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Abstract 

The purpose of this thesis is to identify how customer experience touchpoints affect switching barriers and 

the intention to switch insurance company for the insurance customers.  

The research design is developed as an empirical study and operationalizes a conceptual model. To identify 

how the customer experience touchpoints and switching barriers affects the switching intention is 

developed a structural equation model.  The empirical study consists of previous scientific research, a 

qualitative research of depth interviews and a quantitative research based on a questionnaire survey with 

186 respondents. 

Based on the results of the scientific research and qualitative analyze there could be identified seven 

customer experience touchpoints which are Product, Price, Process treatment, Image, Personal Consulting, 

E-service and Market communication. There are also identified four switching barriers which is Relationship 

quality, Switching costs, Availability/attractiveness of alternatives and Service recovery.   

The quantitative data analyze were used to develop at structural equation model to find the significant 

relations to the switching intention. The test showed that there is a significant relation from touchpoint 

through switching barriers to the switching intention. The model provides evidence that four touchpoints; 

Market communication, E-service, Complaint handling and Collective discount and to switching barriers; 

Relationship quality and Service recovery, influence the switching intention. Furthermore the results of the 

quantitative analyze identified three segments of insurance customers. The identified segments that are 

found are; the unsatisfied customers, the satisfied customers and the neutral customers.  

Finally the thesis identifies recommendations to the insurance companies how to reduce the customers 

switching intentions. Based on the recommendations primarily focus on the touchpoints complaint 

handling and collective discount, and the switching barriers relation quality and service recovery. It is also 

recommended to increase the resources (Complaint handling) spend on the unsatisfied customer segment 

because they have the strongest intention to switch insurance company.  
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1. Indledning  
Customer Relationship Management (CRM) er et værktøj, som giver muligheden for at virksomheder kan 

optimere shareholder value. På et marked hvor mange virksomheder oplever knaphed på kapital og kunder 

som følge af øget og ofte globaliseret konkurrence, er CRM-konceptet blevet mere relevant (Jacobsen & 

Ulka, 2012). CRM er konkurrencestrategier, og et værktøj for at kunne imødekomme kundernes individuelle 

behov og præferencer, hvilket er en kritisk succesfaktor for hvilken som helst virksomhed (CRMCBS, 2013). 

CRM drives gennem organisationens kultur, holdninger til kunder, medarbejdere, med værdiskabelse der 

understøttes af processer og systemer, som skal sikre viden om kunderelationen (ibid.).  

De aktuelle udfordringer i forsikringsbranchen skyldes en intensiv konkurrencesituation, med højt niveau af 

udmattelseskrig, der udløses af overdrevne mål og resistente kunder (Samuel & Mittal, 2011). Fremfor at 

værdsætte værdien af langvarige kunderelation er forsikringsselskaberne forblevet produktfokuseret 

bundet af produkt-begrænsninger og knaphed på kundeoplysninger. Forsikringsselskaber skal lære mere 

omkring den finansielle og personlige situation hos kunderne, for at kunne fange kundens opmærksomhed i 

en målrettet segmentering (ibid.). ”Den succesfulde CRM implementering er baseret på en strategi og en 

forretningsmodel der understøtter en gensidig værdiskabelse mellem kunde og virksomhed” (Jacobsen & 

Ulka, 2012: 11). Kundefokuseret strategier kræver CRM for at hjælpe med at erhverve kunder gennem 

forskellige kontaktpunkter og anvende operationelle data i dannelse af effektiv indsigt, til proaktivt at 

kunne give kunderne den bedste værdiskabelse (Joshi, 2008).  CRM indebærer en integrering af oplysning, 

som er indsamlet fra alle distributionskanaler og analyseret data, som med hjælp af IT kan bruges til at 

forstå kundernes adfærd. ”The continuous analysis and improvements over a long period of time should 

result in enchancing customers´ life-time value with the firm” (Joshi, 2008: 40). Med udviklingen af 

teknologien efterspørger kunden mange kanaler, hvor de kan komme i kontakt med deres 

forsikringsselskab, som enten kan være gennem telefonisk kontakt, hjemmesider, e-mail, mobileenheder 

osv.  
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2. Problemstilling 

Det danske forsikringsmarked er kendetegnet ved lav kundemobilitet, men flere forsikringsudbydere gør 

opmærksom på at der er 12-15 % af kunderne som årligt skifter (Wilke, 2012). Forsikringsselskaber har 

generelt svært ved at fastholde deres kunder i Danmark, som skyldes en hård konkurrence og forhold som 

gør det relativt let at skifte mellem selskaberne (Finanswatch.dk, 2015). Forsikringsbranchen forsøger at 

finde en balance mellem at erhverve nye kunder og fastholde den eksisterende kundebase. Kunde 

erhvervelse er afgørende da ingen tilbageholdelses strategi helt vil stoppe kunder fra at skifte til et nyt 

forsikringsselskab (Joshi, 2008). Men danske forsikringsselskaber oplever høje niveauer af kundeafgang, 

selvom de oplever en høj kundetilfredshed. ”Det er kun en lille andel af kunderne som planlægger at skifte 

forsikringsselskab, men ikke desto mindre en større andel af kunderne, som rent faktisk gør det” (EPSI, 

2015)..  

Forsikringsundersøgelsen fra EPSI 2015 viser at kunderne har en generel høj grad af tilfredshed med deres 

forsikringsselskab. Forsikringsbranchens kundetilfredshed er steget i løbet af det sidste år og er på det 

højeste niveau siden 2006. Kunderne har en høj tillid til eget forsikringsselskab. Derimod er tilliden til selve 

forsikringsbranchen lav (ibid.). Dermed er der en forskel på tilliden til branchen og kundens eget 

forsikringsselskab, som i sidste ende kan have en betydning på forsikringsselskabernes kundeloyalitet.   

Ifølge Hansen (2012) kan der ikke altid findes en direkte signifikant forbindelse på forholdet mellem 

tilfredshed og loyalitet, hvilket også bekræftes af Jones & Sasser, (1995); Neal, (1999). Dette forhold kan 

forklares med at tilliden til egen serviceudbyder eller selve branchen også spiller en vigtig rolle i forhold til 

kundeloyalitet, og selvom tilfredshed er en vigtig ingrediens for fremkomsten af loyalitet, betyder det ikke 

nødvendigvis, at det fører til kundeloyalitet (Hansen, 2012).  

