för att förstå meddelandet.

Mottagare (receiver): individen eller organisationen som tar emot meddelandet.

Feedback: mottagarens kommunikation tillbaka till källan.

Brus (noise): störningar i kommunikationsprocessen som gör det svårt för mottagaren

att tolka meddelandet på det sätt som källan avsett.

Det är kvaliteten på länkarna mellan de olika elementen i processen som avgör om

kommunikationen blir framgångsrik eller inte. När ett behov av att sända ett

meddelande identifieras av källan skall källan välja en kombination av ord, bilder,

symboler och musik som skall representera meddelandet för överförandet. Detta innebär

att källan kodar sitt meddelande. Målet är att skapa ett meddelande som mottagaren kan

förstå. Denna länk, mellan källa och kodning, kan misslyckas om till exempel källan

misstolkar situationen och inte förstår mottagarens problem. Ett annat exempel är om

källan inte förstår mottagarens kunskapsnivå, då kan det leda till att källan kodar

meddelandet till ord och symboler som ligger bortom mottagarens fattningsförmåga.

Vidare poängterar Fill (1999) att när meddelandet kodas skall det utformas så att källan

kan vara säker på att innebörden i meddelandet avkodas av mottagaren så som källan

avsett. Meddelandet kan formas muntligt eller skriftligt, i symbolisk form eller i tecken,

verbalt eller icke-verbalt. Den kanal vilken överför meddelandet från källan till

mottagaren kan vara personlig eller opersonlig. Personliga kanaler kan ha stark

påverkan på mottagaren och involverar ”face-to-face” och ”word-of-mouth”

kommunikation. Opersonliga kanaler kan nå en stor målgrupp och karaktäriseras av

annonsering i massmedier. Därefter skall meddelandet avkodas av mottagaren, vilket

innebär att meddelandet omvandlas till tankar. Denna process påverkas av mottagarens

förmåga att förstå källan, vilket inbegriper erfarenheter, uppfattningsförmåga, attityder

och värderingar. Ju större erfarenhet mottagaren har av att avkoda källans meddelanden

och ju mer mottagaren vet om källan, desto större förmåga har mottagaren att avkoda

meddelandet rätt.

Mottagaren kan reagera på meddelandet på flera olika sätt. Reaktionen kan vara att

använda en kupong eller att köpa en vara. Den del av reaktionen, responsen, som går

tillbaka till källan kallas feedback. Feedback är absolut nödvändigt, inte bara för
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vetskapen om meddelandet har gått fram eller inte, utan även för att se vilket

meddelande som har nått mottagaren. Om feedbacksystemet inte fungerar riskerar

källan att förbli omedveten om huruvida meddelandet har avkodats rätt eller inte, vilket

under olyckliga omständigheter kan innebära att källan slösar på dyrbara resurser. En

del hävdar att försäljning är det enda meningsfulla sättet att mäta hur framgångsrik

marknadskommunikationen är. Det finns dock många faktorer som påverkar

försäljningen, som till exempel priset och tidigare kommunikation. Fill (1999) anser att

organisationer bör använda sig av metoder som kan visa på hur framgångsrika

kommunikationsaktiviteterna är, som exempel nämns graden av attitydförändringar och

förmågan att känna igen eller komma ihåg en annons.

Något som kan påverka kvaliteten på mottagande och feedback är ”brus”. Brus uppstår

då mottagaren är förhindrad att tolka meddelandet som avsett, vilket kan bero på

intellektuella eller fysiska faktorer. Ett exempel på en intellektuell faktor är om

meddelandet kodas felaktigt av källan, och att det därmed blir svårt för mottagaren att

avkoda. En fysisk faktor kan vara när mottagaren avkodar meddelandet fel på grund av

att något distraherar, som till exempel att telefonen ringer eller att någon frågar om

något.

Det som skiljer figur 4.1 och 4.2 åt är att den förstnämnda inte tar hänsyn till brus och

feedback. Emellertid är det dock samma grundfigur som används av Axelsson (1996)

och Fill (1999). Vi anser att det är av vikt att presentera båda figurerna, då vi är av

åsikten att betraktelse av kommunikation med den förenkling Axelsson (1996) gör, inte

på ett tillfredsställande sätt synliggör den komplexitet som processen rymmer.

Det är inte bara genom planerad marknadskommunikation via media, som till exempel

TV och Internet, som företag förmedlar budskap om sig självt och sina erbjudanden till

nuvarande och potentiella kunder (Grönroos, 2002). Kommunicerade budskap kan

komma från ytterligare tre källor, vilka är produktbudskap, servicebudskap och

oplanerade budskap. Produktbudskap är budskap om företaget och dess erbjudanden

som berör de fysiska varor som ingår i ett erbjudande. Vidare härrör servicebudskap

från serviceprocesser, som till exempel personalens klädsel, attityd och uppträdande.
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Oplanerade budskap om företaget och dess erbjudanden kommer bland annat från andra

kunder som kommer i kontakt med en given kund under serviceprocessen.

Sammanfattningsvis anser vi att antalet beståndsdelar och deras olika innebörder i

kommunikationsprocessen bör tas i beaktande, då risken för störningar ökar ju fler

länkar som ingår i denna kedja. Ett misstolkande i ett föregående steg kan vara

ekonomiskt kännbart för företaget, då en kedja som regel aldrig är starkare än dess

svagaste länk.

4.3 Organisatoriska aspekter

4.3.1 Intern marknadsföring

Intern marknadsföring kan användas för att kommunicera med den egna personalen

(Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998). Syftet med denna form av marknadsföring är

att skapa förståelse för och engagemang kring företagets affärsidé, mål och strategier

hos den egna personalen och därigenom få den egna organisationen mer effektiv. Intern

marknadsföring har växt fram ur ett mycket starkt behov hos tjänsteföretag. Den interna

marknadsföringen är en kontinuerlig process som består av ett kretslopp: analys – mål –

planering – genomförande – analys (uppföljning/utvärdering) och så vidare. Arnerup-

Cooper och Edvardsson (1998) har följande definition på intern marknadsföring:

”Intern marknadsföring är alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor

som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt

som vid kundkontakter.” (Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998,

Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, s 221).

Ett internt marknadsföringsprogram har sitt ursprung i en tjänste-/företagskultur. Om

inte företagskulturen stödjer viljan att ”serva” kunden på bästa sätt, det vill säga om

företaget inte är service- och kundinriktat, är den externa marknadsföringen dömd att

misslyckas. I längden hjälper inte ens de bästa marknadsföringsaktiviteter på företagets

externa marknader. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) har valt att ta med ett citat

från Arndt & Friman 1983, vilket lyder enligt följande:
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”Det man inte kan sälja till den egna personalen kan man inte heller sälja till kunden.”

(Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998, Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, s

232).

Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) belyser detta citat sambandet och

förhållandet mellan intern och extern marknadsföring. Då personalen inte förstått och

tror på tjänsten kan det inte heller förväntas att kunden skall tro på den. Därför är det av

vikt att före en extern lansering först marknadsföra förändringar och nyheter inom

företaget. Nämnda författare sätter intern marknadsföring lika med medarbetaren i

centrum, och extern marknadsföring lika med kunden i centrum.

Den interna marknadsföringens centrala uppgift är motivation. I grunden är motivering

en fråga om att påverka attityder och värderingar, vilket är vad företag även försöker

uppnå externt. För att ett internt marknadsföringsprogram skall få ett lyckat resultat

krävs ett starkt engagemang från företagsledningen. Om personalen skall ha positiva

attityder till kunderna, måste företagets ledning ha en positiv attityd till kunderna och de

anställda. Ett företag måste ha ett bra ledarskap för att personalen skall prestera. Ett gott

samarbete och respekt av och mellan alla i företaget är nödvändigt för att det skall klara

kundens krav. En tjänstekultur, det vill säga en kultur som stöder kundorientering och

frontpersonal (personal som möter kunder) genom policies, förfaringssätt,

incitamentsystem och aktiviteter, måste av ledningen utvecklas.

Alvesson (2001) skriver att det i många typer av tjänsteföretag är en viktig uppgift för

ledningen att uppmuntra rätt inställning hos personalen, och då blir kulturbegreppet

nyttigt. Författaren förklarar vidare att en företagslednings ansträngningar för att forma,

upprätthålla och stärka en uppsättning föreställningar, idéer och värderingar kring vad

ett företag står för och de tjänster det erbjuder kan ibland påverka organisationskulturen

samtidigt som det är ett uttryck för intern marknadsföring.

4.3.2 Interna aspekter – förfäktade teorier och bruksteorier

Bang (1999) nämner olika faktorer som är formgivande i en företagskultur. Författaren

beskriver och skiljer på två begrepp benämnda ”förfäktade teorier” och ”bruksteorier”.

Det förstnämnda begreppet representerar de uttalade värderingar som ett företags
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anställda är medvetna om och explicit förklarar sig leva efter. I många fall återfinns

dessa värderingar i diverse målsättningar formulerade av företaget samt i aktuell

ledningsfilosofi och vision. Värderingarna är inte sällan antagna på ledningsnivå och

representerar ett önskat karaktärsinnehåll för företagsandan. Ofta återfinns dessa

formulerade värderingar tryckta på papper och väl synliga. Dessa uttalade värderingar

kan synliggöras genom formella intervjuer, informella samtal, en personaltidning eller

interna anslag och dylikt. Det bakomliggande syftet med formulerande av förfäktade

teorier samt beteendet enligt ovan i övrigt är att dessa värderingar skall vara desamma

som bruksteorierna, vilket på intet sätt behöver vara fallet i realiteten.

Författaren fortsätter diskussionen med att förklara att bruksteorier skiljer sig från

förfäktade teorier bland annat genom att de i många fall är omedvetna. Vidare

representerar begreppet de teorier och faktiska värderingar som de anställda i realiteten

lever efter. Exemplifierat kan bruksteorier komma till uttryck genom ceremonier och

ritualer inom organisationen samt de anställdas beteendemönster i övrigt. Bang (1999)

poängterar att de förfäktade teorierna och de värderingar företagets personal faktiskt

lever efter inte nödvändigtvis överensstämmer utan kan vara varandras motpoler. Det

kan för en utomstående part vara förenat med viss problematik att avgöra om en

värdering har mest likhet med en förfäktad teori eller om den hör hemma under

bruksteoribegreppet, eftersom de anställda kan visa obenägenhet att erkänna en faktisk

diskrepans mellan begreppen i de fall detta återspeglas i realiteten.

Bang (1999) pekar vidare på att de efterlevda värderingarna ovillkorligen måste

identifieras innan företagsledningen kan avgöra huruvida de bör anses lämpliga som

bruksteorier i företaget eller inte. Om beslutsfattarna därefter vill föra in en ny värdering

i företaget är enbart ett formulerande av en önskvärd sådan inte en tillfredsställande

metod. Studier i ämnet påvisar emellertid att nya värderingar kan vinna viss intern

förankring genom uttalanden så till vida de kontinuerligt upprepas under en längre tid.

Även Alvesson och Berg (1992) för en diskussion om tidsaspekten, och menar att

institutionaliserade värderingar, det vill säga internt förankrade, utvecklas över tid.

Företagsledningen lägger grunden för en ny värderings införlivande i ett företag genom

explicita formuleringar i kombination med konkreta handlingar och beteenden i övrigt.
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Värderingar innehåller två delar, vilka består av en intensitets- och en

riktningskomponent. En värdering kan ha en relativt liten betydelse i förhållande till

andra värderingar, medan en annan kan betyda allt, vilket enligt Bang (1999) benämns

som intensitet. Vidare anger värderingen vad företaget skattar, vad det framhäver och

ibland kanske belönar. I och med detta pekar en värdering i en bestämd riktning för

beteenden. Värderingar har fyra olika funktioner. De utgör normer, planer för

konfliktlösning, motiverande faktorer samt används för att upprätthålla och öka vår

självaktning.

4.3.3 Resursfördelning

En mycket viktig aspekt och tillika grundläggande förutsättning för att den externa

marknadsföringen skall utfalla med tillfredsställande resultat, är att tillräckligt stora

resurser har investerats i projektet och på adekvat sätt. Holm (2002) diskuterar och

åtskiljer fyra olika metoder beträffande budgetering av kommunikationsinsatser.

1. Restpostmetoden

2. Procentuell andel av omsättningen

3. Mål- medel- metoden

4. Konkurrensjämviktsmetoden

Restpostmetoden innebär att berörda på företaget betraktar marknadskommunikation

som en lågprioriterad kostnadspost, vilken behandlas efter att övriga kostnader har

täckts. Den andra metoden anger att företagets omsättning utgör ram för budgetens

storlek. Emellertid tar denna metod inte hänsyn till de konsekvenser en minskande

omsättning i förlängningen kan få beträffande resultatet av marknadskommunikationens

åtgärder. Om större resurser lades på åtgärder inom marknadskommunikation skulle

resultatet därav eventuellt kunna vända en annars fortsatt minskning av omsättningen.

Mål- medel- metoden innebär att företaget vid budgetering analyserar och formulerar

mål som bör eller måste uppnås, vilka därefter kostnadsberäknas. I

konkurrensjämviktsmetoden prioriteras att företaget inte förlorar marknadsandelar till

sina konkurrenter. Befintlig konkurrens och intensitet i marknadskommunikationen

utgör tillsammans utgångspunkten i denna metod.
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Sammanfattningsvis vill vi poängtera att ovanstående organisatoriska aspekter är

betydelsefulla i en diskussion om det sätt på vilket kunder upplever företaget samt det

företaget förmedlar. En stabil företagskultur karaktäriserad av ömsesidig respekt och

formad genom bruksteorier, medför tillsammans med intern marknadsföring samt

korrekt resursfördelning att företaget ökar möjligheterna för den externa

marknadsföringens genomslagskraft och framgång.

4.3.4 Identitet, profil och image

Holm (2002) diskuterar begreppen identitet, profil och image. Han betraktar företagets

identitet som det företaget faktiskt är och dess egenuppfattning, det vill säga de

värderingar som företagets humankapital faktiskt i grunden färgas av och står för samt

dess självbild. Profil är, enligt författaren, den bild som företaget önskar att omvärlden

betraktar och uppfattar, och den uppstår som resultat när företaget försöker föra ut sin

identitet till omvärlden. Vidare hävdar författaren att det primära arbetet inom

profilområdet är att skapa en image, det vill säga omvärldens reella uppfattning om

företaget.

Holm (2002) är av den åsikten att bilderna aldrig kommer att sammanfalla, en total

överensstämmelse är således omöjlig oavsett om fenomenet betraktas utifrån ett

teoretiskt eller praktiskt perspektiv. Författaren skiljer med andra ord de tre bilderna åt,

men poängterar emellertid att delarna i vissa situationer kan befinna sig i en väl

integrerad relation till varandra, vilken han benämner som identitet (I) – profil (P) –

image (Im) relation.

Figur 4.3 Integrerad I-P-Im relation

Källa: Holm, 2002, Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, s 74
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Vidare beskriver författaren ett skede som karaktäriseras av partiell integration, se figur

4.4. Med detta avser Holm ett betydande, men ändå inte integrerat, sammanfallande av

de tre bilderna. Angående identitet, profil och image avslutar Holm (2002) diskussionen

med att poängtera att sambandet de tre bilderna emellan och frågor därom är av yttersta

och avgörande vikt när omvärlden värderar graden av trovärdighet i företagets agerande.

Figur 4.4 Partiell integration

                        Identitet Profil

Image

Källa: Holm, 2002, Strategisk Marknadskommunikation – teorier och metoder, s 74

Alvesson och Berg (1992) för i Corporate culture and organisational symbolism också

en diskussion om olika företagsbilder. De beskriver, liksom Holm (2002), att

identitetsbilden inbegriper organisationens egenbild och uppfattning om sig själv.

Vidare kommenterar Alvesson och Berg (1992) att image är den bild av företaget som

speglar den externa omgivningens uppfattning och syn. Vidare är profilbegreppet av

strategisk karaktär i Alvessons och Bergs (1992) uppfattning, då det rör de av

organisationens egenskaper som företagsledningen önskar förmedla till omvärlden.

Sammanfattningsvis kan sägas att Holm (2002) och Alvesson och Berg (1992) i stort

sätt använder sig av liknande begreppstolkningar beträffande företagets identitet, profil

och image. Vidare anser Holm (2002) att de olika bilderna aldrig helt sammanfaller.

4.5 Selektiv perception

Individer utsätts varje dag för ett stort antal stimuli (Fill, 1999). Det stora antalet

meddelanden behöver filtreras då vi inte kan ta emot ett obegränsat antal. De stimuli

som tränger igenom filtret är resultatet av interaktionen mellan vad det är för stimuli och



37

förväntningarna och motiven hos individen. Tendensen att ta till sig respektive filtrera

bort meddelanden kallas för selektiv perception. Meddelandets form, eller externa

faktorer, såsom intensitet och storlek, position, kontrast, ovanlighet, upprepning och

förflyttning, har utvecklats och förfinats av marknadsförare för att meddelandet skall

uppmärksammas. Mårtenson (1994) pekar också på att framförandet av budskapet

spelar en stor roll för om och hur det kommer att uppfattas. Om man väljer ett medium

där alla människans sinnen utnyttjas får budskapet en helt annan genomslagskraft än om

man väljer ett medium där endast ett eller några av sinnena utnyttjas.

Mårtenson (1994) sammanfattar i två punkter vad som påverkar förutsättningarna för att

ett budskap skall uppmärksammas och inte selekteras bort. Den första punkten är hur

budskapet framförs, vilket är kopplat till de av människans sinnen som aktiveras. Den

andra punkten är budskapets utformning, det vill säga om det underlättar människans

gestaltningsförmåga eller ej. Speciellt betydelsefulla faktorer för en människas

gestaltningsförmåga är närhet, då saker som står nära varandra uppfattas som en helhet,

särskiljande av figur och bakgrund, alltså tendensen att se det som är mindre och det

som är större, samt slutenhet, det vill säga människans tendens att fylla ut bristfälliga

figurer. Ytterligare två fenomen som är viktiga för människans gestaltningsförmåga är

den goda kurvan och den gemensamma rörelsen. Den goda kurvan kan exempelvis vara

en fortlöpande linje vilken ses som en självständig figur, och den gemensamma rörelsen

är delar som rör sig tillsammans och uppfattas som en enhetlig gestalt. Det är också

viktigt att all kommunikation utformas på ett enhetligt sätt så att bara ett budskap utgår.

Lika viktigt som formen på meddelandet är enligt Fill (1999) förväntningar, behov och

motiv hos individen, vilka går under benämningen interna faktorer. Människor ser vad

de förväntar sig att se, och deras förväntningar grundar sig på erfarenheter och de

villkor dessa erfarenheter på förhand ger. Ett stimuli som krockar med en persons

förväntningar kommer att få mer uppmärksamhet än ett som inte gör det. Individer ser

vad de vill eller vad de behöver se. Om en konsument överväger att köpa en ny bil så

kommer den personen att ha en högre medvetenhet om bilreklam än om annan icke-

relaterad reklam.
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Selektiv uppmärksamhet innebär även att individer tillåter sig att bli exponerade för

meddelanden som är tröstande och belönande, till exempel kommunikation som

gratulerar en ny ägare av en produkt till hans/hennes kloka beslut. Mårtenson (1994)

visar på faktorer som ligger i linje med de Fill (1999) presenterar, som att människans

inre uppmärksamhetsfaktorer nyfikenhet, behov, förväntningar och kroppsfunktioner

påverkar vad vi uppmärksammar.

Vi anser att fenomenet selektiv perception på ett bra sätt belyser vikten av att formge

marknadsföring och budskap på ett sådant sätt att de inte väljs bort. Hur ett budskap

utformas och hur det framförs har betydelse för om det kommer att uppmärksammas

eller inte, men även inre faktorer som förväntningar, behov och motiv hos individen

påverkar. Applicerat på diskussionen om tjänster blir det än mer komplicerat, eftersom

de genom sin natur redan i sig är komplexa.

4.6 Sammanfattning

Teorikapitlet speglar i viss mån vår egen teoretiska referensram i det att vi valt att

presentera enligt oss relevant litteratur. Denna sammanfattning syftar till att ge läsaren

en klarare insikt om vår uppfattning beträffande teoriinnehållet.

Genom diskussionen om tjänster framkommer det komplexa i tjänsters natur, vilket

medför att det föreligger svårigheter i marknadsförandet av dem. Vi anser att det känns

uppenbart att tjänster i detta hänseende är förenade med större problematik än då det rör

sig om varor. Vid marknadsföring av reella produkter kan fördelar uppnås genom

varans synliga egenskaper, såsom formgivning, färgsättning och materialval, vilket inte

är fallet beträffande tjänster. Vidare har vi valt att genom relevant litteratur spegla den

svårighet som föreligger i säkerställandet av en jämn tjänstekvalitet. Komplexiteten

utgörs av att kvalitetsupplevelsen i mycket grundas i mötet med företaget.

Vidare har vi återgivit tre olika definitioner på begreppet marknadskommunikation i

syfte att tydliggöra varierande uppfattningar härav. Vi väljer en framför en annan,

nämligen den Fill (1999) anger. Det är viktigt att veta vad marknadskommunikation har

för syfte samt vilka aktiviteter och andra nödvändiga delar det inbegriper. Det är även
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viktigt för respektive företag att definiera vad marknadskommunikation är, då det

annars blir svårt att använda sig av denna kommunikation på ett effektivt och

tillfredsställande sätt. Vi har i teorin även berört kommunikationsprocessen för att visa

på att den kedja som processen utgör inte är starkare än sin svagaste länk. Vi anser att

svårigheten ligger i att undvika bristningar i länkarna, då det är många faktorer och

inblandade parter som påverkar skeendet däri.

Anledningen till att vi behandlar organisatoriska aspekter i teorikapitlet är att en

jämförelse likt den vi skall göra inte är genomförbar utan hänsynstagande till interna

faktorer. Kopplat till tjänsteföretag är intern marknadsföring av särskild vikt, då den

externa är dömd att misslyckas om företaget inte är service- och kundinriktat. Det

primära syftet med intern marknadsföring är att motivera personalen, vilket styrker

vikten av denna typ av marknadsföring i tjänsteföretag, då dessa främst kommunicerar

genom de människor företaget består av. Vidare vill vi trycka på betydelsen av att ett

företag i praktiken är format genom bruksteorier och inte förfäktade teorier, emellan

vilka det teoretiskt betraktat föreligger en stor skillnad som företag bör vara medvetna

om. Intern förankring av företagets värderingar i kombination med en försvarbar

resursfördelning beträffande kommunikationsinsatser underlättar vidare det

förmedlande som kommer till stånd genom den externa marknadsföringen.

Syftet med denna C-uppsats är att granska och jämföra tre bilder av Länsförsäkringar.

Dessa bilder har till viss del koppling till diskussionen om identitet, profil och image,

vilket medför att litteratur beträffande detta är av relevans för vår studie. Utifrån vår

förförståelse om att bilderna inte överensstämmer samt diskussionen angående

kommunikationsprocessen, anser vi att det dessutom är relevant att låta teorikapitlet

omfatta selektiv perception. I begreppet selektiv perception ingår bland annat de

faktorer som påverkar huruvida en individ tar emot respektive bortfiltrerar

meddelanden. Filtreras specifika meddelanden av samma eller liknande kategori bort,

kan det medföra att bilden av ett företag framstår som vag eller ofullständig.
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5.0 Resultat

I detta kapitel ämnar vi först presentera företaget vi gjort vår studie på. Därefter följer

resultatet av de två intervjuer vi genomfört med representanter för Länsförsäkringar

Älvsborg. Upplägget vi valt innebär att vi under separata rubriker först redogör för det

som framkommit i respektive intervju i punkter för överskådlighet, och därefter

förklarar dessa mer ingående för att göra det så tydligt som möjligt. Intervjuerna med

representanterna för Länsförsäkringar Älvsborg hade formen av samtal, vilket innebär

att resultatet därav rymmer mer information än frågorna tillsammans ger ramar för.

Frågemallar för dessa intervjuer återfinns som bilaga 1 och 2. Vi avser att här enbart

återge information som är av relevans för syftet med examensarbetet, och vi har därför

valt att utelämna för området irrelevant information.

Vidare kommer vi även att presentera resultatet av den kundundersökning som ingår i

detta examensarbete. Informationen vi fått fram genom telefonintervjuerna kommer att

behandlas löpande i textform under separata rubriker. Först återger vi resultatet på

respektive fråga, därefter följer en förklarande analys i syfte att underbygga våra

ställningstaganden om huruvida värderingen/egenskapen ingår i kundbilden eller inte.

En total sammanställning av resultatet av dessa intervjuer återfinns i bilaga fyra.

Resultatet avslutas med en jämförelse mellan de tre bilder som framkommit genom de

olika intervjuerna. Denna jämförelse syftar till att synliggöra de eventuella likheter och

skillnader som existerar mellan bilderna. Vidare har vi jämförelsen i fokus när vi skall

ta ställning till om våra uppställda antaganden får stöd eller förkastas.

5.1 Presentation av Länsförsäkringar Älvsborg

Det finns två motiv till vårt val av försäkringsbolag. Vi visste redan från början att

Länsförsäkringar Älvsborg har sitt huvudkontor i Vänersborg, vilket kändes bekvämt då

vi har vår hemvist i och utanför staden. Dessutom visste vi att Länsförsäkringar

Älvsborg är ett stort försäkringsbolag i denna region (gamla Älvsborgs Län) jämfört

med andra bolag.
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Länsförsäkringar Älvsborg är ett av 24 självständiga, mindre bolag som samverkar

genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB (LFAB) med dotterbolag

(www.lansforsakringar.se/alvsborg). LFAB ansvarar för bolagsgruppens gemensamma

utvecklingsfrågor och svarar för vissa specialisttjänster. Vidare representerar LFAB

gruppen i bransch och arbetsgivarfrågor. Företagen är Sveriges enda kundägda samt

lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar Älvsborg, med 223 anställda och

15 fritidsombud, bildades 1841 och har sitt huvudkontor i Vänersborg (Marknadschef,

Lars Berg, 2003-01-09). Från början erbjöd företaget försäkringar till privatpersoner och

lantbrukare men sedan 1970-taletet försäkrar de även företag (Länsförsäkringar

Älvsborgs Årsredovisning år 2000). Länsförsäkringar Älvsborgs försäkringsområde

utgörs av 19 kommuner belägna i gamla Älvsborgs Län och har cirka 120 000

försäkringstagare inom detta område som samtliga är ägare.

Länsförsäkringar Älvsborg har marknadsandelar enligt följande:

� Hemförsäkring: 42%

� Villa + villahem: 50%

� Fritidshus:38%

� Lantbruk: 75%

� Personbil: 34%

� Företagsförsäkring: 33%

(Källa: Marknadschef, Lars Berg, 2003-01-09)

5.2 Länsförsäkringars värderingar

Intervju med Roland Karlsson, informationschef på Länsförsäkringar Älvsborg sedan

augusti år 2000. Roland Karlsson har 25 års erfarenhet som journalist och har tillträtt

befattningen utan föregående anställning i företaget. Genom intervju med

informationschef Roland Karlsson har det framkommit att Länsförsäkringar Älvsborgs

grundläggande värderingar består av följande:

� Ömsesidighet

� Lyhördhet
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� Närhet

� Relationsbyggare

� Ärligt bolag

� Tryggt bolag

� Behandlar alla lika

� Kund- och serviceorienterad personal

� Nöjda kunder

Den första grundläggande värderingen, ömsesidighet, baseras enligt informationschef

Roland Karlsson på att Länsförsäkringar Älvsborg sedan starten år 1841 är ett kundägt

bolag, vilket innebär att värderingen är ”gammal” och har levt kvar under företagets

hela levnadstid. Att Länsförsäkringar är kundägt innebär inte att försäkringsbolaget har

formen av ett aktiebolag, utan kunderna äger gemensamt företaget genom sina

försäkringar och/eller genom att vara bankkunder. Vidare förklarar Roland Karlsson att

ömsesidigheten även kommer ur den rätt och möjlighet ägarna har att göra sina

synpunkter och åsikter hörda. Detta yttrar sig genom det organ som går under

benämningen fullmäktige, vilket utser styrelsen samt är det yttersta beslutande organet i

bolaget. Fullmäktige består av kundvalda representanter som även de är kunder.

Värderingen lyhördhet kommer ur att Länsförsäkringar Älvsborg lyssnar på och tar

hänsyn till sina kunders behov och önskemål. Detta medför enligt Roland Karlsson att

företaget alltid strävar efter att ta hand om sina kunder på bästa tänkbara sätt. Nästa

punkt, närhet, förklaras genom att försäkringsbolaget prioriterar att ha lokalkontor jämnt

fördelade över sitt område (gamla Älvsborgs län). Detta är en prioritering som i

dagsläget kan betecknas gå mot strömmen, då de flesta företag inom

försäkringsbranschen och bankväsendet avvecklar sina lokalkontor och centraliserar

verksamhet och beslutsfattande allt mer. Den extra kostnaden lokalkontoren medför för

Länsförsäkringar är underordnad företagets skattande av den mänskliga kontakten.

Bolaget sätter högt värde vid att kunna ge kunderna möjlighet att komma in på det

lokala kontoret för att träffa någon på företaget.
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Värderingen relationsbyggare handlar i huvudsak om att det är viktigt att bygga

relationer med kunderna och att vårda dessa relationer, då företaget utifrån ett

långsiktigt perspektiv strävar efter att behålla sina kunder. Punkten ärligt bolag innebär i

Länsförsäkringars fall att företaget gör rätt för sig utifrån de åtaganden en försäkring

påför bolaget vid olycka. Informationschefen poängterar starkt att företaget inte

försöker komma undan med en mindre ersättning än vad försäkringsavtalet anger.

Värderingen ärligt bolag har stark koppling till nästa punkt, tryggt bolag, då ett ärligt

bolag är ett grundläggande kriterium för att företaget också skall uppfattas som tryggt.

Tryggt bolag kommer av att Länsförsäkringar strävar efter att skapa en sfär av säkerhet

för kunderna, då företaget vill att de skall känna sig trygga i vissheten om att

försäkringen utgör ett ekonomiskt skydd utifall olyckan skulle vara framme.

Värderingen att Länsförsäkringar behandlar alla lika skall förstås utifrån perspektivet att

riskurval utgör underlag för premie och villkor för skadereglering. Kulturell bakgrund,

religionstillhörighet samt andra individuella preferenser är i detta sammanhang

ovidkommande. Företaget följer försäkringskriterierna och låter dem styra vid

handläggande av frågor och gör ingen åtskillnad mellan kunder i sitt bemötande av dem.

Länsförsäkringar Älvsborg värderar sin personal högt, vilket praktiskt innebär att

företaget ger dem möjlighet till subventionerade motionsaktiviteter samt årligen

erbjuder de anställda en hälsokontroll. I Länsförsäkringars strävan efter personalens

arbetstrivsel ingår även att företaget ger dem möjlighet till relevant

kompetensutveckling. Informationschef Roland Karlsson poängterar återkommande

gånger under intervjun att företaget månar om de anställdas välmående samt att en god

kamratanda genomsyrar hela företaget. Innebörden av den sista värderingen, nöjda

kunder, är att Länsförsäkringar Älvsborg strävar efter att göra sina kunder nöjda.

En värdering som växt fram under senare tid men som ännu inte anses vara

grundläggande är:

� Helkonceptstänkande

Denna värdering har växt fram efter att Länsförsäkringar Älvsborg utvidgat sitt

affärsområde till att även omfatta bankverksamhet. Företagets tanke bakom
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helkonceptsidén är att det vill att kunder skall samla hela sin ekonomi inom bolaget och

vara nöjda med det. Denna strategi fungerar även som ett konkurrensmedel. Kunder

som har boendeförsäkring, bankengagemang enligt särskilda bestämmelser3 samt liv-

eller pensionsförsäkring uppfyller företagets kriterier för att bli förmånskunder. Denna

kundgrupp erhåller vissa rabatter, erbjudanden och andra fördelar.