Hvad skal forsikringsselskaber gøre for at mindske kundeafgangen? Dette kræver en forståelse af kundens 

adfærd og de værdiskabende parameter som mindsker kundens intentioner om et muligt skifte. 

Undersøgelse af kundekontaktpunkter og barriere som har indflydelse på intentionen og adfærden skal 

undersøges, for at kunne skabe en kundestrategisk tilgang, til hvordan at selskaberne kan være med til at 

forbedre de processer, som gør at kunden forbliver deres selskaber.      

Fokusset vil være at afdække sammenhænge mellem tilfredsheden med vigtige kontaktpunkter i 

forsikringskundernes forbrugsoplevelse, mulige skiftebarriere og kundernes intention om at skifte 

forsikringsselskab.  Der vil undersøges om der kan identificeres mulige barriere for at skifte 

forsikringsselskab, og om tilfredsheden med kundernes forbrugsoplevelse gennem barrierene kan påvirke 
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forsikringskundernes intention om at skifte forsikringsselskab. På bagrund af dette defineres afhandlingens 

problemformulering som følger: 

2.1 Problemformuleringen 

Hvordan har kundekontaktpunkter i forbrugsoplevelsen indflydelse på skiftebarriere og kundens intention 

for at skifte forsikringsselskab? 

Problemstillingen forsøges besvaret ved hjælp af nedenstående underspørgsmål.  

1. Hvilke kontaktpunkter i forbrugsoplevelsen og skiftebarrierer kan identificeres på 

forsikringsmarkedet? 

2. Hvilke kontaktpunkter og skiftebarriere har størst effekt på kundernes intention for 

forsikringsskifte? 

3. Hvilke kundegrupper dannes på baggrund af segmenteringen og hvordan håndteres disse mest 

fordelagtigt af forsikringsselskaberne?  

4. Hvilke tiltag anbefales forsikringsselskaberne for at forbedre kontaktpunkter og skiftebarriere ift. at 

mindske intentionen for at skifte forsikringsselskab? 

3. Afgrænsning 
Der vil udelukkende blive fokuseret på den danske forsikringsbranche. Herudover vil der kun være fokus på 

det danske private forsikringsmarked, hvorfor der kun fokuseres på business-to-consumer forhold (B-t-C).  

Der tages udgangspunkt i de mest brugte basisforsikringer som for eksempel indbo, ulykke og 

bilforsikringer.  

Der vil blive taget en generel tilgang til det samlede danske forsikringsmarked og ikke sat fokus på enkelte 

forsikringsselskaber. Derfor vil resultaterne fra specialet ikke være skræddersyet til nogle bestemte 

forsikringsselskaber, med stå som en mere generel løsning på problemstillingen.  
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4. Metode 

4.1 Metodologi/Struktur 

Den metodiske tilgang i opgaven vil gennemgå en række faser for at skabe en måling og forståelse af 

kunderne indenfor forsikringsbranchen. Dette skal bruges som et management system til at forme 

informationer til beslutning. Opbygning af opgaven vil være meget lignende den som Johnson & Gustafsson 

(2000) beskriver:  

- Identifying the purpose (Strategy and planning)  

- Building the ’lens’ of the customer (Qualitative research)  

- Building the quality-satisfaction-loyalty survey (Quantitative research)  

- From data to information (Data analysis)  

- From information to decision (Priority setting)  

Indledningsvis vil opgaven beskrive det danske forsikringsmarked og dens konkurrencesituation. Herefter 

gås ind i en teoretisk diskussion af loyalitet og sammenhængen til tilfredshed. Dernæst kommer et 

forbrugeradfærds-afsnit, der undersøger forsikringstager/forsikringsgiver. Gennem dybde interviews og 

andre supplerende undersøgelser, vil afsnittet være med til at danne grundlag for dannelsen af 

spørgeskemaet og de identificerede kontaktpunkter  

Modellens opbygning vil herefter starte ved at beskrive de anvendte kontaktpunkter. Efterfølgende berøres 

skifteadfærden, og de barriere som kunderne står overfor ved at skifte selskab. Dette leder videre til 

opgavens konceptuelle model og opstilling af hypoteser.  

Med dataene fra spørgeskemaet vil opgaven gå ind i et analytisk arbejde, som skal be- eller afkræfte de 

opstillede hypoteser. Gennem en række statistiske redskaber, vil dette føre til en ny model. Med den 

information, som står tilbage, skal der arbejdes på de beslutninger, som forsikringsselskabet måtte tage i 

forhold til opgavens problemstilling. Dette vil blandt andet omfatte prioritering af indsatsområder, 

segmentering, strategiske overvejelser og anbefalinger. Dette skal kortlægge de handlingsparameter 

forsikringsselskaberne bør fokusere på i fremtiden for kundefastholdelse. 

4.2 Videnskabsteoretisk tilgang 

Skabelse af viden og hvordan virkeligheden opfattes bliver styret af paradigmer (Voxted, 2006). Valget af 

paradigme vil påvirke afhandlingens proces og hvordan resultaterne kan opfattes. Et paradigme bliver af 

Voxted (2006: 53) defineret som ”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger - både 

hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede undersøgelser”. Paradigmevalget har tre 
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grundlæggende konsekvenser for hvordan viden skabes en ontologisk, en epistemologisk og en 

metodologisk (ibid.). I afhandlingen anvendes en socialkonstruktivistisk tilgang og konsekvenserne for dette 

paradigmevalg beskrives nedenfor. 

Den ontologiske konsekvens kan beskrives som hvordan virkeligheden opfattes (ibid.).  Med det 

socialkonstruktivistiske paradigme opfattes virkeligheden subjektivt og skabes gennem sociale 

konstruktioner. Det kan fx være gennem interaktioner mellem undersøgere, det undersøgte, og de 

undersøgte imellem (ibid.). Samtidig tolkes verden ikke på samme måde af alle og der eksisterer flere 

virkeligheder afhængig af hvem som betragter den.  