De grundläggande värderingar Roland Karlsson nämnde och förtydligade i intervjun är

desamma som marknadschef Lars Berg nämnde. Emellertid skiljer sig de båda

chefernas uppfattning åt på en punkt beträffande vilka grundläggande värderingar

Länsförsäkringar Älvsborg har. Skillnaden ligger i att Lars Berg inte nämner

värderingen ärligt bolag. Det är möjligt att Lars Berg skulle instämma i denna värdering

på en direkt fråga, dock har vi valt separata intervjuer samt öppna frågor. Dessutom var

vår tanke med enskilda intervjuer, vilket vi redan nämnt i metodkapitlet, att

intervjupersonerna inte skulle påverka varandra.

Ömsesidighet anses även av Lars Berg vara en grundläggande värdering som levt kvar

sedan gamla dagar. Under denna fråga fortsätter marknadschefen genom att uppge

ytterligare en ”gammal” värdering, vilken utgörs av relationsbyggare. Enighet råder

mellan cheferna beträffande helkonceptstänkande som värdering, vilken under senare

tid växt fram.

Samtliga ovanstående värderingar ligger som grund för det sätt på vilket

Länsförsäkringar agerar. De har vidare funktionen av att vara vägledande för det

förhållningssätt företaget har i olika situationer.

5.3 Önskarbilden

Innehållet i denna resultatdel utgörs av vad Länsförsäkringar Älvsborg i olika

sammanhang önskar uppnå externt beträffande värderingar och egenskaper.

Informationschef Roland Karlsson representerar företaget anbelangande detta ideal,

vilket vi väljer att benämna ”önskarbild”. Värderingarna är som sagt vägledande för hur

företaget agerar. I kundundersökningen avser vi att mäta dessa värderingar med hjälp av

                                                
3 Aktivt lönekonto VISA/Mastercard eller sparkonto med minst 20 000 kr eller banklån eller hypotekslån.
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bland annat egenskaper, vilket vi redan har diskuterat i metodkapitlet. Därför är det av

vikt att vi även, utöver värderingar, undersöker de egenskaper som ingår i önskar-

respektive trorbild.

Enligt Roland Karlsson önskar Länsförsäkringar Älvsborg förmedla samtliga tio

värderingar han anser att företaget har (se ”5.2 Länsförsäkringars värderingar”). Det

inbegriper både de som är grundläggande samt den nya värdering som under senare tid

växt fram. Således är det Länsförsäkringars önskan att externt förmedla de värderingar

företaget anser sig ha. Då dessa värderingar redan förklarats under rubrik ”5.2

Länsförsäkringars värderingar” ges ingen vidare förklaring.

Ytterligare syfte med dessa intervjuer var att få vetskap om egenskaper i varierande

kontexter. De egenskaper som Länsförsäkringar Älvsborg självt anser att de har är

desamma som de företaget önskar att kunderna tillskriver bolaget. Dessa egenskaper är:

� Lokala

� Mänskligt bolag

� Trovärdiga

� Naturliga och trevliga i bemötandet

� Affärsmässigt och korrekt uppträdande

� Omhändertagande och omtänksamma

Den förstnämnda egenskapen, lokala, rymmer företagets önskan att finnas nära sina

kunder. Länsförsäkringar värdesätter att vara fysiskt tillgängliga för sina kunder, vilka

således skall ha möjlighet att vid behov kunna komma in på det lokala kontoret. Nästa

egenskap, mänskligt bolag, har stark koppling till föregående då Länsförsäkringar

önskar att kunderna skall se människorna bakom begreppet företag. Företaget består av

människor och det vill bolaget också att kunden skall känna. Vidare önskar

Länsförsäkringar att kunderna skall uppfatta företaget som trovärdigt. Detta innebär att

försäkringsbolaget vill att kunden skall kunna lita på att regelmässig ersättning

verkligen utfaller om en olycka sker.
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Ytterligare en egenskap som Länsförsäkringar önskar att kunderna tillskriver bolaget är

att det, genom de människor som arbetar där, framstår som naturliga och trevliga i

mötet med kunderna. Försäkringsbolaget önskar även att kunderna skall uppleva att de

anställda har ett affärsmässigt och korrekt uppträdande. De sista önskvärda

egenskaperna, omhändertagande och omtänksamma, innebär att företaget visar och

sedermera får kunden att känna att just han eller hon står i centrum. Detta innebär att de

anställda därmed är hjälpsamma och lyssnar på kunden och dennes behov.

Under intervjun fick Roland Karlsson föreställa sig att Länsförsäkringar var ett djur. Vi

bad honom nämna det djur han önskar att kunderna tycker bäst motsvarar företaget.

Efter en stunds betänkande blev svaret en klok och väldresserad schäfer. Därefter

motiverade Roland Karlsson valet med hjälp av önskvärda egenskaper. Utöver de ovan

nämnda framkom även egenskaperna av att vara kompetenta och starka. Således önskar

Länsförsäkringar Älvsborg att kunderna även tillskriver företaget egenskaperna:

� Kompetenta

� Starka

5.4 Trorbilden

Innehållet i denna resultatdel utgörs av vad Länsförsäkringar Älvsborg i olika

sammanhang tror att de uppnår externt beträffande värderingar och egenskaper.

Marknadschef Lars Berg representerar företaget anbelangande denna förmodade/trodda

bild. Detta chefskap är en delad position där Lars Berg är marknadsansvarig för privat-

och lantbruksmarknaden i norra Älvsborg medan ansvar för den södra delen innehas av

en kollega. Lars Berg har haft denna befattning i 15-16 månader efter att till och från

sedan 1986 arbetat i företaget, och då i olika positioner. De värderingar och egenskaper

som återfinns i punktform i detta avsnitt förklaras inte vidare, om detta redan gjorts

under rubrikerna ”5.2 Länsförsäkringars värderingar” eller ”5.3 Önskarbilden”.

De värderingar som Länsförsäkringar Älvsborg tror att företaget synliggör och

förmedlar utåt är:
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� Närhet

� Kund- och serviceorienterad personal

� Helkonceptstänkande

� Nöjda kunder

De egenskaper som Länsförsäkringar Älvsborg tror att kunderna tillskriver företaget är:

� Lokala

� Trevliga i bemötandet

� Affärsmässigt och korrekt uppträdande

� Omhändertagande och omtänksamma

� Kompetenta inom sitt område

� Prisvärda

Företeelsen att Länsförsäkringar Älvsborg kan sin sak, det vill säga egenskapen

kompetenta inom sitt område, kräver ingen längre förklaring. Lars Berg anser helt

enkelt att Länsförsäkringar kan försäkringar, och sedan expansionen av bolagets

affärsområde även bank. Egenskapen prisvärdhet innebär att Länsförsäkringar Älvsborg

tror att kunderna anser att de som försäkringstagare får mest valuta för premien de

betalar, men att försäkringen i sig inte behöver vara den billigaste på marknaden. Lars

Berg gav även uttryck för de egenskaper som Länsförsäkringar tror att kunderna tycker

är viktigast, vilka är omhändertagande och omtänksamma, kompetenta inom sitt område

samt att personalen har ett affärsmässigt och korrekt uppträdande och trevligt

bemötande i allmänhet.

Länsförsäkringar Älvsborg tror att kunderna tillskriver företaget en icke önskvärd

egenskap, vilken är:

� Orättvisa

Denna egenskap förklaras gälla en specifik kundgrupp. Adresserad kundgrupp antas

uppleva sig bli orättvist behandlade, vilket beror på förlegat regelverk i riskurval när
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premien skall bestämmas. Länsförsäkringar anser självt att denna kundgrupp blir

orättvist behandlade och företaget arbetar med att ändra på de faktorer som ligger till

grund för problemet.

Under intervjun fick Lars Berg, precis som Roland Karlsson föreställa sig att

Länsförsäkringar var ett djur. Vi bad honom nämna det djur han tror att kunderna tycker

bäst motsvarar företaget. Svaret blev, med eftertanke, en snäll och stor nallebjörn.

Marknadschef Lars Berg motiverade sitt val med att ange egenskaper detta djur enligt

honom har. Förutom de vi redan återgivit framkom även egenskapen företagsmässigt

stora. Utifrån denna sista fråga tror försäkringsbolaget att även egenskapen naturliga är

något kunderna anser att företaget är. Således tror Länsförsäkringar Älvsborg att

kunderna även tillskriver företaget egenskaperna:

� Företagsmässigt stora

� Naturliga

Länsförsäkringar Älvsborg utformar sina budskap som används i syfte att förmedla

företagets värderingar och egenskaper utifrån två perspektiv. Ett sätt de begagnar sig av

är att omge budskapet med allvar, då den verksamhet företaget bedriver är av allvarlig

karaktär. Det andra sättet Länsförsäkringar Älvsborg använder sig av är att tillsätta lite

ironi när så tillåts. När företaget exempelvis önskar förmedla att det är ett ”lokalt”

bolag kan en lokal dialekt användas i syfte att förstärka detta.

Vidare har det i intervjuerna framkommit att Länsförsäkringar kontinuerligt mäter

kundattityder, vilka sammanställs i en attitydbarrometer kallad nöjd kundindex.

Företaget tar även systematiskt emot feedback då kunder ringer kontoren med frågor

eller synpunkter. Ytterligare information som framkommit är att Länsförsäkringar

blivit utsedda till ”årets bank” år 2002. Slutligen har vi även fått veta att företaget

under sista tiden satsat stora resurser på en marknadskampanj, genom vilken begreppet

förmånskund skall ha synliggjorts.
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5.5 Kundernas bild

Vi har i detta avsnitt sammanställt resultatet av de telefonintervjuer vi genomfört med

Länsförsäkringar Älvsborgs kunder. Här återfinns även en analys av intervjuerna vilken

mynnar ut i kundernas bild av företaget. I analysen fokuserar vi inte enbart på de olika

frågorna var för sig, utan sätter utvalda frågor delvis och i helhet i relation till varandra

för att kunna uppmärksamma eventuella mönster och kopplingar. Kundundersökningens

urval är utifrån kriterierna en relativt homogen grupp, vilket medfört att vi inte funnit

det fruktbart att jämföra enskilda intervjuer utifrån exempelvis ålder eller dylikt. Ingen

respondent var i intervjuerna rakt igenom negativ, vilket medförde att vi inte gjorde en

jämförelse mellan enskilda respondenters respektive svarsformulär. I bilaga 3 återfinns

de frågor som kunderna fick besvara medan bilaga 4 innehåller kundundersökningens

resultat i tabellform. I metodkapitlet samt ovanstående resultatdel har vi nämnt att vissa

värderingar mäts med hjälp av egenskaper. När så var fallet framgår det av

nedanstående resultatdel.

I kundundersökningen ingick totalt 65 personer, varav 20 kvinnor och 45 män. 30

personer har någon gång haft en skada hos Länsförsäkringar och således har 35

svaranden inte haft anledning att i skadesammanhang nyttja sin försäkring.

5.5.1 Ägarförhållande

Knappt hälften av alla tillfrågade kunder vet att Länsförsäkringar Älvsborg ägs av sina

kunder och av dem vet 40,6 procent vad det innebär. Av dem som känner till

innebörden anser drygt 90 procent att det är ett positivt ägarförhållande, emellertid

känner endast en liten minoritet på 7,7 procent att de tillsammans med andra

försäkringstagare är ägare av Länsförsäkringar. Detta innebär att fler än 9 av 10

tillfrågade känner avsaknad av eller tveksamhet inför känslan av att vara ägare.

Frågorna angående ägarskap utgår ifrån värderingen ömsesidighet. Av samtliga kunder

som ingått i undersökningen har endast 20 procent (40,6 % * 49,2 %) kunskap om

ägandeskapets innebörd och 1,5 procent (7,7 % * 40,6 % * 49,2 %) känner sig som

ägare. Baserat på detta resultat drar vi slutsatsen att värderingen ömsesidighet inte ingår

i kundernas bild av Länsförsäkringar.
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5.5.2 Företagskontakt och möjlighet till möte

Kundundersökningen visade att 33 personer har haft kontakt med Länsförsäkringar

genom att besöka företagets kontor eller genom annan form av möte. Vidare uppgav 58

personer att de har varit i kontakt med någon på bolaget genom telefon och 22 personer

via brev. Av samtliga respondenter var det endast två personer som angav att de enbart

brevledes haft kontakt med Länsförsäkringar. Resterande 63 kunder har pratat med

någon på bolaget per telefon och/eller då de besökt kontoret. Av de 33 personer som

någon gång träffat en representant för Länsförsäkringar var det 26 som varit inne på

något av bolagets lokala kontor. För 63,1 procent av de 65 svaranden har det betydelse

att Länsförsäkringar Älvsborg finns tillgängliga genom sina lokala kontor medan knappt

25 procent anser att det inte har det. Cirka 12 procent ställer sig tveksamma inför vikten

av bolagets lokala kontor.

En stor majoritet på 81,5 procent vet vart deras närmsta lokalkontor ligger, vilket då

innebär att 18,5 procent inte känner till detta. Drygt tre fjärdedelar anser att det är

ganska eller mycket viktigt med möjlighet till den mänskliga kontakten, medan

resterande respondenter tycker att det är ganska eller helt oviktigt. Vidare framkom att

knappt 90 procent anser att det är enkelt att komma i kontakt med någon på

Länsförsäkringar, resterande respondenter tycker att det är varken enkelt eller svårt.

Således uttryckte sig inte någon i negativa ordalag beträffande denna fråga.

Av de 26 personer som besökt Länsförsäkringars kontor anser 88,5 procent att

tillgängligheten genom de lokala kontoren har betydelse för dem. Av de återstående 39

personerna som aldrig besökt Länsförsäkringars kontor instämmer 46,2 procent att

tillgängligheten i detta avseende har betydelse även för dem. 59 procent av dessa 39

svaranden anser att det är viktigt med möjlighet till den mänskliga kontakten. 48,7

procent av de 39 personerna har svarat positivt på både att tillgänglighet genom de

lokala kontoren har betydelse samt att möjlighet till den mänskliga kontakten är viktig.

7,7 procent av samtliga svaranden angav att närhet till lokalkontor är det mest positiva

de kunde komma att tänka på kopplat till Länsförsäkringar Älvsborg.

Frågor beträffande Länsförsäkringars kontor samt ”den mänskliga kontakten” grundas

på egenskapen lokala. Resultatet visar att drygt 80 procent av de tillfrågade vet vart det
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närmsta lokalkontoret ligger, vilket vi anser pekar på att kunderna tillskriver

Länsförsäkringar denna egenskap. Resonemanget ovan visar att majoriteten dessutom

värdesätter de lokala kontorens betydelse för tillgängligheten. Vidare finner drygt tre

fjärdedelar att det är viktigt att de har en möjlighet till den mänskliga kontakten. Dessa

omständigheter, samt den överhängande majoriteten som finner det enkelt att komma i

kontakt med försäkringsbolaget, ligger till grund för vårt ställningstagande att

värderingen närhet ingår i kundernas bild av Länsförsäkringar Älvsborg.

Vi anser även att egenskapen mänskligt bolag ingår i kundbilden, då drygt tre

fjärdedelar av de tillfrågade uppger att möjlighet till mänsklig kontakt är viktigt för

dem. Dessutom är det avsevärt fler kunder som tycker att de lokala kontoren fyller en

betydelsefull funktion för tillgängligheten än de som inte tycker det. Vi har en förståelse

av att om kunden värdesätter lokalkontoren så innebär det även ett värdesättande av

möjligheten att träffa och prata med en människa på kontoret. Dagens samhälle går

alltmer mot automatisering och datorisering, exempelvis kan nämnas

telefonhänvisningar och instruktioner genom knappval. Med begreppet mänskligt bolag

menas att benämningen ”företag” representerar en övergripande helhet, vari det är

tydligt att de människor som arbetar på företaget ingår som en betydande del.

Resultatet avseende frågor som i olika dimensioner rör det mänskliga mötet visar att

många kunder värdesätter traditionell personlig kontakt eller möjlighet till detta. Ett

tjänsteföretag består av människor och det har vi genom detta resultat konstaterat att

kunden känner vad gäller Länsförsäkringar Älvsborg.

Något som ytterligare ger styrka för vårt ställningstagande är resultatet av de ”öppna”

frågor som ingick i undersökningen. Respondenterna ombads nämna det mest positiva

de kom att tänka på när de tänker på Länsförsäkringar Älvsborg. Sammanlagt 35,4

procent uppgav olika svar som på något sätt kan kopplas till resonemanget ovan. Närhet

till lokalkontor, bra bemötande, personlig känsla samt god service är de svar som

nämndes. I bilaga 4 återfinns fördelningen dem mellan.

I resultatet framgår att närhet inte bara har betydelse för dem som har besökt

försäkringsbolagets kontor, utan att det även upplevs betydelsefullt av nästan hälften av

dem som aldrig har varit inne på Länsförsäkringar. Detta anser vi tyder på att de lokala
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kontoren fyller en funktion för den mentala betydelsen. Även om man som kund inte

har besökt eller avser att besöka ett av företagets kontor, finns det ändå ett mentalt värde

i vetskapen om att Länsförsäkringar finns i närheten. Något som ytterligare styrker vårt

ställningstagande om att både lokala och närhet ingår i kundbilden är att egenskapen

använts som redskap för att mäta värderingen.

5.5.3 Frågor rörande förtroende

Kundundersökningen visar att 92,4 procent av samtliga svaranden i varierande grad tror

att Länsförsäkringar kommer att ersätta dem ekonomiskt genom den försäkring de har

ifall någonting skulle hända. Emellertid tror drygt 28 procent av dessa (26,2 %/92,4 %)

att försäkringsbolaget endast delvis kommer att ersätta dem vid en eventuell skada.

Denna fråga har använts i syfte att mäta egenskapen trovärdiga, samt i en förlängning

även värderingen ärligt bolag. Med vetskapen om att det är en majoritet av de tillfrågade

som tror att de kommer att bli ekonomiskt ersatta anser vi att trovärdiga tillsammans

med ärligt bolag ingår i kundbilden. De 28 procent enligt ovan som endast delvis tror på

ekonomisk ersättning bör uppmärksammas, då det här handlar om att mäta ärlighet.

Graderingen delvis och ordet ärlighet med dess betydelse rimmar inte på varandra.

Således anser vi att både egenskapen och värderingen ingår i den bild kunderna har av

företaget, men inte på ett självklart och entydigt sätt.

Efter genomförda telefonintervjuer framgick det att drygt hälften helt instämmer i att de

känner en säkerhet genom sin försäkring hos Länsförsäkringar. Något mer än en

tredjedel instämmer i detta men endast delvis. Detta innebär att nästan 9 av 10 (89,2 %)

känner en viss säkerhet i frågan, dock skulle den tredjedel som delvis instämmer kunna

tyda på att det råder en möjlig skepsis beträffande den trygghet en försäkring bör ge. Vi

har valt att använda denna fråga i syfte att mäta huruvida värderingen tryggt bolag ingår

i kundbilden. På den öppna frågan om det mest positiva med Länsförsäkringar Älvsborg

angav 6,2 procent ”ger trygghet”. Resultatet av ovan diskuterade fråga beträffande

säkerhet har lett till vårt ställningstagande att värderingen tryggt bolag ingår i kundernas

bild av Länsförsäkringar. Vad som ytterligare styrker denna ståndpunkt är att vi inte

fann några uppseendeväckande mönster vid kontroll av de som delvis instämmer ställt

mot frågan angående ekonomisk ersättning (fråga 20).
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Vi anser att även fråga 19 har stark koppling till värderingen tryggt bolag. Resultatet

visar att nästan 97 procent av respondenterna betraktar Länsförsäkringar som ett starkt

företag. Ingen av de svarande har uppgett att de tar avstånd. Vi finner det rimligt att tro

att om kunderna ser på sitt försäkringsbolag som starkt kan det bidra till att de kan

känna sig säkra och trygga. De 97 procent som betraktar företaget som starkt har

medfört att vi dragit slutsatsen att egenskapen starka ingår i kundernas bild av

Länsförsäkringar. Vidare visade resultatet att 78,5 procent anser att försäkringsbolaget

är ett stort företag. Vi finner således att egenskapen företagsmässigt stora ingår i

kundbilden. Detta faktum kan påverka kundens totala känsla av trygghet, då ett företag

som är stort i olika sammanhang vinner många fördelar.

5.5.4 Personalens bemötande

Genom telefonintervjuerna framkom att 78,5 procent av respondenterna i varierande

grad instämmer i påståendet att Länsförsäkringars personal lyssnar på dem och deras

behov. Knappt en femtedel svarade att de tycker varken eller medan endast 3 procent tar

avstånd från påståendet. På nästkommande punkt anser 95,4 procent att personalen på

försäkringsbolaget är hjälpsamma. De som ställer sig neutrala utgör 4,6 procent, vilket

innebär att ingen tar avstånd från påståendet. Detta resultat, som visar att en klart

överhängande majoritet i båda fallen ställer sig positiva till påståendena, gör att vi finner

grund för att värderingen lyhördhet samt egenskapen hjälpsamma ingår i kundernas bild

av Länsförsäkringar. Företeelsen att fler kunder anser att de i personalen är hjälpsamma

än att de lyssnar på dem och deras behov finner vi inte speciellt anmärkningsvärt.

Generellt är det fullt möjligt att anse att en annan människa är hjälpsam utan att för den

sakens skull vara direkt personligt berörd, medan det andra påståendet förutsätter ett

större personligt engagemang från kundens sida samt ett subjektivt uppmärksammat

behov som denne har.

Vidare visar svaren beträffande påståenden som har med Länsförsäkringars personal att

göra ett tämligen entydigt resultat. På frågan om bemötande anser drygt 90 procent att

det är mycket bra eller bra. Fördelningen dem emellan är cirka hälften av varje. På den

öppna frågan om det mest positiva med Länsförsäkringar Älvsborg angav 18,5 procent

”bra bemötande”. Vidare anser knappt 94 procent att företagets personal uppträder på

ett affärsmässigt och korrekt sätt. På detta påstående tar ingen respondent avstånd.
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Något färre, 90,8 procent, anser att personalen är tillmötesgående. Inte heller på detta

påstående har någon respondent valt att ta avstånd. I båda dessa fall är det en

överhängande majoritet på runt 80 procent eller mer som instämmer helt. Närmare 90

procent av samtliga svaranden tycker att personalen på Länsförsäkringar är kunniga

inom sitt område. 64,6 procent av dessa har uppgett att de är mycket kunniga. Endast en

liten minoritet på 3 procent har uttryckt att de tycker att personalen är ganska eller

mycket okunnig.

De frågor och påståenden som ovanstående resultat bygger på är avsedda att vara

verktyg för att mäta egenskaper som kommer till uttryck genom personalen. Dessa

egenskaper är: naturliga och trevliga i bemötandet, affärsmässigt och korrekt

uppträdande samt kompetenta inom sitt område. Av resultatet som vi presenterat i

föregående stycke har vi dragit slutsatsen att samtliga egenskaper ingår i kundernas bild

av Länsförsäkringar. Egenskaperna omhändertagande och omtänksamma mäts med

hjälp av påståendena om att personalen är hjälpsam samt lyssnar på kunden och dennes

behov. På det första påståendet instämde en majoritet på drygt två tredjedelar, och på

det andra var det en överhängande andel på 95,4 procent av kunderna som instämde.

Detta resultat innebär att vi drar slutsatsen att även egenskaperna omhändertagande och

omtänksamma ingår i kundbilden.

Alla dessa egenskaper, hjälpsamma, naturliga och trevliga i bemötandet, affärsmässigt

och korrekt uppträdande, kompetenta inom sitt område samt omhändertagande och

omtänksamma, är i varierande mån kopplade till varandra och kan tillskrivas företaget

utifrån kundens möte med företaget, oavsett om kunden har varit inne på kontoret eller

om det har skett per telefon. Egenskaperna är det synliga resultatet som kunden ser och i

en förlängning kan tillskriva ett företag, och utgår ifrån en bakomliggande värdering

som vi valt att benämna kund- och serviceorienterad personal. Då alla dessa egenskaper

enligt våra slutsatser ingår i den bild kunderna har av Länsförsäkringar innebär det att

även värderingen ingår.

Resultatet har vidare givit att knappt 85 procent av de tillfrågade tror att

Länsförsäkringars personal uppträder på samma sätt gentemot alla kunder. Av dessa

instämmer 67,7 procent till fullo i påståendet. De som i varierande grad inte tror att
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personalen alltid uppträder på samma sätt utgör 12,4 procent. Denna fråga syftar till att

mäta värderingen behandlar alla lika. Då majoriteten instämmer i detta hypotetiska

påstående finner vi grund för vårt ställningstagande att denna värdering ingår som en

del av den totala kundbilden.

5.5.5 Kunders medvetenhet om samlandet av försäkrings- och bankengagemang

Helkonceptstänkande har kontrollerats genom tre frågor som samtliga berör

förmånskundsbegreppet. I resultatet av kundundersökningen uppgav 29,2 procent av de

tillfrågade att de är förmånskunder. Drygt två tredjedelar, 67,7 procent, uppgav att de

inte är förmånskunder medan resterande 3,1 procent svarade att de inte vet. De som

svarade nej eller vet ej på denna fråga fick frågan om de hört begreppet förmånskund

tidigare. Fördelningen av svaren visade att 54,3 procent kände igen uttrycket, medan

den återstående delen inte hade hört det förut. De som uppgav att de är förmånskunder

ombads tillsammans med dem som påstod att de hört begreppet tidigare att svara på om

de vet innebörden därav. Totalt svarade 44 kunder, varav 54,5 procent känner till

innebörden och 45,5 procent inte vet vad det innebär. I undersökningen framkom att

många kunder blandar ihop förmånskundsbegreppet med det samlarsystem

Länsförsäkringar benämner Länsbonus, vilket inte är samma sak. På grund av att

majoriteten av kunderna inte känner till den egentliga innebörden av att vara

förmånskund anser vi att värderingen helkonceptstänkande inte ingår i kundbilden.

5.5.6 Prisvärdhet och kunders belåtenhet

Egenskapen prisvärda har vi valt att mäta med hjälp av en direkt fråga. Knappt 77

procent uppgav att de anser att försäkringarna hos Länsförsäkringar är prisvärda. De

som finner dem icke prisvärda utgör 9,2 procent. Resterande 13,8 procent valde

svarsalternativet ”vet ej”. På den öppna frågan om vad som är den främsta anledningen

till att respektive kund har valt just Länsförsäkringar som bolag svarade 26,2 procent

”billiga premier”. På samma fråga svarade 6,2 procent att det är mest förmånligt när

man samlar alla försäkringar där. Vi har av detta resultat dragit slutsatsen att egenskaper

prisvärda ingår i kundbilden. I ställningstagandet väger svaren i de öppna frågorna

tungt, eftersom de har angivits utan några som helst svarsalternativ. Det är inte en

majoritet som uppgivit billiga premier och förmånligt samlarsystem, men det är ett klart
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och tydligt mönster som spontant framkommer utifrån en fråga där ramarna på förhand

inte är givna.

Ovanstående diskussion tillsammans med resultatet av många av de övriga frågorna

ligger till grund för och har stark koppling till värderingen nöjda kunder. På en direkt

fråga i kundundersökningen om kunderna är nöjda med att ha Länsförsäkringar som

försäkringsbolag svarade 84,6 procent av samtliga respondenter att de är helt nöjda med

att vara kunder hos Länsförsäkringar medan 13,8 procent uppgav att de är delvis nöjda.

Detta innebär att 98,4 procent av samtliga svaranden i varierande grad faktiskt är nöjda

kunder hos Länsförsäkringar. I kundernas bild ingår således värderingen nöjda kunder.

5.5.7 Värnande om relationer

Värderingen relationsbyggare har vi bland annat kontrollerat genom påståendet om att

Länsförsäkringar visar att kunden är värdefull. Drygt två tredjedelar anser att företaget

visar att så är fallet. Emellertid tycker nästan hälften av dessa att det endast delvis

stämmer. Knappt 14 procent tar delvis eller helt avstånd ifrån detta. Vi väljer att inte ta

ställning till om värderingen relationsbyggare ingår i kundernas bild utifrån enbart detta

resultat. För att kunna göra ett väl underbyggt uttalande om saken i fråga anser vi att

man bör anamma ett övergripande perspektiv, vilket inbegriper att man tar hänsyn till

exempelvis känslan av närhet genom de lokala kontoren, uppfattningen om det totala

bemötandet samt helkonceptstänkandet. Resultaten av och mönstren mellan de frågor

som berör lokala kontor samt de frågor och påståenden som rör bemötandet ger dock

indikationer på att relationsbyggare ingår i kundbilden.

Något som tyder på att värderingen relationsbyggare inte återfinns i kundbilden är

konstaterandet om avsaknad av helkonceptstänkande hos kunderna. Emellertid anser vi

att denna avsaknad väger mindre än de andra delarna tillsammans. Känslan av att man

som kund är värdefull för företaget samt den positiva uppfattningen om det totala

bemötandet ligger till grund för vårt ställningstagande att värderingen relationsbyggare

ingår i kundernas bild av Länsförsäkringar.

Vidare framkom i undersökningen att det finns ett visst mått av traditionstänkande hos

26,2 procent av de tillfrågade. Detta påstående kommer ur att 18,5 procent angav som
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främsta skäl till val av bolag att föräldrarna har försäkringar hos Länsförsäkringar. Av

de svarande uppger 7,7 procent under denna fråga att de alltid har haft försäkring där.

5.5.8 Sammanfattning av kundbilden

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att följande värderingar och egenskaper

ingår i kundernas bild av Länsförsäkringar Älvsborg:

Värderingar:

� Närhet

� Lyhördhet

� Ärligt bolag

� Tryggt bolag

� Kund- och serviceorienterad personal

� Behandlar alla lika

� Nöjda kunder

� Relationsbyggare

Egenskaper:

� Lokala

� Mänskligt bolag

� Trovärdiga

� Starka

� Företagsmässigt stora

� Naturliga och trevliga i bemötandet

� Affärsmässigt och korrekt uppträdande

� Kompetenta inom sitt område

� Omhändertagande och omtänksamma

� Prisvärda
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5.6 Jämförelse mellan önskar-, tror- och kundbild

I detta avsnitt presenteras en jämförelse mellan de tre bilder vi genom två olika

undersökningar analyserat fram. Dessa bilder synliggörs i en figur för att läsaren tydligt

skall kunna se förekommande likheter och skillnader. Därefter följer en sammanfattning

vilken resulterar i att våra antaganden antingen ges stöd eller förkastas.