Epistemologi kan defineres som hvordan man opnår viden og hvordan virkeligheden betragtes (ibid.). 

Fortolkningerne af viden er i det socialkonstruktivistiske paradigme subjektive. Her kan man ikke adskille 

undersøgeren og det som undersøges. Undersøgeren interagerer med det undersøgte, og derfor kan man 

ikke undgå at påvirke og/eller at blive påvirket af det undersøgte (ibid.). De kommende undersøgelser og 

analyser vil derfor være præget af undersøgerens subjektivitet. 

De metodologiske konsekvenser af paradigmevalget påvirkes af både ontologien og epistemologien og kan 

beskrives som hvordan viden om virkeligheden bliver udforsket (ibid.). Både den kvalitative og kvantitative 

analyse som foretages vil være præget af en subjektivitet i resultaterne. Besvarelserne vil være præget af 

respondenternes subjektivitet og samtidig vil analyserne blive fortolket subjektivt af undersøgerne. Dette 

kan eksempelvis ses af de foretaget interviews og identifikationen af kontaktpunkter og skiftebarriere.  

4.3 Undersøgelsesdesign 

4.3.1 Teorivalg 

Der vil blive forsøgt at opstille en målemodel, som skal være med til at besvare den overordnede 

problemstilling. Målemodellen vil indeholde forsikringskundernes tilfredshed med de identificerede 

kontaktpunkter, og teori omkring skifte-barrierer og skifte-intentionen. Den brugte teori vil forsøge, at 

redegøre for begreberne tilfredshed og loyalitet. I afsnittet omkring forbrugeradfærden inddrages teorier 

omkring beslutningsprocesser og involvering. Der vil også forsøges, at få en forståelse for definitionen af 

’customer experience’ (forbrugsoplevelsen). 

Der vil blive benyttet videnskabelige artikler, lærebøger og tidsskrifter som sekundære data.  Formålet er at 

kunne opstille en referenceramme, der er basseret på relevant videnskabelig data. Herudover skal det 

skabe et grundlag, for at kunne sammenlignes med nyt videnskabeligt materiale omkring tilfredshed og 

loyalitet.  
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4.3.2 Kvalitative metoder 

I specialet bruges der kvalitative undersøgelser som har en eksplorativ tilgang. Det er valgt på baggrund af 

den metodiske opbygning, hvor der indledningsvis fremskaffes viden og data omhandlende emnet og 

teorierne.  

Den kvalitative undersøgelse skal være med til, at danne baggrunden for de kontaktpunkter der defineres 

med deres tilhørende målevariable. På samme måde vil de relevante skiftebarrierer blive identificeret også 

med tilhørende målevariable. Det kommer herefter til at danne baggrunden for den foreløbige opstillede 

referenceramme, der skal udgøre specialets målemodel. Dernæst opstilles de hypoteser som der forsøges 

at testes for i den kvantitative analyse.  

I den første del behandles problemstilingen fra et teoretisk perspektiv ved undersøgelse af resultaterne fra 

udvalgt sekundær data primært i form af videnskabelige artikler. Der forsøges samtidig, at skabe et overblik 

over dynamikken i det danske forsikringsmarked og forhold som forbrugeradfærd, tilfredshed og loyalitet. 

Der benyttes også primære data i den kvalitative undersøgelse i form af dybdeinterviews. Der gøres brug af 

dybdeinterviews for at opnå yderligere indsigt i de forskellige aspekter af forbrugsoplevelsen i forhold til 

forsikringsselskaber og skifte intentionen. Resultaterne fra dybdeinterviewsene vil blive brugt til at 

diskutere referencerammen, og til at forme et relevant spørgeskema til indsamling af det kvantitative data.  

I dybdeinterviews gøres brug af en direkte undersøgelsesteknik. Den direkte tilgang skjuler ikke emnet 

overfor respondenten. Formålet med interviewet vil være beskrevet, eller fremkomme tydeligt gennem de 

stillede spørgsmål (Malhotra et al., 2012). Årsagen til at der er blevet valgt, at gøre brug af dybdeinterviews 

skyldes, at de kan være med til at give en dybere indsigt i individet, i forhold til holdninger, attituder, 

underlæggende motivationer og følelser i forbindelse med emnet (ibid.).  

Alternativt kunne vi have startet med at lave fokusgrupper, for at gå bredest muligt til værks, for dernæst at 

gå i dybden med individuelle interviews. Vi mener dog, at den grundige gennemgang af litteraturen har 

givet os et bredt udgangspunkt at gå ud fra i dybdeinterviewene. I dybdeinterview er der ligeledes intet 

socialt pres, til at svare i overensstemmelse med andre personer i en gruppe. Deltageren kan frit udtrykke 

sine meninger, som ellers kunne være tilbageholdt i en fokusgruppe (ibid.). 

Der er foretaget interviews både med forsikringskunder, men også med en enkelt medarbejder fra et 

forsikringsselskab. Det blev fundet relevant at interviewe personer fra ”begge sider” for at få den bedst 

mulige forståelse for de valg henholdsvis forbrugere og forsikringsselskaberne tager. Det blev også fundet 

relevant for at undersøge, om forsikringsselskabet var bevidste om de mulige barriere, der kan opstå, når 

deres kunder overvejer at skifte forsikringsselskab. Medvirkende i dybdeinterviewene var: 
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- Henrik, 53 år (Forsikringskunde) 

- Michelle, 35 år, (Forsikringsrådgiver, IDA-Forsikring) 

- Laura, 25 år (Forsikringskunde)  

- Rasmus, 42 år (Forsikringskunde) 

- Christian, 36 år (Forsikringskunde)   

4.3.3 Spørgeramme 

Interviewet vil hovedsageligt komme til at omhandle respondentens egne erfaringer og oplevelser, som 

efterfølgende kan være med til at fortolke og diskuteres, i forhold til de identificerede kontaktpunkter og 

skiftebarriere.  