Figuren nedan är symboliskt konstruerad. Varje enskild del av figuren har formen av en

ram då den tillsammans med innehållet utgör en bild. Den bild vilken representerar det

som Länsförsäkringar tror att företaget förmedlar är i sin utformning mindre till storlek

än den vars innehåll består av en önskad bild. Förklaringen till detta är att

Länsförsäkringar tror att det förmedlar en bild av företaget som är mindre innehållsrik

än den önskade.
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Figur 5.1 Jämförelse

Värderingar: Egenskaper:
� Lyhördhet - Lokala
� Närhet - Mänskligt bolag
� Relationsbyggare - Trovärdiga
� Ärligt bolag - Naturliga och trevliga i
� Tryggt bolag    bemötandet
� Behandlar alla lika - Affärsmässigt och korrekt
� Kund- och serviceorienterad personal    uppträdande
� Nöjda kunder - Omhändertagande och

   omtänksamma
- Kompetenta inom sitt
   område
- Starka
- Prisvärda
- Företagsmässigt stora
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� Tryggt bolag
� Behandlar alla lika
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5.6.1 Önskar- och Trorbild

Önskar- och trorbilden skiljer sig som synes åt på flera punkter. Av de tio värderingar

som ingår i den bild Länsförsäkringar önskar att kunderna har av företaget återfinns

endast fyra i trorbilden. De värderingar som ingår i den bild företaget tror att det

förmedlar är närhet, kund- och serviceorienterad personal, helkonceptstänkande samt

nöjda kunder. Vid en jämförelse av egenskaperna mellan de båda bilderna framkommer

ytterligare skillnader. De egenskaper som Länsförsäkringar önskar förmedla men inte

tror att företaget lyckas med är mänskligt bolag, trovärdiga samt starka. Det existerar

även två egenskaper som återfinns i vad företaget tror att det förmedlar till sina kunder,

vilka inte ingår i önskarbilden. Dessa egenskaper är benämnda som prisvärda samt

företagsmässigt stora. Jämförelsens syfte är att påvisa förekommande likheter och

skillnader som kan användas för att testa vårt första antagande:

Antagande 1: Den bild av företaget som Länsförsäkringar Älvsborg  önskar förmedla

till sina kunder stämmer i väsentliga delar inte överens med den bild av

företaget som Länsförsäkringar Älvsborg tror att de förmedlar till sina

kunder.

Antal skillnader mellan bilderna är avgörande för hur vi definierar begreppet väsentliga

delar beträffande antagande ett. Efter kvalitativa intervjuer med representanter för

Länsförsäkringar Älvsborg samt analys av resultatet och jämförelse därav, konstaterar

vi att vårt första antagande får stöd.

5.6.2 Tror- och Kundbild

Vid en jämförelse mellan trorbilden och kundbilden framkommer att värderingarna

närhet, kund- och serviceorienterad personal samt nöjda kunder ingår både i den bild

Länsförsäkringar Älvsborg tror att företaget förmedlar och i kundbilden. Vidare tror

företaget att även helkonceptstänkande ingår som värdering i kundbilden, vilket

kundundersökningens resultat visar vara felaktigt. Sedermera ingår i kundernas bild

värderingarna lyhördhet, relationsbyggare, ärligt bolag, tryggt bolag, samt behandlar

alla lika. Dessa återfinns inte i den bild Länsförsäkringar Älvsborg tror att företaget

förmedlar till sina kunder. Beträffande egenskaper återfinns samtliga i båda bilderna

med undantag av tre, vilka är mänskligt bolag, trovärdiga och starka. Dessa tre
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egenskaper ingår i kundernas bild av Länsförsäkringar, vilket företaget inte tror att de

gör. Således rymmer kundbilden fler egenskaper än Länsförsäkringar tror. Jämförelsens

syfte är, vilket tidigare nämnts, att påvisa förekommande likheter och skillnader som

kan användas för att testa vårt andra antagande:

Antagande 2: Den bild av företaget som Länsförsäkringar Älvsborg tror att det

förmedlar till sina kunder stämmer i väsentliga delar inte överens med den

bild kunderna har av företaget.

Antal skillnader mellan bilderna är avgörande för hur vi definierar begreppet väsentliga

delar beträffande antagande två. Efter en jämförelse av den bild Länsförsäkringar tror

att kunderna har av företaget kontra den bild kunderna har konstaterar vi att vårt andra

antagande får stöd.

5.6.3 Önskar- och Kundbild

De värderingar som ingår i den bild Länsförsäkringar önskar att kunderna har av

företaget återfinns även i kundbilden med två undantag. Dessa består av värderingarna

ömsesidighet samt helkonceptstänkande, vilka ingår i önskarbilden men inte i den bild

kunderna har. Detta innebär att Länsförsäkringar önskar förmedla fler värderingar än de

lyckas med. I kundbilden återfinns samtliga egenskaper som Länsförsäkringar önskar

skall ingå i denna bild. Dessutom finns ytterligare två egenskaper i kundbilden, vilka är

prisvärda och företagsmässigt stora. Detta betyder att kundbilden innehåller fler

egenskaper än önskarbilden. Syftet med jämförelsen mellan de två bilderna är att finna

förekommande likheter och skillnader vilka kan användas för att testa vårt tredje

antagande:

Antagande 3: Den bild av företaget som Länsförsäkringar Älvsborg önskar förmedla till

sina kunder stämmer i väsentliga delar inte överens med den bild

kunderna har av företaget.

I detta fall beträffande antagandets bifall eller förkastelse innebär begreppet väsentliga

delar att hänsyn tas till vari skillnaderna består. Efter konstaterande av likheter och

skillnader mellan den bild Länsförsäkringar önskar att kunderna har av företaget och
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den bild kunderna har av företaget visar det sig att vårt tredje antagande får stöd.

Styrkandet av vårt antagande baseras främst på att Länsförsäkringar inte lyckas

förmedla helkonceptstänkande betraktat utifrån perspektivet att denna värdering är

mycket aktuell och av stor vikt för företaget. Länsförsäkringar har satsat starkt på

förmedlandet av förmånskundsbegreppet och därigenom helkonceptstänkandet. En

kombination av att respondenterna i kundundersökningen ingår i den kundgrupp

företaget betraktar som potentiellt näst mest lönsam tillsammans med att

Länsförsäkringar både önskar och tror att de förmedlar värderingen är avgörande för att

bilderna inte överensstämmer i väsentliga delar. Vidare styrks det tredje antagandet av

att företaget önskar förmedla värderingen ömsesidighet men inte gör det.
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6.0 Helhetsanalys och slutsatser

I detta kapitel skall resultatet av aktuell C-uppsats analyseras och tolkas. Vi väljer att

behandla de delar och fenomen som vi anser är viktigast och mest intressanta. Analysen

utgår från jämförelsen mellan önskar-, tror- och kundbild. I fokus ligger bland annat det

gap som existerar mellan bilderna samt en diskussion om möjliga bakomliggande

orsaker till respektive gap. Vidare ämnar vi relatera bilderna till varandra. Kapitlet

avslutas med de slutsatser analysen ger. Nedan finns de frågor uppställda som vi här

ämnar diskutera.

1. Varför inbegriper trorbilden mindre än önskarbilden?

2. Varför tror Länsförsäkringar att kundbilden inbegriper betydligt mindre än den i

realiteten gör?

3. Hur kommer det sig att kundbilden och önskarbilden i så hög grad överensstämmer

med varandra?

4. Vilken relation har bilderna till varandra?

Vidare ligger fokus i förestående analys på värderingar, vilket innebär att egenskaper

endast i begränsad utsträckning kommenteras. Argument för detta val är att värderingar

väger tyngre än egenskaper, då värderingar utgör en grundläggande plattform varifrån

egenskaper har sitt ursprung.

6.1 Varför inbegriper trorbilden mindre än önskarbilden?

Utifrån företagsekonomiska önskemål i allmänhet och Länsförsäkringars önskemål i

synnerhet borde de båda bilderna i en ideal situation i högsta möjliga mån

överensstämma med varandra. Eftersom så inte är fallet torde detta av Länsförsäkringar

betraktas som ett problem. Vi har uppfattningen att bakomliggande orsaker till detta

problem främst står att finna utifrån interna aspekter.

6.1.1 Påverkande faktorer utifrån organisatoriska perspektiv

Jämfört med önskarbilden är alltså trorbilden mindre innehållsrik, vilket på intet sätt kan

upplevas tillfredsställande av Länsförsäkringar. I gapet mellan att önska kontra att tro
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att någonting når ut till kunderna finns flera dimensioner representerade. En dimension

är av intern natur där orsaken alltså står att finna genom introspektion i det egna

företaget. Värderingarna ömsesidighet, lyhördhet, relationsbyggare, ärligt bolag, tryggt

bolag samt behandlar alla lika har gemensamt att de inte förmodas återfinnas i

kundbilden. En första fråga man bör ställa sig vid analys rörande vad det kan bero på, är

om de uppbär ett verklighetsvärde som är väl internt förankrat, eller om de endast är ett

explicit uttryck för företags- och personalpolicy, där begreppen fyller sin fulla funktion

genom att existera i svart tryck på en exklusiv bakgrund.

Enligt Bang (1999) är det inte alldeles osannolikt att de tryckta värderingar som sägs

karaktärisera och formge ett företags policy i själva verket representerar ett önskvärt

mål och inte en verklig situation. Författaren poängterar vidare att det som utomstående

part är komplicerat att avgöra huruvida de uttalade värderingarna är formulerade

förfäktade teorier eller formande bruksteorier. I fall då det föreligger en diskrepans av

tillräcklig storlek mellan vad som formar den reella interna situationen kontra explicit

aktuell policy uppstår det problem, vilket kan vara en orsak till att Länsförsäkringar inte

tror att företaget lyckas förmedla de värderingar det egentligen finner önskvärda att

representera.

Vi hävdar inte att så är fallet här, att diskrepansen beträffande värderingar mellan

önskar- och trorbild beror på att de i själva verket är förfäktade teorier, men det kan

mycket väl vara en möjlig orsak. Diskussionen är applicerbar på frågeställningen utifrån

ett övergripande perspektiv, och skulle då besvara frågan på varför trorbilden är mindre

än önskarbilden. Även då frågeställningen bryts ned i mindre beståndsdelar har

diskussionen en förklarande funktion, och besvarar i detta fall varför Länsförsäkringar

tror att vissa specifika värderingar ingår i kundbilden men inte andra. Avgörande är i

dessa två fall i vilken grad och utsträckning förfäktade teorier är ett existerande

fenomen och tillika problem i företaget.

Vi anser vidare att det finns anledning att ifrågasätta om samtliga värderingar skattas

lika högt av Länsförsäkringar då vissa värderingar förmodas tillskrivas företaget men

inte andra. Enligt Bang (1999) har värderingar varierande intensitet. Värderingen

ömsesidighet kan i detta fall användas som ett belysande exempel. Vi ställer oss
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tveksamma till om denna värdering har samma betydelse, både för Länsförsäkringar och

för deras kunder, som den uppbar vid företagets start för cirka 160 år sedan. Vi är av

åsikten att det är rimligt att anta att värderingar i allmänhet varierar i intensitet över tid.

Beroende på fluktuationer i marknadsförhållanden och attityder till samhällsfenomen

framstår de enskilda delarna av den totala helheten som olika betydelsefulla.

Ytterligare bakomliggande orsak till gapet mellan önskar- och trorbild skulle kunna vara

en felaktig föreställning om budgetanslag och som ett resultat därav en skev

resursfördelning mellan de olika funktionerna inom företaget. Som en förlängning av

detta är det essentiellt på vilket sätt man betraktar och sedermera budgeterar

marknadskommunikationsinsatser. Holm (2002) tar upp fyra olika metoder enligt vilka

beslutsfattare kan anslå resurser till aktiviteter av denna karaktär. Beroende på vilken

metod som används kan varierande problem uppstå. Om Länsförsäkringar i ”dåliga

tider” begagnar sig av den så kallade restpostmetoden eller den metod vilken benämns

procentuell andel av omsättning, kan det innebära att mindre resurser tilldelas

marknadskommunikationsåtgärder än vad en konkurrenskraftig

marknadskommunikation i svåra tider kräver.

Det sätt Länsförsäkringar har valt att fördela resurserna på mellan de olika

värderingarna kan vara betydande för vilka värderingar företaget tror ingår i kundbilden

eller inte. Vi tycker det är troligt att Länsförsäkringar inte har satsat lika mycket resurser

på samtliga värderingar, utan företaget kan mycket väl ha valt att betona några utvalda.

6.1.2 Påverkande faktorer utifrån marknadskommunikatoriska aspekter

I en analys av möjliga orsaker till gapet mellan önskar- och trorbild återfinns även

externa faktorer. Under och efter marknadsföringskampanjer bör ett företag testa

kampanjernas duglighet samt på kontinuerlig basis företa utvärderingar (Fill, 1999).

Resultatet av utvärderingen ger feedback till nästa kampanj och ger indikationer för

ytterligare beslut. Vi tror att en felande länk kan ha uppstått vid avkodning av den

feedback Länsförsäkringar Älvsborg har fått genom sina utvärderingar. Fill (1999) för

vidare en diskussion om kommunikationsprocessens element, vari bland annat källa,

kodning och avkodning samt mottagare och feedback ingår. Beträffande feedback är

den ursprungliga källan av det föregående meddelandet även en mottagare, och vi påstår
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att denne måste avkoda responsen. Vi finner det inte bara rimligt utan även självklart att

en avkodning enligt nyss nämnda beskrivning kan gå fel, precis som i de fall då kunden

utgör mottagare. Inkorrekt avkodning av feedback utgör en möjlig orsak till varför

Länsförsäkringar förmodar att vissa men inte andra värderingar ingår i kundernas bild

av företaget.

6.2 Varför tror Länsförsäkringar att kundbilden inbegriper betydligt mindre och

till viss del andra värderingar än den i realiteten gör?

Vår föreställning är att för att kunna sträva efter den bild som en organisation önskar

förmedla, så måste berörd personal på företaget vara medvetna om den bild kunderna

idag har. En väl integrerad relation mellan trorbild och kundbild representerar en

utgångspunkt för att Länsförsäkringar på ett tillfredsställande sätt skall kunna arbeta

mot uppsatta mål. Detta innebär att gapet mellan de två bilderna enligt oss utgör ett

betydande problem. Problemet är att Länsförsäkringar har en felaktig uppfattning om

vilka värderingar kunderna tillskriver företaget, både till antal och till innehåll. Vid

betraktelse av detta dilemma måste frågan varför ovillkorligen ställas.

6.2.1 Påverkande faktorer utifrån organisatoriska perspektiv

Vi har lagt mycken fundering på den existerande diskrepansen avseende

helkonceptvärderingen. Länsförsäkringar finner det önskvärt att denna värdering ingår i

kundernas bild av företaget, vilket också framgår av föregående avsnitt. Vidare är det

Länsförsäkringars föreställning att kunderna tillskriver bolaget helkonceptsvärderingen,

vilket de sedermera inte gör. Bang (1999) för en diskussion beträffande förändring och

införlivande av nya värderingar. När ett arbete vad gäller korrigering av befintliga eller

införsel av nya värderingar påbörjas, är det av vikt att beslutsfattare i detta hänseende är

medvetna om att det är ett tidskrävande projekt. I resultatet av trorbilden framgår att

aktuell värdering är ny i sammanhanget. Vi finner det troligt att helkonceptsvärderingen

inte finns med bland de värderingar kunderna tillskriver Länsförsäkringar på grund av

tidsaspekten.

Helkonceptsvärderingen mäts i denna studie genom förmånskundsbegreppet, i vilket

visst bankengagemang är involverat. Trots att bankverksamheten är relativt nystartad
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blev den utsedd till årets bank år 2002, vilket kan indikera att kunderna har hög

medvetenhet om försäkringsbolagets bankverksamhet. Detta innebär emellertid inte på

något sätt att förmedlandet av aktuell värdering gått bra på motsvarande sätt, då en

värdering har en djupare dimension än de enskilda beståndsdelarna bidrar till. I

Länsförsäkringars fall har det inte förflutit tillräckligt lång tid, överfört på diskussionen

om att införliva en ny värdering på ett sådant sätt att den blir synlig för omvärlden.

Vi anser att det finns ytterligare anledning att analysera diskrepansen mellan tror- och

kundbild utifrån företagsinterna aspekter. Holm (2002) diskuterar metodbestämd

resursfördelning, vilket vi tror kan vara en möjlig orsak till att Länsförsäkringar tror att

kunderna tillskriver företaget färre värderingar än de i realiteten gör. Det kan vara så ett

Länsförsäkringar investerar mindre resurser än de själva finner nödvändigt för

förmedling av de värderingar som ingår i kundbilden. Det bakomliggande problemet

kan vara dels hur man betraktar resursfördelning specifikt för kommunikationsinsatser,

dels hur företaget betraktar denna fördelning enskilda avdelningar emellan. Detta

resonemang kan förklara varför bilderna skiljer sig åt både vad gäller antals- och

innehållsmässigt.

Även den felaktiga uppfattningen beträffande helkonceptsvärderingen kan vara ett

resultat av problem rörande resursfördelning. Dimensionerna i detta resonemang är

flera. För det första kan det vara så att Länsförsäkringar tilldelar denna värdering för

små resurser på grund av en för liten budget. För det andra kanske företaget satsar för

små resurser då värderingen redan antas finnas i kundbilden, vilket i sådana fall innebär

att företaget gör felaktiga satsningar beträffande förmedlande av värderingar. Eftersom

Länsförsäkringar lyckas förmedla fler värderingar än företaget tror, finner vi det rimligt

att dra slutsatsen att det investeras onödigt stora resurser på värderingar som redan

förmedlas. Detta antagande stärks då företaget explicit finner det önskvärt men inte

troligt att dessa värderingar återfinns i kundbilden.

6.2.2 Påverkande faktorer utifrån marknadskommunikatoriska aspekter

Vi finner det vidare troligt att Länsförsäkringars felaktiga uppfattning om hur många

samt vilka specifika värderingar kunderna tillskriver företaget beror på brus i

feedbacksystemet. Fill (1999) för en diskussion om detta fenomen, och menar att
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mottagaren på grund av någon orsak inte avkodar och sedermera tolkar ett meddelande

på korrekt och avsett sätt. Länsförsäkringar tar exempelvis systematiskt emot feedback

då kunder ringer kontoren med frågor eller synpunkter.

Här i analysen finns det anledning att separera helkoncepsvärderingen från de övriga

värderingar företaget tror sig förmedla men sedermera inte lyckas med, då kunderna

själva tror att de har förstått Länsförsäkringars budskap så som företaget avser. Vi tror

att en orsak till att helkonceptsvärderingen med dess riktiga innebörd inte tillskrivs

företaget av kunderna i ett ursprungsläge kan bero på att Länsförsäkringar inte kodar

den korrekt från början.

Om det förhåller sig på så vis att Länsförsäkringar trots allt kodar

helkonceptsvärderingen på ett tillfredsställande sätt, innebär det att felet i denna

kommunikationskedja återfinns i en senare länk. I undersökningen svarande en

majoritet av kunderna att de kände till innebörden av förmånsbegreppet, men en

kontroll visade sedermera att de inte alls hade den kunskapen. Det framkom nämligen

att kunderna blandade ihop förmånskundsbegreppet med det samlarsystem

Länsförsäkringar benämner Länsbonus4, vilket inte är samma sak.

Ovanstående innebär att felet kan ligga i avkodningen av de budskap som företaget

sänder ut. I ett ytterligare steg medför ovanstående att företaget inte förstår sina kunder

genom den feedback dessa ger beträffande helkonceptsvärderingen, då Länsförsäkringar

inte har uppfattat att budskapet inte nått fram på det sätt som var avsett. Vi anser således

att avsaknaden beträffande denna värdering i kundbilden kan bero på detta. Detta

problem skulle kunna avhjälpas om företaget avkodat feedbacken korrekt samt

omkodade budskapet om förmånskund. Således tror vi att det i denna kedja i

kommunikationsprocessen återfinns två felande länkar, det vill säga två bruselement.

Slutligen anser vi att ytterligare en intern faktor kan betraktas som bidragande till att

trorbilden skiljer sig från kundbilden vad gäller förekomsten av värderingar. Fill (1999)

diskuterar vikten av att mäta marknadskampanjers funktionsduglighet, dels under tiden

                                                
4 Kräver två privata försäkringar eller en privat försäkring och en utvald finansiell tjänst i Länsförsäkringar Bank
eller Länsförsäkringar Fonder.
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de pågår och dels som en efterkontroll. Därtill bör kontroll ske under kontinuerlig basis

så att företaget ligger i linje med uppställda mål. Genom intervjuerna med

representanterna för Länsförsäkringar framkom att bolaget företar mätningar med jämna

intervaller. Resultaten sammanställs i en attitydbarometer som går under benämningen

”nöjd kundindex”. Vi finner det rimligt att göra antagandet att företagets förmodan om

vad som ingår i kundbilden i viss utsträckning härrör från resultaten i ”nöjd kundindex”.

Det vi ställer oss fundersamma till är om företagets mätsystem i realiteten är

tillförlitligt. På motsvarande sätt som vi ifrågasätter Länsförsäkringars förmåga att koda

vissa meddelanden på ett korrekt sätt, ifrågasätter vi om företaget genom sitt mätsystem

avkodar undersökningsresultaten på rätt sätt

6.2.3 Påverkande faktorer utifrån individuella aspekter – selektiv perception

Vi tror att en bidragande orsak till att helkonceptsvärderingen inte tillskrivs

Länsförsäkringar av kunderna beror på det Fill (1999) diskuterar under rubriken selektiv

perception i teorikapitlet. Han menar att människor i allmänhet ser vad de förväntar sig

att se. Förväntningarna baseras på individuella erfarenheter, vilka utgör kriterier för hur

kontexter, fenomen och övrigt kommer att uppfattas av respektive individ.

Kundundersökningen visade att många kunder missförstår förmånskundsbegreppet och

felaktigt kopplar detta till det samlarsystem försäkringsbolag i allmänhet har vad gäller

försäkringar, vilket innebär att försäkringstagaren får billigare premier då denne har

flera försäkringar hos ett och samma bolag. Detta samlarsystem har Länsförsäkringar

valt att benämna Länsbonus och är alltså inte detsamma som förmånskund. Vi menar

med ovanstående att kunderna automatiskt utifrån sin erfarenhet förväntar sig att

förmånskundsbegreppet har en annan innebörd än det i realiteten har, och därför på

förhand selekterar bort den information som skulle ge den egentliga betydelsen.

Vidare menar Fill (1999) att en effektiv strategi företag kan anamma för att säkerställa

att ett meddelande inte skall filtreras bort är att använda sig av meddelanden som

upplevs som belönande och som uppmärksammar kunder för deras kloka val. Detta görs

idag av Länsförsäkringar beträffande förmånskundsbegreppet, exempelvis används

texten ”gillar du oss, skämmer vi bort dig extra mycket” i en tämligen massiv

marknadsföringskampanj. Vi tror säkerligen att denna strategi förbättrar

försäkringsbolagets chanser att öka frekvensen av mottagna meddelanden hos kunderna.
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Emellertid upplevs budskapet ändå felaktigt av kunderna. Som ett resultat av detta

resonemang tror vi att problemet kan bestå i att Länsförsäkringar från början kodat

meddelandet på ett icke tillfredsställande sätt. Vidare tolkar vi det som att resultatet

därav är att kunderna i bästa fall kopplar meddelandet till rätt bolag men fel

försäkringstjänst, i sämsta fall leder det till att kundernas selektiva perception fyller

funktionen av att filtrera bort meddelandet.

6.3 Hur kommer det sig att kundbilden och önskarbilden i så hög grad

överensstämmer med varandra?

Den bild Länsförsäkringar Älvsborg önskar att kunderna har av företaget och den bild

kunderna i realiteten har stämmer i stor grad överens med varandra. Beträffande

värderingar består skillnaden i att önskarbilden innehåller två värderingar som inte ingår

i kundbilden, vilka är ömsesidighet och helkonceptstänkande. Vi ifrågasätter vilka

faktorer som ligger bakom denna höga överensstämmelsegrad.

Hälften av de värderingar som ingår i Länsförsäkringars önskarbild berör personalen.

Dessa värderingar, lyhördhet, relationsbyggare, behandlar alla lika, kund- och

serviceorienterad personal samt nöjda kunder, lyckas företaget förmedla till sina kunder.

Det är framför allt viktigt för ett tjänsteföretag att lyckas med värderingar av denna

karaktär, då personalens agerande gentemot köparna enligt Axelsson (1996) starkt

påverkar uppfattningen om kvalitet i tjänsteproduktionen. Vidare poängterar nämnd

författare att personalens beteende har en stor betydelse eftersom majoriteten ofta har

direktkontakt med kunderna. På grund av personalens vikt i ett tjänsteföretag tycker vi

att det blir än mer intressant att se på vilka möjliga orsaker som ligger bakom att de

personalrelaterade värderingarna tillskrivs Länsförsäkringar av kunderna.

6.3.1 Påverkande faktorer utifrån organisatoriska perspektiv

En av de möjliga bakomliggande orsakerna till att Länsförsäkringar lyckas förmedla

dessa personalrelaterade värderingar är att företaget aktivt jobbar med att tillgodogöra

de anställdas behov och förväntningar genom att bland annat erbjuda subventionerade

motionsaktiviteter. Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) läggs genom detta
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interna arbete grunden för att även externkundernas behov och förväntningar skall

tillgodoses.

En annan enligt oss möjlig orsak till att Länsförsäkringars kunder tillskriver företaget de

personalrelaterade värderingarna kan vara att Länsförsäkringar lyckas med sin interna

marknadsföring. Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) förklarar att syftet med denna

form av marknadsföring är att hos den egna personalen skapa förståelse för och

engagemang kring företagets affärsidé, mål och strategier. Nämnda författare poängterar

även vikten av intern marknadsföring för att den externa marknadsföringen skall bli

framgångsrik. Det är viktigt att i ett första skede marknadsföra förändringar och nyheter

inom företaget. Om personalen inte förstår och känner tillförlit till tjänsten beträffande

funktion och kvalitet, är det i ett andra skede inte realistiskt att förvänta sig att kunden

gör det.

Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) förklarar vidare att för att ett internt

marknadsföringsprogram skall få ett lyckat resultat krävs ett starkt engagemang från

företagsledningen. Ett företag måste ha ett bra ledarskap för att personalen skall

prestera, då den interna marknadsföringens centrala uppgift är att motivera. Ett gott

samarbete och respekt av och mellan samtliga i företaget är nödvändigt för att det skall

klara kundens krav. Vi anser att det finns mycket tydliga indikationer på att

Länsförsäkringar både har lyckats med att tillgodogöra de anställdas behov och

förväntningar samt den interna marknadsföringen, exempelvis genom subventionerade

motionsaktiviteter samt årlig hälsokontroll, och att detta utgör bakomliggande orsaker

till att företaget så framgångsrikt har förmedlat de personalrelaterade värderingarna.

6.3.2 Påverkande faktorer utifrån marknadskommunikatoriska aspekter

Vi ser en möjlig extern orsak till att så många av de önskvärda värderingarna ingår i

kundbilden av Länsförsäkringar. Denna orsak är att de kunder som ingår i

undersökningen varit försäkringstagare hos Länsförsäkringar i minst tre år, vilket

innebär att de har erfarenhet av att avkoda källans meddelanden. Enligt Fill (1999)

påverkas mottagarens avkodning av hur stor erfarenhet denne har av att avkoda

meddelanden från källan. Ju större erfarenhet och kunskap mottagaren har av och om

källan, desto bättre förmåga har mottagaren att avkoda meddelandet rätt. Edfeldt (1992)
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menar att både avsändare och mottagare är aktiva i kommunikationsprocessen då de

båda skapar kommunikativ förståelse. Utifrån ovanstående resonemang uppfattar vi det

som att Länsförsäkringar och denna kundgrupp har lärt sig att förstå varandra genom ett

gemensamt definierat marknadskommunikatoriskt språk.

6.3.3 Påverkande faktorer utifrån individuella aspekter – selektiv perception

Fill (1999) förklarar att individers förmåga att ta till sig information är begränsad, vilket

innebär att ett flertal av de meddelanden som sänds ut inte når sitt mål. Tendensen att

filtrera bort respektive ta till sig meddelanden benämns selektiv perception, denna

process styrs utifrån individuella interna samt externa kommunikativa faktorer. Vi

finner att en möjlig bakomliggande orsak till att önskar- och kundbild i mångt och

mycket överensstämmer med varandra kan utgöras av att Länsförsäkringar lyckas tränga

igenom undersökt kundgrupps subjektiva filter. Det är mycket troligt att denna

framgång beror på att försäkringsbolaget är kompetenta beträffande utformning av de

meddelanden som rör de förmedlade värderingarna.

6.4 Vilken relation har bilderna till varandra?

Slutligen ställer vi oss frågan hur förhållandet mellan de tre bilderna i Länsförsäkringars

fall bör betraktas. Identitet och profil överensstämmer med varandra beträffande

värderingar. De värderingar företaget tillskriver sig självt är desamma som bolaget

önskar förmedla externt. Vad gäller egenskaper rymmer profilbilden två fler än

identitetsbilden. Utifrån detta konstaterar vi att förhållandet mellan identitet och profil

karaktäriseras av en mycket väl integrerad relation.

Betydande överensstämmelse existerar även i förhållandet mellan profil- och

imagebilden. Länsförsäkringar önskar och lyckas sedermera förmedla samtliga

värderingar till sina kunder med undantag av två. Beträffande önskvärda egenskaper

förmedlas samtliga utan undantag. Vidare skillnad mellan profil- och imagebild består

av att sistnämnda utöver de önskvärda egenskaperna rymmer ytterligare tre. Emellertid

betraktar vi inte detta som ett problem, då egenskaperna inte har negativ klang. Med

detta resonemang som grund och argument konstaterar vi således att profil- och

imageförhållandet befinner sig i en väl integrerad relation till varandra.
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Enligt diskussionen ovan överensstämmer identitet och profil mycket väl med varandra

i Länsförsäkringars fall. Vidare finns det betydande likheter mellan profil- och

imagebild för företaget, vilket i ett ytterligare led innebär att sistnämnda bild uppvisar

stora likheter med även identitetsbilden. Således anser vi att identitet, profil och image i

Länsförsäkringars fall förhåller sig till varandra enligt en väl integrerad relation.

Det som vi anser kan betraktas som ett problem för företaget uppstår då man adderar

ytterligare en bild i modellen, vilken då skulle representera trorbilden. Det är den fjärde

bilden som ställer upp ramarna för område inom vilket Länsförsäkringar bör

koncentrera sin uppmärksamhet beträffande förbättring och förändring av rutiner,

system och övrigt.

Kan företaget genom ytterligare ansträngning öka professionalismen inom detta område

tror vi att Länsförsäkringar skulle kunna förbättra en redan gynnsam situation.

6.5 Slutsatser

Vi har utifrån vår analys av resultatet kommit fram till ett antal slutsatser vilka i detta

avsnitt kommer att presenteras. Vi har valt att ställa upp dessa slutsatser i punktform i

syfte att göra det tydligt och lättöverskådligt.

Följande punkter ser vi som möjliga orsaker till att Länsförsäkringars trorbild inbegriper

mindre än önskarbilden:

� det föreligger en betydande diskrepans mellan vad som formar

Länsförsäkringars reella interna situation och företagets explicita policy, vilket

utgör ett problem kopplat till diskussionen om förfäktade teorier. Vi tar inte

ställning till huruvida problem i företaget har resulterat i förekomsten av

förfäktade teorier eller vice versa

� värderingarna har olika intensitet

� Länsförsäkringar har en felaktig föreställning om budgetanslag
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� Länsförsäkringar har gjort en felaktig avkodning av den feedback företaget har

fått genom sina utvärderingar.

Följande punkter ser vi som möjliga orsaker till att Länsförsäkringar tror att kundbilden

inbegriper betydligt mindre än den i realiteten gör:

� helkonceptstänkande ingår ej i kundbilden på grund av en tidsaspekt

� Länsförsäkringar investerar mindre resurser än de själva finner nödvändigt för

förmedling av de värderingar som ingår i kundbilden. Det bakomliggande

problemet kan vara dels hur man betraktar resursfördelning specifikt för

kommunikationsinsatser, dels hur företaget betraktar denna fördelning enskilda

avdelningar emellan

� företaget avkodar feedbacken inkorrekt

� övrigt brus i feedbacksystemet

� selektiv perception – kunder ser och hör det de förväntar sig att se och höra, det

vill säga att kunderna kopplar förmånskundsbegreppet till Länsbonus och inte

till dess verkliga innebörd

� Länsförsäkringar kodar meddelanden beträffande oförmedlade värderingar på ett

icke tillfredsställande sätt

� ofullständigt mätsystem.