Der vil blive benyttet en semi-struktureret opsætning af spørgerammen, som bevæger sig fra det generelle 

til det konkrete. Der vil blive benyttet både åbne og lukkede spørgsmål i spørgerammen. De lukkede 

spørgsmål vil dog oftest blive efterfulgt af mere uddybende spørgsmål. Det er dog vigtigt, at den opbyggede 

spørgeramme kun ses som et udgangspunkt for interviewet, og ikke bliver slavisk gennemgået som et 

normalt spørgeskema. Det er vigtigt, at der kan være plads til ’probing’, for at kunne opnå meningsfulde 

svar ,og for at kunne gå mere i dybden med respondentens oplevelser. Opbygningen af spørgerammen til 

dybdeinterviews kan ses i bilag 1, mens de transkriberede interviews kan ses i bilag 2. 

4.4 Kvantitative metoder 

Som udgangspunkt har den kvantitative analyse til formål, at undersøge og redegøre for eventuelle kausale 

sammenhænge mellem de definerede kontaktpunkter, skiftebarriere og intentionen for at skifte 

forsikringsselskab. Den kvantitative analyse tager udgangspunkt i en konfirmativ tilgang med 

referencerammen og hypoteserne som målemodel (Malhotra et al., 2012.) 

Det kvantitative data fremskaffes fra et struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet udfærdiges på baggrund 

af den tillærte viden fra den kvalitative analyse, og vil komme til at udgøre det data, som skal bruges i den 

kvantitative analyse. En udfordring ved at designe spørgeskemaer er, at der ikke findes videnskabelige 

principper, som kan garantere et 100 % optimalt spørgeskema (ibid.). Der forsøges at skabe en god 

sammenhæng mellem spørgsmål, og de svar som skal gøre det muligt, at beskrive referencerammen med 

de tilhørende hypoteser. Det betyder, at det der skal undersøges, skal operationaliseres til målbare faktorer 

i spørgeskemaet, så der sikres en høj reliabilitet og validitet. Det kan dog ikke helt undgås, at der 

forekommer støj, som skal forsøges at mindskes, hvilket der forsøges at gøres ved, at benytte spørgsmål 

funderet i eller inspireret af litteraturen.  
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Den observerede værdi som kommer fra respondenternes svar, kan defineres som den ’sande værdi’ tillagt 

systematiske fejl og tilfældige fejl (ibid.). Systematiske fejl kan defineres som validiteten, om hvorvidt man 

måler det, som er hensigten at måle. Tilfældige fejl kan defineres som nøjagtigheden af målingen, om der 

måles det samme hver gang (ibid.). Eksempelvis kan der forekomme tilfældige fejl, hvis spørgsmålene er 

flertydige, og respondenterne kan mistolke spørgsmålet. For at sikre en så høj validitet og reliabilitet som 

muligt, benyttes Malhotra et al’s., (2012) designproces for spørgeskemaer, som en guideline i 

udarbejdelsen af spørgeskemaets design.  Der blev indsamlet 186 besvarelser af spørgeskemaet. Efter 

gennemgang af respondenternes svar er der fjernet 2 pga. ugyldige svar. Derfor benyttes de øvrige 184 til 

analyserne. 

Der er både fordele og ulemper ved brugen af spørgeskema til indsamling af kvantitative data. Data er 

relativt pålideligt, da respondenterne ikke har mulighed for at afkrydse flere valgmuligheder end tilladt, 

ikke så tidskrævende og billigt. Ulemperne som nævnes er, at respondenterne kan misforstå spørgsmål, 

ikke kan spørge om hjælp hvis det ønskes (Malhotra et al., 2012).    

4.4.1 Måling og skalering 

Indholdet af de enkelte spørgsmål har en stor vigtighed, da spørgsmålene er nødvendige for at teste 

hypoteserne fyldestgørende.  Det kan være svært, at måle respondenternes individuelle oplevelse af 

tilfredshed, skiftebarriere og intentionen på baggrund af ét enkelt spørgsmål. Derfor vil disse begreber 

bestå af flere underliggende spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive udvalgt på baggrund af den kvalitative 

analyse og sammenlignelige undersøgelser.  

Inspireret af Vagias (2006) benyttes en syv-punkt skala til måling af tilfredshed med kontaktpunkterne og 

oplevelsen med skiftebarriere udtrykt i en likert skala med en værdi fra 1 til 7. Det er også muligt for 

respondenten at svare ’ved ikke’. Dette kan være med til at øge analysens repræsentativitet, da 

respondenterne ikke tvinges til, at afgive en mening (Malhotra et al., 2012). Likert skalaen fra 1-7 er den 

mest benyttede i spørgeskemaet, og bruges også til vurderingen af vigtigheden af de forskellige 

kontaktpunkter. Herudover anvendes der en nominal skala til de indledende spørgsmål og omkring 

respondenternes demografi eksempelvis respondenternes køn, uddannelse og beskæftigelse. Der anvendes 

også en interval skalering til respondenternes indkomst, og en ratio skala til at måle respondenternes alder. 

Validiteten og reliabiliteten af data vil løbende blive taget i betragtning gennem de forskellige statistiske 

analyser af det kvantitative data og i forhold til variablenes indbyrdes sammenhænge. 
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4.4.2 Dataindsamlingsmetode 

Indsamlingsmetoden vil ske gennem online sampling, da dette forventes at resultere i flest besvarelser. Det 

er samtidig det billigste og nemmeste alternativ. Der vil også gøres brug af rekrutteret respondenter fra 

eget netværk via e-mail og sociale medier. For at kunne blive taget i betragtning som respondent, må 

vedkomne være i besiddelse af en eller flere forsikringer. 

4.5 Kritik  

I datamaterialet kan der sættes kritik af generaliserbarhed. Skævheden i aldersfordelingen, viser nemlig at 

gennemsnitsalderen ligger under den som findes i den danske befolkning (34 år mod 41 år). Årsagen til 

denne forskydning kan muligvis tilskrives brugen af sociale medier, som delvis retter sig mod personer i 

vores aldersgruppe.     

I datamaterialet var der omkring 20 % i frafald til besparelsen af spørgeskemaet. Der er ikke nogen 

konventionel fastsat grænse for, hvornår en svarprocent er for lav, men det er en god ide at undersøge 

årsagen til frafaldet (Jensen & Knudsen, 2014). Årsagen til faldet har muligvis skyldes længden af 

spørgeskemaet, da vi har observeret, at respondenterne løbende er faldet fra i takt med besparelsen af 

spørgeskemaet.  

Ved efterevaluering af spørgeskemaet, har vi muligvis haft har mange målevariable under barrierene, 

hvilket kunne have været reduceres, både for længden af spørgeskemaet og formentlig vil gøre det 

nemmere at analysere, da flere af målevariable kunne ligge tæt op ad hinanden i forbrugerens fortolkning. 

Ved spørgsmålene omgående kontaktpunktet ”Markedskommunikation” kan der sættes kritisk tilgang til 

forbrugeren fortolkning af spørgsmålet og endvidere vores konstruktion af spørgsmålene. Årsagen er 

muligvis, at forbrugeren forveksler ”Markedskommunikationen” i deres eget selskab med konkurrenter. 

Derfor ses i arbejdet med modellen både en negativ og positiv effekt til skifte-intentionen (Se modellerne 

side 83 og side 86).  
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5. Det danske forsikringsmarked og udviklingen.    

5.1 Introduktion til forsikringsbranchen 

Det danske forsikringsmarked kan som udgangspunkt defineres i retning af et marked med fuldkommen 

konkurrence. Forsikringer er relativt homogene produkter, og varierer meget lidt blandt de forskellige 

selskaber.  På det danske forsikringsmarked er der få store forsikringsselskaber med høje markedsandele, 

mens der er mange mindre selskaber med en lille markedsandel.  

De største forsikringsselskaber er Tryg, TopDanmark og Codan, som tilsammen udgør ca. 50 % af 

markedsandelen (Samlino, 2016). Tryg er størst, og har en markedsandel på ca. 20 %, herefter kommer 

TopDanmark med 14 % og Codan med 13 % (ibid.). De nævnte markedsandele er baseret på 

forsikringsselskabernes bruttoindtægter fra forsikringspræmierne, dog kun for forsikringer solgt på det 

danske marked. Ingen af de øvrige forsikringsselskaber i Danmark har en markedsandel over 10 % (ibid.) 

Det er ikke alle forsikringsselskaber, som tillader alle folk at tegne forsikringer, og derfor kun udbyder sine 

forsikringer til et specielt segment i befolkningen. Hos nogle forsikringsselskaber kræver det derfor et 

medlemskab, for at kunne tegne forsikringer hos selskabet. Et sådant tilfælde er førnævnte Lærerstandens 

Brandforsikring. For at blive medlem, skal man i tilfældet Lærerstandens Brandforsikring have undervisning 

som hovederhverv, eller arbejde inden for pædagogområdet (LB, 2016).  

Forsikringer er noget de fleste af os, vælger at have. En forsikring er en aftale, som indgås mellem i denne 

afhandlings tilfælde en privat person (b-t-c) og et forsikringsselskab. En forsikringsaftale kan juridisk 

defineres som ”… en aftale om overtagelse af økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden, mod et 

vederlag…” (Sørensen, 2010 s. 35). Dette vederlag eller forsikringspræmien i daglig tale beregnes statistisk 

på grundlag af fordelingen af denne risiko på det valgte forsikringsområde (ibid.). Forsikringer handler 

grundlæggende for forsikringsselskaberne om, at samle og fordele risikoen mellem en større gruppe 

personer og aktører. På denne måde mindskes den samlede risiko.   

Forsikring og Pension har udarbejdet en analyserapport fra 2009 omhandlende forsikringers 

samfundsøkonomiske betydning. Ifølge rapporten har væksten i forsikringsbranchen siden midten af 

1970’erne bidraget til en øget samfundsmæssig velstand (Forsikring & Pension, 2009). Væksten i 

forsikringsbranchen har været medvirkende til, at det samlede øgede forbrug pr. person om året er steget. 

Rapporten estimerede yderligere at uden denne vækst, havde det samlede forbrug pr. person været ca. 

20.000 kr. lavere årligt, end det er i dag (ibid.). En af de forklarende og primære årsager til dette er, at 

forsikringer øger forbrugernes villighed til, at tage en risiko, og ad den vej øge sit forbrug.   
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Ifølge Forsikring og Pension (2009) foretrækker de danske husholdninger det sikre frem for det usikre, og 

derfor er værdien af forsikringer væsentligt større end præmierne. Det konkluderes, at nytteværdien af 

forsikringer for kunderne kan være op til 4 gange større end de betalte præmier (ibid.).  

5.2 Forsikringsmarkedet  

Der er omkring 12 % af forsikringskunderne, der årligt skifter deres forsikring til et andet selskab. 

Herudover vurderes der samtidig, at den gennemsnitlige kundes levetid i det enkelte selskab er ca. 7 år 

(Wilke, 2012). En af grundene til den relativt lave kundemobilitet, kan forklares med at forsikringer er et 

lavinvolveringsprodukt. Forsikringskunderne involverer sig ikke i sine forsikringer i hverdagen. Ifølge 

konkurrence og forbrugerstyrelsens (2012) peger de også på, at den lave involvering fra forbrugernes side, 

er med til at mindske mobiliteten på forsikringsmarkedet.  

En anden grund til den lave mobilitet på forsikringsmarkedet kan også skyldes, at forbrugerne anser 

markedet som meget uigennemsigtigt og svært at gennemskue (Wilke 2012). Uigennemsigtigheden på 

markedet kan være med til besværliggøre forbrugerens forsøg på at finde en forsikring, som bedre matcher 

deres behov. Forsikringsselskaberne gør ikke meget for at forbedre uigennemsigtigheden, og ofte er 

forsikringsselskaberne dem, som er med til at øge den (ibid.). De fleste forsikringsselskaber differentierer 

sine produkter en lille smule i forhold til de øvrige selskaber. Det resulterer i en meget høj detaljeringsgrad i 

forsikringspolicen, som også kan være med til at besværliggøre forbrugerens forsøg på at få et overblik over 

hvad forsikringen dækker.  