Följande punkter ser vi som möjliga orsaker till att kundernas bild av Länsförsäkringar

och företagets önskarbild i så hög grad överensstämmer med varandra:

� Länsförsäkringar har lyckats med att tillgodogöra de anställdas behov och

förväntningar

� Länsförsäkringar har lyckats med sin interna marknadsföring

� de kunder som ingår i undersökningen har varit försäkringstagare hos

Länsförsäkringar i minst tre år, vilket innebär att de har en erfarenhet av att

avkoda källans meddelanden

� Länsförsäkringar lyckas tränga igenom undersökta kunders subjektiva filter.
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7.0 Slutdiskussion

I denna avslutande diskussion ämnar vi ge oss själva något större frihet att till viss del

föra spekulativa resonemang. Vi anser att arbetet med denna C-uppsats har förflutit

smidigt utan några större urskiljbara problem. Summan av de mindre svårigheter vi stött

på skulle kunna sammanfattas i vår nyvunna insikt att det är komplext att lägga upp och

genomföra undersökningar likt de vi gjort i detta examensarbete. Vidare har vi lärt oss

att det är enkelt att föresätta sig att vara konkret och precis, vilket är betydligt svårare att

uppnå i verkligheten. Emellertid anser vi att vartenda ord i denna uppsats fyller en

funktion och därför är nödvändigt.

Genom denna C-uppsats har vi kommit till insikt om att mycket av det ett tjänsteföretag

förmedlar externt utgår från personalen. Vi är i detta skede tämligen övertygade om att

denna undersökning applicerad på ett tillverkande företag eller ett handelsbolag i detta

hänseende till viss del skulle rendera ett annat resultat. I dessa företag drar produkten

uppmärksamhet till sig, vilket leder till att personalens betydelse blir mindre för kunden

och för förmedlandets framgång. I ett tjänsteföretag är det personalen som är i visuellt

fokus, i vilket de inför kunden skall synliggöra den aktuella tjänsten. I företag som

saluför abstrakta tjänster ökar personalens betydelse än mer, då de i dessa fall i den

visuella fokusen även skall synliggöra ett framtida värde. Vi förde redan i

problemdiskussionen ett resonemang beträffande rådande problematik kring tjänster,

men den personella faktorns stora betydelse är för oss ny kunskap. Vi anser att företag

generellt bör beakta detta fenomen vad gäller personalens betydelse, och då i synnerhet

de företag som saluför tjänster i allmänhet och abstrakta sådana i synnerhet.

Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Länsförsäkringar inte tror, och i en

förlängning inte vet, att företaget till stor del uppnår vad det önskar. När denna studie

snart är slutförd vet vi att Länsförsäkringar önskar förmedla en rad värderingar till sina

kunder. Vidare vet vi att företaget inte tror att de externt förmedlar fler än fyra av dessa

tio önskvärda värderingar. I detta skede vågar vi påstå, om än något bombastiskt, att de

sex värderingar som utgör diskrepans i denna situation förorsakar företaget onödigt

höga kostnader. Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv utgör slösande av bolagets

medel en allvarlig brist i systemet.
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Vidare blev vi mycket överraskade beträffande trorbildens storlek i förhållande till

kundbilden. Vi hade inte kunnat föreställa oss att företag i allmänhet och

Länsförsäkringar Älvsborg i synnerhet underskattar sin förmåga att förmedla budskap

och/eller kundernas uppfattningsförmåga. Vi väntade oss snarare att det skulle förhålla

sig på motsatt sätt, det vill säga att Länsförsäkringar överskattar sin och kundernas

förmåga i dessa hänseenden. Vi frågar oss även om vad detta resultat säger om

Länsförsäkringars tilltro till sina budskap och/eller vald utformning därav. Detta

perspektiv skulle även kunna användas som en förklaring till varför trorbilden är mindre

än önskarbilden. Detta är viktiga aspekter som vi anser att andra företag bör vara

uppmärksamma på.

Värderingen ömsesidighet förtjänar ytterligare uppmärksamhet i en diskussion om

resursslöseri. Kundundersökningen gav som bekant att många kunder uppfattar ett

ömsesidigt ägandeförhållande som bra, vilket kan tyckas vara tillfredsställande för

företaget. Emellertid innebär denna uppskattning av fenomenet inte detsamma som att

kunderna även håller det som viktigt. Om vi leker med antagandet att de finner det

positivt men inte viktigt, ett förhållande vi inte betraktar som orealistiskt, torde det ligga

i Länsförsäkringars intresse att ta detta i betänkande. Förutsätter man i ett andra steg att

kunderna finner kund - ägarrelationen oviktig skulle det innebära att Länsförsäkringar

spenderar resurser på att tillskrivas en värdering som endast företaget håller högt.

När en undersökning vidtas anser vi att det är mycket viktigt att belysa för vem

resultatet är giltigt. Beträffande de specifika värderingar och egenskaper som ingår i

önskar- och trorbilden är de av naturliga skäl enbart gällande för Länsförsäkringar

Älvsborg. Vidare är uppställda värderingar och egenskaper i kundbilden giltiga för de

kunder som ingår i den population vilken vi undersökte. Vi tror att studiens resultat

rentav skulle kunna vara missvisande om det applicerades på en annan av

Länsförsäkringars kundgrupper relaterat till ålder. Med detta menar vi att ålder är en

påverkande faktor beträffande vilka värderingar en individ har.

I detta avslutande skede är det förmodligen en tämligen god idé att fråga sig om vad vi

kunde gjort annorlunda om vi hade vetat vad vi vet idag. Det är främst upplägget, det
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vill säga val av metod, som vi kunde gjort på ett annat sätt. Vi kunde exempelvis önskat

andra och fler respondenter som representanter för Länsförsäkringar Älvsborg

beträffande dessa intervjuer. Alternativt kunde vi ha kompletterat önskar- och

trorintervjuerna med frågeformulär till övrig personal. Dessa bilder grundas helt och

hållet på de enskilda intervjuer vi genomfört med informationschefen och

marknadschefen. Vi har så långt som möjligt säkerställt att dessa bilder överensstämmer

med verkligheten genom att i efterhand kontrollera det av oss framtolkade resultatet av

intervjuerna med intervjupersonerna.

För att ett resultat byggt på intervju skall vara giltigt är det en förutsättning att

respondenterna är uppriktiga beträffande de uppgifter de lämnar. Om det i vårt fall

förhåller sig på ett annat sätt, är det möjligt att vi skulle ha fått ett annat resultat genom

en annan metod. Emellertid ser vi ingen som helst anledning att ifrågasätta

respondenternas uppriktighet. Vidare hade vi explicit bett Länsförsäkringar att förse oss

med aktuella telefonlistor om vi hade vetat att utdraget ur kundregistret var så inaktuellt

och undermåligt som det visade sig vara. Vi anser dock att vi utifrån de premisser vi

givits valde en bra metod för detta examensarbetes syfte.

De tre antaganden vi formulerade utifrån vår förförståelse av Länsförsäkringars

situation anser vi har styrkts genom denna C-uppsats. Det slående i antagandenas

rimlighet är inte specifikt relaterat till just Länsförsäkringar, utan poängen bör betraktas

utifrån ett generellt perspektiv. Förekomsten av skillnader mellan de tre bilderna anser

vi är ett allmängiltigt resultat. I allmänhet tycker vi att det är tämligen trevligt att ha rätt.

Emellertid är det inte vår intention att framställa oss som utforskare av ett nytt och

uppseendeväckande fenomen, då vi tror att antagandena skulle ha styrkts även om de

blivit testade genom ett annat företag. Vår förståelse är att fenomenet i sig har existerat

under lika lång tid som företagande funnits som företeelse. Resultatet av denna C-

uppsats skall således inte betraktas som en sensationell upptäckt, utan utgör snarare ett

bidrag som synliggör ett uppseendeväckande fenomen.
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7.1 Rekommendationer

Nedan följer ett antal rekommendationer till Länsförsäkringar vi finner lämpliga utifrån

studiens resultat och analysen därav.

� Vidta en översyn av kommunikationsprocessen beträffande kodning, avkodning

samt feedback

� se över resursfördelningen vad gäller kommunikationsinsatser och målen med

dessa i syfte att utröna om Länsförsäkringar tilldelar

marknadskommunikationsaktiviteter mindre resurser än företaget anser

nödvändigt för att uppnå ett tillfredsställande resultat

� kontrollera om det existerande mätsystemet behöver förbättras eller bytas ut.

7.2 Förslag till vidare forskning

Vi anser att det vore mycket intressant att genomföra samma studie på Länsförsäkringar

Älvsborg längre fram i tiden med syfte att undersöka huruvida förhållandet mellan de

tre bilderna i något hänseende har förändrats. Det skulle vidare vara av intresse att

applicera undersökningen på ett eller flera andra företag för att se om dessa ger

motsvarande resultat som denna studie.

Till allra sist och syvendes… lämnar vi med mycket varm hand helt sonika resterande

för framtida hugade studenter!
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BILAGOR

Bilaga 1. Intervjufrågor – önskarbild

Detta är tänkt att fungera som en ”mall” och inte ett manus. Vi har telefonledes

informerat de vi skall intervjua att intervjuerna skall ha formen av samtal där dialogen

lyfts fram.

1. Vilka grundläggande värderingar har detta företag?

2. Länsförsäkringar är ett i sammanhanget gammalt bolag. Finns det idag (gamla)

värderingar som är aktuella och som har levt kvar sedan organisationen bildades?

3. Vilka grundläggande värderingar lever personalen efter?

3.1.  Om de gör det, förklara på vilket sätt?

3.2.  Om de inte lever efter alla, varför inte och på vilket sätt yttrar det sig?

4. Samhällsutveckling och förändring i övrigt kan leda till att nya värderingar i

allmänhet växer fram. Finns det i företaget idag sådana värderingar, men som ej

ännu är att anse som grundläggande?

4.1.  Hur tydliga är de?

5. Är det Länsförsäkringars önskan att företagets alla värderingar förmedlas utåt?

5.1.  Om nej, vilka av de värderingar vi har pratat om här önskar ni förmedla externt till

era kunder?

6. Det skulle kunna finnas externa orsaker till vad man som företag vill betona

gentemot kunder och övrig omvärld, oavsett om de grundläggande värderingarna

har ändrats eller inte. Anser du att det finns externa faktorer som påverkar vilka av

Länsförsäkringars värderingar som betonas?

6.1. Om ja, vilka faktorer är det och hur har de påverkat?



82

6.2. Vidare skulle den interna uppfattningen om företagets situation kunna påverka vilka

värderingar företaget väljer att lyfta fram. Anser du att den interna uppfattningen är

sådan att den påverkar vilka värderingar Länsförsäkringar väljer att lyfta fram?

6.3.  Om ja, kan du beskriva den centrala kärnan i den interna uppfattningen som gör att

valet av värderingar som lyfts fram påverkas?

7. Har Länsförsäkringar genomfört eller genomgått någon större förändring de senaste

åren?

7.1.  Om ja, har förändringen påverkat företagets värderingar och/eller marknadsföring?

8. Värderingar kan leda till att man väljer att agera si eller så, vilket i sin tur kan leda

till att (här) ett företag tillskrivs vissa egenskaper. Vilken/vilka egenskaper har

Länsförsäkringar som företag?

8.1. Vilka anser du är de viktigaste av dem?

9. Man skulle teoretiskt kunna tänka sig att ett företag väljer att lyfta fram olika

egenskaper över tid. Vilka egenskaper önskar ni att Länsförsäkringars kunder idag

uppfattar och kopplar till företaget genom den senaste tidens marknadsföring?

(Under år 2002).

9.1.  Finns det önskvärda egenskaper som företaget inte har? Vilken/vilka?

9.2.  Om ja, arbetar ni aktivt för att Länsförsäkringar skall kunna identifiera sig med

den/de egenskaperna?

9.3.  Om ja, arbetar Länsförsäkringar aktivt för att företagets kunder skall tillskriva och

identifiera företaget med dessa egenskaper?

9.4.  Om ja, på vilket sätt?

10. För att kunna förmedla värderingar och egenskaper utåt måste man forma dessa till

budskap (i meddelanden), vilka kan betraktas som bärare av innebörd. Genom vilka

budskap försöker ni förmedla Länsförsäkringars värderingar och egenskaper?

10.1. Hur är dessa budskap utformade? Typexempel! (Vi menar här att vi vill veta om de

använder sig av en viss speciell sorts budskap när de vill förmedla ex. trygghet; typ

familjelycka = trygghet).
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11. Egenskaperna som ett företag har utgör en del av det som skapar en helhetsbild av

företaget. Vilken är den övergripande bild som ni önskar att kunderna har av

Länsförsäkringar?

11.1. Vilka egenskaper ingår i denna önskade bild?

12. Har Länsförsäkringar ett system för att kontinuerligt få kunskap om kunders

reaktioner och uppfattningar utöver de specifika attitydundersökningar som

genomförs på begäran av företaget?

12.1. Om ja, beskriv och förklara.

12.2. Om nej, varför inte?

13. Om du föreställer dig att den här organisationen är ett djur, vilket djur önskar du att

kunderna ser er som?
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Bilaga 2. Intervjufrågor – trorbild

Detta är tänkt att fungera som en ”mall” och inte ett manus. Vi har telefonledes

informerat de vi skall intervjua att intervjuerna skall ha formen av samtal där dialogen

lyfts fram.

1. Vilka grundläggande värderingar har detta företag?

2. Länsförsäkringar är ett i sammanhanget gammalt bolag. Finns det idag (gamla)

värderingar som är aktuella och som har levt kvar sedan organisationen bildades?

3. Samhällsutveckling och förändring i övrigt kan leda till att nya värderingar i

allmänhet växer fram. Finns det i företaget idag sådana värderingar, men som ej

ännu är att anse som grundläggande?

3.1  Hur tydliga är de?

4. Tror du att Länsförsäkringar synliggör samtliga av företagets värderingar utåt?

4.1. Om nej, vilka värderingar är det du tror som inte synliggörs och varför inte (ovilja

eller misslyckande)?

4.1.a. Om ovilja, tror du att Länsförsäkringar lyckas förmedla alla värderingar utåt som

företaget vill förmedla?

4.2. Om ja, tror du att Länsförsäkringar lyckas nå ut till kunderna med samtliga av

företagets värderingar?

5. Har Länsförsäkringar genomfört eller genomgått någon större förändring de senaste

åren?

5.1. Om ja, har förändringen påverkat företagets värderingar och/eller marknadsföringen

utåt?

6. Värderingar kan leda till att man väljer att agera si eller så, vilket i sin tur kan leda

till att (här) ett företag tillskrivs vissa egenskaper. Vilken/vilka egenskaper tror du

att kunderna tycker att Länsförsäkringar har?

6.1. Vilka egenskaper tror du är viktigast för kunderna?
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7. Tror du att Länsförsäkringars kunder tillskriver företaget icke önskvärda

egenskaper?

7.1. Om ja, vilken/vilka?

7.2.  Om ja, arbetar ni aktivt för att motverka dessa icke önskvärda egenskaper?

8. För att kunna förmedla värderingar och egenskaper utåt måste man forma dessa till

budskap (i meddelanden), vilka kan betraktas som bärare av innebörd. Genom vilka

budskap försöker ni förmedla Länsförsäkringars värderingar och egenskaper?

8.1. Hur är dessa budskap utformade? Typexempel! (Vi menar här att vi vill veta om de

använder sig av en viss speciell sorts budskap när de vill förmedla ex. trygghet; typ

familjelycka = trygghet).