Forsikringskunderne skal derfor bruge meget tid og mange ressourcer for at søge efter alternative 

forsikringstilbud, hvilket er præget af høje søgeomkostninger både i tid og penge (Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen, 2014). Det gør det svært for forsikringskunderne, at få indsamlet nye tilbud og danne 

sig et overblik over udbuddet. Da forsikringer samtidig ikke er noget de fleste ønsker at bruge meget tid på, 

opgiver mange undervejs, og nogle får aldrig begyndt. Det er med til at opsætte en barriere for at skifte 

sine forsikringer og sammen med den lave involvering, er det med til at forklare den lave mobilitet, der er 

på forsikringsmarkedet (Wilke, 2012).   

5.3 Situationen og tendenser på forsikringsmarkedet 

Det private forsikringsmarked nærmer sig en form for mætning. Det skal forstås i den forstand, at der i 

øjeblikket ikke opstår nye behov for forsikringer blandt forbrugerne (Wilke, 2012). På et mættet 

forsikringsmarked er mulighederne for at øge salget af forsikringer små for selskaberne. Muligheden for at 

skabe vækst, bliver derfor ved at erobre markedsandele fra hinanden. Dette kan blandt andet gøres ved at 

skabe en god eller forbedret kundeoplevelse. 
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Det er derfor også i denne sammenhæng relevant, at se på hvilke barrierer der er for de forsikringskunder, 

som overvejer at skifte deres forsikringer. Nå markedet er mættet, og mobiliteten er relativ lav, øger det 

værdien for forsikringsselskaber, hvis de formår at kunne holde på deres nuværende kunder. Derfor er det 

vigtigt, at forsikringsselskaberne har en forståelse for hvilke barrierer der er for kunderne, og hvilke som 

virker bedst alt afhængig af kundens oplevelse og nuværende situation.  Dette behandles yderligere og 

mere dybdegående senere i opgaven.  

Ifølge konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2012) er forsikringsbranchen meget lidt markedsorienteret 

specielt i forhold til kommunikation, produkter og prissætning. Forsikringsselskaberne har mest fokus på at 

formidle deres produkter og forsikringer baseret på fakta, hvilket ofte er aktuarens udregninger af de risici 

der måtte være nu, og dem som kunne tænkes at opstå i fremtiden. Konkurrence og forbrugerstyrelsen 

(2014) foreslår derfor i deres rapport, at forsikringsbranchen burde arbejde sig i en mere 

markedsorienteret retning.  

På forsikringsmarkedet i Danmark er der i øjeblikket en tendens til, at flere aspekter omkring forsikringer 

kommer til at foregå online (Wilke, 2012). Det ses blandt andet på områder som forsikringstilbud, hvor 

forbrugere selv kan gå ind og indhente forsikringstilbud fra de forskellige selskaber på deres hjemmeside, 

og dernæst acceptere dem. Denne procedure sker uden noget kontakt til en fra forsikringsselskabet. Lidt på 

samme måde kan kunderne også indgive deres skadesanmeldelser og klager. Denne tendens med at mere 

foregår online, og at kunderne i flere tilfælde servicere sig selv, kræver samtidigt at forsikringsselskaberne 

investere i at have en gennemskuelige online platform, som er brugervenlig og driftssikker så kunderne 

nemt kan betjene den.   

Et sted hvor den online del er i stor fremgang er på det engelske forsikringsmarked. Englænderne har i stor 

grad taget den online udvikling til sig, og online markedet for forsikringer er steget meget. I 2012 blev 65 % 

af alle nytegnede forsikringer i England udført online (Wilke 2012). Den online udvikling i England har haft 

den effekt, at det engelske forsikringsmarked er blevet betydeligt effektiviseret.  Det har man opnået ved, 

at forenkle forsikringsmulighederne, og til en vis grad standardisere de udbudte forsikringer. Det har været 

med til at gøre forsikringerne mere overskuelige, og fået forsikringskunderne i større grad til at involvere sig 

fordi det er blevet mere gennemskueligt og enkelt. Flere af de danske forsikringsselskaber har rettet blikket 

mod England, og ser det som et interessant tilfælde i forhold til en effektivisering af den danske 

forsikringsbranche (ibid.).  
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5.4 Køb af forsikringer 

Når der skal købes forsikringer, er der mange faktorer som gør processen og selve købsbeslutningen for 

forsikringer er relativt kompleks.  Ifølge Kucinskiene, Le MouUec & Ulbinaite, (2013) tages de fleste 

købsbeslutninger af forsikringer på bagrund af monetære/økonomiske overvejelser. Det antages normalt at 

køb af forsikringer, oftest er baseret på faktorer som forsikringspræmien, sandsynligheden for at der vil 

opstå en skade eller tab, eller størrelsen af den mulige kompensation (Hsee & Kunreuther, 2000). 

Forbrugeren baserer ofte købet af forsikring på en forsimplet cost-benefit analyse, og der spekuleres om 

der kan opnås en gevinst ved dette køb (Kucinskiene et al., 2005).  

Litteraturen for forbrugernes intention om køb af forsikringer og beslutningen herom beskriver også andre 

end det økonomiske synspunkt, og der er identificeret andre faktorer, som kan have en indflydelse på 

købet af forsikringer (ibid.). En af dem er sociale faktorer. En årsag til at købe forsikringer kan være, at 

andre i ens omgangskreds også gør det (Solomon et al., 2013). Man kan enten kende andre som har 

forsikringer, uden dog at vide mere detaljeret om forsikringerne. Hvis denne forbruger, ikke selv har tegnet 

forsikringer, kan dette være med til at skabe en usikkerhed. Forbrugeren kan frygte, at ende som en af de 

uheldige, som rammes af en skadende hændelse uden forsikring. Det ønskes ikke, og derfor sammenligner 

de sig selv med venner og naboer, som kunne tænkes at have samme behov eller præference for 

forsikringer inden et køb (Kunreuther, & Pauly, 2005). Dette er også med til, at mindske tiden og de mulige 

omkostninger der kan være forbundet med at samle information og forskellige forsikringstilbud (ibid.).   

Som i generel forbrugeradfærd spiller den emotionelle faktor en rolle, når der skal købes forsikringer 

(Kunreuther et al., 2005; Kucinskiene, et al., 2005).  Forbrugere er mere tilbøjelige til at købe forsikringer til 

ting som har en vigtig betydning eller har en høj økonomisk værdi f.eks. et maleri, end en identisk ting uden 

samme værdi eller betydning for ejeren (Kunreuther et al., 2005). Dette gøres for at ejeren af det forsikrede 

objekt, kan føle sig mere rolig, og ikke bekymre sig om der skulle ske noget med det forsikrede, og samtidigt 

ikke for at komme til at fortryde ikke at være dækket, hvis uheldet skulle være ude (ibid.).  Dette kaldes 

ifølge Kucinskiene, et al., (2005:146) for ”the affection effect in insurance decisions” . 

Dette kan også være med til, at forklare hvorfor forbrugere ofte er mere villige til at forsikre sig mod 

fremtidige hændelser, hvis de tidligere har været udsat for en skadende hændelse af samme karakter eller 

inden for samme forsikringsområde. Når man tidligere har oplevet at miste en værdifuld ting, ved 

forbrugeren hvordan dette føles, og det er specielt i denne situation, at den emotionelle faktor er stærk, da 

forbrugeren aldrig ønsker, at komme til at stå i en lignende situation, og derfor vælger at forsikre sig (ibid.).  
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Det viser sig, at det er den økonomiske faktor, som beskrevet ovenfor, i forhold til købsbeslutningen af 

forsikringer, oftest fungerer som den vigtigste motivator for at tegne forsikringer. Mens de andre faktorer 

også spiller en vigtig men dog mindre rolle i forbrugerenes købsbeslutning. (Kucinskiene et al., 2005)    

5.5 EPSI - kundetilfreds-model 

EPSI (Extended Performance Satisfaction Index) måler hvilke faktorer, der er de vigtigste for skabelsen af 

kundetilfredshed og loyalitet. Det kan bruges af virksomheder som et analyseværktøj til et bedre 

beslutningsgrundlag, for at vælge sin markedsføringsstrategi (Eskildsen, et. al., 2004). EPSI er en 

videreudvikling af ECSI (European Customer Satisfaction Index), som er initieret af EU kommissionen, og 

bruges i de fleste europæiske lande herunder Denmark (ibid.). Dette giver en platform for benchmarking til 

styrkelse af virksomheders konkurrenceevne. EPSI modellen inkluderer en række latente variable, der 

angives at have direkte effekt på kunders forventninger, tilfredshed og loyalitet (Grønholdt et.al 2000). 

Kilde: EPSI (2015) 

Til at måle kundetilfredsheden og loyaliteten benytter EPSI modellen en række variable tilknyttet den 

enkelte virksomhed eller branche. De består af virksomhedens image, kundernes forventninger, den 

oplevede kvalitet af produkt og service og sidst værdi for pengene (EPSI, 2015). Disse karakteriseres som 

latente variable, hvilket betyder at det ikke er variable der kan observeres direkte. De kan i stedet udledes 

af en række andre underliggende variable, som er observerbare eller direkte målbare (Eskildsen et al., 

2004). Eksempelvis kan en direkte måling af virksomhedens image være svært, og derfor bruges i dette 

tilfælde hos EPSI underliggende variable som pålidelighed, kundeservice og ekspertise (EPSI, 2015). 

På baggrund af disse variable og deres statistiske sammenhæng til kundetilfredshed og loyalitet opstilles en 

rating på en 1:100 skala. Jo højere en rating den enkelte virksomhed opnår, des bedre vurdering har 

virksomheden samlet set fået af sine kunder. EPSI Danmark vurderer at brancher og virksomheder med 



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 20 af 128 
 

ratings under 60 i kundetilfredshed, har svært ved at motivere kunderne til genkøb, hvorimod ratings over 

75 indikere en meget stærk sammenhæng mellem virksomheden og dennes kunder.  

5.6 Tilfredshed i den danske forsikringsbranche 2015 

De danske forsikringskunder er generelt tilfredse med deres forsikringsselskaber. Dette viser EPSI’s 

forsikringsundersøgelse af kundetilfredsheden for 2015. De danske forsikringsselskaber opnår en indeks-

score på 77,4 på EPSI’s tilfredshedsskala (fra 0 – 100). Normalen for virksomheder ligger på et indeks 

mellem 60 og 75. Et indeks på over 75 betegnes, som en virksomhed med en stærk position blandt sine 

kunder (EPSI, 2015). Derfor kan der konkluderes, at den gennerelle tilfredshed blandt 

forsikringsselskabernes kunder er på et højt niveau.  

Hvis der ses nærmere på hvordan de enkelte forsikringsselskaber klarer sig i tilfredshedsundersøgelsen, 

tegner der sig et bestemt mønster. De større forsikringsselskaber får generelt en lavere rating end de 

mindre forsikringsselskaber. Codan er det selskab som klarer sig dårligst med en rating på 74,2 efterfulgt af 

Topdanmark, AlmBrand, Tryg og GF forsikring på de efterfølgende pladser. De mindre forsikringsselskaber 

scorer højere ratings med Lærestandens Brandforsikring som topscorer med en rating på 85,1. Herefter 

følger Bauta, FDM forsikring, PenSam og Runa (ibid.). Det skal bemærkes, at selvom Codan er det selskab 

med de mindst tilfredse kunder ifølge undersøgelsen, er ratingen på 74,2 ganske acceptabel, og er tæt på 

de 75, som betegnes som en virksomhed der har en stærk position blandt sine kunder (ibid.).  

Forsikringsbranchen er kendt for, at have en lav interaktion mellem kunderne og forsikringsselskaberne. 

Det skønnes at 70 % af de private kunder ikke er blevet kontaktet af deres forsikringsselsab det seneste år 

(ibid.). Men hvis behovet ikke er der, behøver privatkunderne ikke meget kontakt med eget 

forsikringsselskab. Forsikringsbranchens lave interatktion mellem kunde og selskab, kan være et område 

med udviklingspotentiale. Det viser sig også, at kunderne ønsker en form for kontakt med deres 

forsikringsselskab. Ved at prioritere kundekontakten kan forsikringselskaberne øge kundernes tilfredshed 

og loyalitet (ibid.). Almindeligvis er det nok, at søge kontakten med kunden en enkelt gang om året. 