9. Tror du att kunderna uppfattar budskapen på ett sådant sätt som Länsförsäkringar

avsett?

10. Egenskaperna som ett företag har utgör en del av det som skapar en helhetsbild av

företaget. Vilken övergripande bild tror du att kunderna har av Länsförsäkringar?

10.1. Vilka egenskaper tror du ingår i kundernas övergripande bild?

11. Hur ofta genomför ni, eller andra för er räkning, kundundersökningar?

11.1.  Har Länsförsäkringar ett system för att kontinuerligt få kunskap om kunders

reaktioner och uppfattningar utöver de specifika attitydundersökningar som

genomförs på begäran av företaget?

11.2.  Om ja, beskriv och förklara.

11.3.  Om nej, varför inte?

12. Om du föreställer dig att den här organisationen är ett djur, vilket djur tror du att

kunderna ser er som?
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Bilaga 3. Enkät för telefonintervjuer

Hej!

Jag heter ……. Jag håller på att göra ett examensarbete i marknadsföring för

Länsförsäkringar Älvsborg, och skall göra en kundundersökning för dem. Den går ut på

att mäta den uppfattning ni kunder har om företaget. Undersökningen tar cirka 5-6

minuter. Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att ställa upp?

FRÅGOR

Kvinna
Man

1. Vet du att Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt företag?

(  ) Ja
(  ) Nej (Gå till fråga 2)

1.1 Vet du vad det innebär?

(  ) Ja, nämligen…
(  ) Nej (Gå till fråga 2)

1.1.1 Tycker du att det är bra eller dåligt att Länsförsäkringar Älvsborg är kundägt?

(  ) Mycket bra
(  ) Bra
(  ) Varken bra eller dåligt
(  ) Dåligt
(  ) Mycket dåligt
(  ) Vet ej

1.1.2 Känner du att du tillsammans med andra försäkringstagare är ägare av
Länsförsäkringar Älvsborg?

(  ) Ja
(  ) Nej
(  ) Tveksamt
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2.   Ser du på Länsförsäkringar Älvsborg som ett stort företag?

(  ) Ja
(  ) Nej
(  ) Vet ej

3.   Tycker du att försäkringarna hos Länsförsäkringar Älvsborg är prisvärda?

(  ) Ja
(  ) Nej
(  ) Vet ej

4.   Har du haft någon skada hos Länsförsäkringar Älvsborg?

(  ) Ja
(  ) Nej

5. Hur har du haft kontakt med Länsförsäkringar Älvsborg?

(  ) Kontor eller annan form av möte.
(  ) Telefon (Gå till fråga 6)
(  ) Brev (Gå till fråga 6)
(  ) E-mail (Gå till fråga 6)
(  ) Annat, nämligen… (Gå till fråga 6)

5.1  Hur många gånger har du varit inne på Länsförsäkringar
Älvsborgs kontor?

(  ) 1-2 ggr
(  ) 3-5 ggr
(  ) 6 eller fler

6. Har det någon betydelse för dig att Länsförsäkringar Älvsborg finns tillgängliga
genom sina lokala kontor?

(  ) Ja
(  ) Nej
(  ) Tveksam
(  ) Vet ej

7.   Vet du var ditt närmsta lokalkontor ligger?

(  ) Ja
(  ) Nej
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8.   Är det viktigt för dig med möjlighet till ”den mänskliga kontakten”?

(  ) Ja… (  ) Mycket viktigt
(  ) Ganska viktigt

(  ) Nej… (  ) Ganska oviktigt
(  ) Helt oviktigt

9. Är det enkelt eller svårt att komma i kontakt med någon på Länsförsäkringar
Älvsborg? Det innefattar ex. öppettider, väntan på kontor, telefonkö.

(  ) Alltid enkelt
(  ) Nästan alltid enkelt
(  ) Varken enkelt eller svårt
(  ) Nästan alltid svårt
(  ) Alltid svårt

10. Den eller de gånger du har haft kontakt med Länsförsäkringar Älvsborg, hur tycker
du då att du har blivit bemött?

(  ) Mycket bra
(  ) Bra
(  ) Varken bra eller dåligt
(  ) Dåligt
(  ) Mycket dåligt
(  ) Vet ej

11. Tycker du att personalen på Länsförsäkringar Älvsborg är kunniga inom sitt
område?

(  ) Ja… (  ) Mycket kunniga
(  ) Ganska kunniga

(  ) Varken kunniga eller okunniga

(  ) Nej… (  ) Ganska okunniga
(  ) Mycket okunniga
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PÅSTÅENDEN

Nu kommer jag att säga ett antal påståenden. Jag vill att du skall ta ställning till dessa
genom att instämma, ta avstånd ifrån eller säga om du tycker varken eller.

12. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg uppträder på ett korrekt och affärsmässigt
sätt.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

13. Länsförsäkringar Älvsborgs personal är tillmötesgående.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

14. Länsförsäkringar Älvsborg visar att jag är värdefull för dem som kund.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

15. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg lyssnar på mig och mina behov.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

16. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg är hjälpsamma.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd
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17. Jag tror att Länsförsäkringar Älvsborgs personal uppträder på samma sätt gentemot
alla kunder.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

18. En försäkring hos Länsförsäkringar Älvsborg gör att jag känner mig säker ifall
någonting skulle hända.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

19. Jag ser på Länsförsäkringar Älvsborg som ett starkt företag.

(  ) Instämmer helt
(  ) Instämmer delvis
(  ) Varken instämmer eller tar avstånd
(  ) Tar delvis avstånd
(  ) Tar helt avstånd

Avrundande frågor

20. Tror du att Länsförsäkringar Älvsborg kommer att ersätta dig ekonomiskt genom
den försäkring du har om någonting skulle hända?

(  ) Ja
(  ) Delvis
(  ) Nej
(  ) Vet ej

21. Kan du nämna det mest negativa som du kommer att tänka på när du tänker på
Länsförsäkringar Älvsborg?
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22. Kan du nämna det mest positiva som du kommer att tänka på när du tänker på
Länsförsäkringar Älvsborg?

23. Vilken är den största anledningen till att du har försäkring hos Länsförsäkringar
Älvsborg?

24.1 Är du förmånskund?

(  ) Ja (Gå till 24.1.1)
(  ) Nej
(  ) Vet ej

24.1 Har du hört begreppet förmånskund?

(  ) Ja
(  ) Nej (Gå till fråga 25)

24.1.1 Vet du vad det innebär?

(  ) Ja, nämligen…
(  ) Nej

25. Sammanfattningsvis, är du som kund nöjd med att ha Länsförsäkringar Älvsborg
som försäkringsbolag?

(  ) Ja
(  ) Delvis
(  ) Nej
(  ) Vet ej

Då får jag tacka dig för att du ville ställa upp.
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Bilaga 4. Sammanställning av kundintervjuernas resultat i tabellform

Följande är en sammanställning av kundundersökningens resultat. Vi har i kolumnen

procentandel valt att avrunda till en decimal betraktande noggrannhet. Detta innebär att

summeringen därav inte alltid blir 100 procent. När så är fallet presenteras detta inom

parantes. De ”öppna” frågorna, det vill säga frågorna 21-23, är en sammanställning över

de svar som återkommer upprepade gånger.

Könsfördelning Frekvens Procentandel

Kvinnor 20   30,8
Män 45   69,2
Totalt antal svaranden 65 100

1. Vet du att Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt företag?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 32   49,2
Nej 33   50,8
Totalt antal svaranden 65 100

1.1 Om ja på fråga 1. Vet du vad det innebär?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 13   40,6
Nej 19   59,4
Totalt antal svaranden 32 100

1.1.1 Om ja på fråga 1.1. Tycker du att det är bra eller dåligt att

Länsförsäkringar Älvsborg är kundägt?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Mycket bra  3   23,1
Bra  9   69,2
Varken bra eller dåligt  1   7,7
Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej
Totalt antal svaranden 13 100
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1.1.2 Om ja på fråga 1.1. Känner du att du tillsammans med andra
försäkringstagare är ägare av Länsförsäkringar Älvsborg?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja  1    7,7
Nej  8   61,5
Tveksamt  4   30,8
Totalt antal svaranden 13 100

2. Ser du på Länsförsäkringar Älvsborg som ett stort företag?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 51   78,5
Nej 12   18,5
Vet ej  2    3,1
Totalt antal svaranden 65 100 (100,1)

3. Tycker du att försäkringarna hos Länsförsäkringar Älvsborg är prisvärda?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 50   76,9
Nej   6    9,2
Vet ej   9   13,8
Totalt antal svaranden 65 100 (99,9)

4. Har du haft någon skada hos Länsförsäkringar?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 30   46,2
Nej 35   53,8
Totalt antal svaranden 65 100

5. Hur har du haft kontakt med Länsförsäkringar Älvsborg?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Kontor eller annan
form av möte

33 50,8

Telefon 58 89,2
Brev 22 33,8
E-mail  --  ---
Annat   1    1,5
Totalt antal svaranden 65
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5.1  Hur många gånger har du varit inne på Länsförsäkringar Älvsborgs kontor?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

1-2 ggr 13   50
3-5 ggr 10   38,5
6 eller fler   3   11,5
Totalt antal svaranden 26 100

6. Har det någon betydelse för dig att Länsförsäkringar Älvsborg finns
tillgängliga genom sina lokala kontor?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 41   63,1
Nej 16   24,6
Tveksam   8   12,3
Vet ej  --   ---
Totalt antal svaranden 65 100

7.  Vet du var ditt närmsta lokalkontor ligger?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 53   81,5
Nej 12   18,5
Totalt antal svaranden 65 100

8. Är det viktigt för dig med möjlighet till ”den mänskliga kontakten”?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Mycket viktigt 33   50,8
Ganska viktigt 16   24,6
Ganska oviktigt   9   13,8
Helt oviktigt   7   10,8
Totalt antal svaranden 65 100
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9. Är det enkelt eller svårt att komma i kontakt med någon på Länsförsäkringar
Älvsborg? Det innefattar ex. öppettider, väntan på kontor, telefonkö.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Alltid enkelt 33   50,8
Nästan alltid enkelt 25   38,5
Varken enkelt eller
svårt

  7   10,8

Nästan alltid svårt --  ---
Alltid svårt --  ---
Totalt antal svaranden 65 100 (100,1)

10. Den eller de gånger du har haft kontakt med Länsförsäkringar Älvsborg, hur
tycker du då att du har blivit bemött?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Mycket bra 30   46,2
Bra 29   44,6
Varken bra eller dåligt   3     4,6
Dåligt   1     1,5
Mycket dåligt -- ---
Vet ej   2     3,1
Totalt antal svaranden 65 100

11. Tycker du att personalen på Länsförsäkringar Älvsborg är kunniga inom sitt
område?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Mycket kunniga 42   64,6
Ganska kunniga 15   23,1
Varken kunniga eller
okunniga

  6     9,2

Ganska okunniga   1     1,5
Mycket okunniga   1     1,5
Totalt antal svaranden 65 100 (99,9)
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12. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg uppträder på ett korrekt och
affärsmässigt sätt.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 55   84,6
Instämmer delvis   6     9,2
Varken instämmer eller
tar avstånd

  4     6,2

Tar delvis avstånd --  ---
Tar helt avstånd --  ---
Totalt antal svaranden 65 100

13. Länsförsäkringar Älvsborgs personal är tillmötesgående.
.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 52   80
Instämmer delvis   7   10.8
Varken instämmer eller
tar avstånd

  6     9,2

Tar delvis avstånd --  ---
Tar helt avstånd --  ---
Totalt antal svaranden 65 100

14. Länsförsäkringar Älvsborg visar att jag är värdefull för dem som kund.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 23   35,4
Instämmer delvis 21   32,3
Varken instämmer eller
tar avstånd

12   18,5

Tar delvis avstånd   8   12,3
Tar helt avstånd   1     1,5
Totalt antal svaranden 65 100
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15. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg lyssnar på mig och mina behov.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 30   46,2
Instämmer delvis 21   32,3
Varken instämmer eller
tar avstånd

12   18,5

Tar delvis avstånd   1     1,5
Tar helt avstånd   1     1,5
Totalt antal svaranden 65 100

16. Personalen på Länsförsäkringar Älvsborg är hjälpsamma.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 51   78,5
Instämmer delvis 11   16,9
Varken instämmer eller
tar avstånd

  3     4,6

Tar delvis avstånd --  ---
Tar helt avstånd --  ---
Totalt antal svaranden 65 100

17. Jag tror att Länsförsäkringar Älvsborgs personal uppträder på samma sätt
gentemot alla kunder.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 44   67,7
Instämmer delvis 11   16,9
Varken instämmer eller
tar avstånd

  2     3,1

Tar delvis avstånd   4     6,2
Tar helt avstånd   4     6,2
Totalt antal svaranden 65 100 (100,1)
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18. En försäkring hos Länsförsäkringar Älvsborg gör att jag känner mig säker
ifall någonting skulle hända.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 36   55,4
Instämmer delvis 22   33,8
Varken instämmer eller
tar avstånd

  5     7,7

Tar delvis avstånd   1     1,5
Tar helt avstånd   1     1,5
Totalt antal svaranden 65 100 (99,9)

19. Jag ser på Länsförsäkringar Älvsborg som ett starkt företag.

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Instämmer helt 53   81,5
Instämmer delvis 10   15,4
Varken instämmer eller
tar avstånd

  2     3,1

Tar delvis avstånd --  ---
Tar helt avstånd --  ---
Totalt antal svaranden 65 100

20. Tror du att Länsförsäkringar Älvsborg kommer att ersätta dig ekonomiskt
genom den försäkring du har om någonting skulle hända?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 43   66,2
Delvis 17   26,2
Nej --  ---
Vet ej   5     7,7
Totalt antal svaranden 65 100 (100,1)

21. Kan du nämna det mest negativa som du kommer att tänka på när du tänker
på Länsförsäkringar Älvsborg?

Prishöjning av premier: 3 (4,6%)

Dyrt: 6 (9,2%)

Dyra fordonsförsäkringar: 3 (4,6%)
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22. Kan du nämna det mest positiva som du kommer att tänka på när du tänker på
Länsförsäkringar Älvsborg?

Närhet till lokalkontor: 5 (7,7%)

Ger trygghet: 4 (6,2%)

Bra bemötande: 12 (18,5%)

Personlig känsla: 3 (4,6%)

God service: 3 (4,6%)

Snabba vid skadereglering samt inga problem få ut ersättning: 5 (16,7%, baserat på de

30 svaranden som har haft någon skada hos Länsförsäkringar)

Bra när man samlar flera försäkringar på Länsförsäkringar: 4 (6,2%)

Positiva uttalanden angående premier: 6 (4,6%)

Lätta att komma i kontakt med: 2 (3,1%)

23. Vilken är den största anledningen till att du har försäkring hos
Länsförsäkringar Älvsborg?

Billiga premier: 17 (26,2%)

Föräldrarna har haft Länsförsäkringar: 12 (18,5%)

Har alltid haft försäkring hos Länsförsäkringar: 5 (7,7%)

Närhet till lokalkontor: 3 (4,6%)

Mest förmånligt när man samlar alla försäkringar på Länsförsäkringar: 4 (6,2%)

24. Är du förmånskund?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 19   29,2
Nej 44   67,7
Vet ej   2     3,1
Totalt antal svaranden 65 100

24.1 Om nej eller vet ej på fråga 24. Har du hört begreppet förmånskund?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 25   54,3
Nej 21   45,7
Totalt antal svaranden 46 100
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24.1.1 Om ja på fråga 24 eller 24.1. Vet du vad det innebär?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 24   54,5
Nej 20   45,5
Totalt antal svaranden 44 100

25. Sammanfattningsvis, är du som kund nöjd med att ha Länsförsäkringar
Älvsborg som försäkringsbolag?

Svarsalternativ Frekvens Procentandel

Ja 55   84,6
Delvis   9   13,8
Nej --  ---
Vet ej   1     1,5
Totalt antal svaranden 65 100 (99,9)