Forsikringer er for de fleste et lav-involveringsprodukt, når først forsikringer er blevet tegnet, og derfor 

behøver internaktionen ikke at være specielt stor mellem selskabet og kunden.   
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6. Loyalitet 
Kundeloyalitet er anset som en vigtig kilde for opnåelsen af en konkurrencemæssig fordel, når det kommer 

til fastholdelse af kunder, genkøb og langsigtede kunderelation (Chen & Wang, 2009) Præmissen for 

loyalitet mellem kunden og virksomheden er, eller burde være gensidig værdiskabelse (Jacobsen & Ulka, 

2012).  

Høje omkostninger er ofte forbundet med at tiltrække nye kunder, hvilket kræver en stigende 

nødvendighed i at forbedre loyalitetsniveauet for sine eksisterende kunder (Casaló et al., 2008). 

Omkostninger forbundet til en nuværende kunde er lavere end omkostninger ved at erhverve en ny 

(Flavián et al.,2006). I litteraturen nævnes en række fordele ved at have loyale kunder:  

- De betaler mere for virksomhedens produkter, med mulighed for krydssalg eller muligheden for 

opsalg af bedre produkter (Buchanan & Gilles, 1990; Reichheld & Teal, 1996) 

- De bliver muligvis mindre prisfølsomme (Reichheld & Teal, 1996), og som resultat heraf vil de være 

mindre tilbøjelige til at skifte til en anden udbyder (Buchanan & Gilles, 1990) 

- Omkostninger forbundet med erhvervelse af nye kunder sker kun i starten af relationen, så en 

længere relation mellem virksomhed og kunden, vil mindske omkostningerne forbundet til kunden 

(Buchanan & Gilles, 1990). 

Virksomheder som har større grupper af loyale kunder viser sig ofte at have en større markedsandel, hvor 

markedsandele er associeret med en højere afkastningsgrad (Reichheld & Sasser, 1990; Raj, 1985). 

Sammenhængen mellem kundeloyalitet og profitskabelsen er veletableret i ledelse og marketing-

litteraturen (Grønholdt & Martensen, 2002; Oliver 1999; Anderson et al., 2004). Selv en mindre stigning i 

kundefastholdelsen kan resultere i en endnu større nettoværdi i fremtiden (Guillén et al., 2012). Jacobsen 

& Ulka (2012) påpeger dog at loyale kunder ikke nødvendigvis altid er profitable. Variationer mellem 

forskellige markeder indiker også forskelle i de metoder, som bruges til måling af mærkeloyalitet (Jensen & 

Hansen, 2006). Hvad der afgør kundeloyalitet, kan derfor ikke sammenlignes mellem forskellige brancher.  

I litteraturen kan loyalitet ses fra forskellige perspektiver. De to mest relevante perspektiver er den 

adfærdsmæssige og holdningsbaseret. Indenfor det adfærdsmæssige perspektiv konceptualiseres loyalitet 

som genkøb, mens den holdningsbaseret afbilder loyalitet som et psykologisk stadie, hvor kunden bliver i 

samme selskab som resultat af den pågældende virksomheds relations-strategi (Picon et al., 2013; Guillén, 

2012).  Det holdningsbaserede perspektiv er baseret på positive meninger og engagement omkring et 

brand (Guillén, 2012).  Set fra en alene stokastisk tilgang, vil mærkeloyalitet anses som genkøb uden 

åbenlyse faktorer som afgør adfærden. Dette giver ingen forståelse af hvordan man opbygger 
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mærkeloyalitet (Jensen & Hansen, 2006) Den stokastiske tilgang kan være brugbar i forbrugerens 

købsadfærd ved hurtigt omsættelige forbrugsvare. Jacoby (1971) sætter ligeledes en kritisk holdning til 

definitioner af mærkeloyalitet, som defineres alene på baggrund af genkøb. At forudsige en fremtidig 

købsadfærd kan være ganske vilkårlig, og undlader mere end en overfladisk forståelse og ingen 

identifikation af hvorfor forbrugeren køber (ibid.).  ”From a determinist approach brand loyalty is 

conceptualised more like an attitude or intention to purchase and it is believed that the researcher can 

investigate the factors producing brand loyalty” (Jensen & Hansen, 2006: 442). Kombinationen af disse to 

perspektiver gør det muligt, at identificere den sande mærkeloyalitet (Dick & Basu, 1994). Dick & Basu 

(1994) påpeger at en relativ genkøb ikke reflektere en sand loyalitet til produkt, men kan være et resultat af 

situationsforhold. Ifølge Jacoby (1971) og Dick & Basu (1994) er en positiv holdning nødvendig, for at sand 

loyalitet kan opstå.  Modsat betegnes genkøb uden positiv holdning som falsk loyalitet.  Forbrugeren kan 

altså kun beskrives som værende sand loyal, hvis der skabes en positiv holdning i forlængelse af genkøb.  

Der findes I den akademiske verden mange definitioner på begrebet loyalitet. De fleste definitioner af 

begrebet minder om hinanden. Day (1969) anses som værende en af de første som sammensatte 

definitionen af mærkeloyalitet. Day (1969: 29) siger således: ”There is more to brand loyalty than just 

consistent buying of the same brand - attitudes, for instance”. Jacoby (1971) definer også mærkeloyalitet 

ved genkøb, men understreger at adfærden er baseret på psykologiske beslutningsprocesser, hvor 

mærkeloyalitets holdninger er den underliggende disposition for at handle på bestemt måde. Genkøb er 

ikke bare en vilkårlig respons men resultat af faktorer som eksempelvis psykologiske, situations- og 

følelsesmæssige faktorer.  

Oliver (1997: 392) definerer loyalitet som: 

“A deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in the future, 

thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite situational influence and 

marketing efforts having the potential to cause switching behaviour”.  

Loyalitet kan godt blive vurderet alene på adfærd, men giver en relative lille forståelsen af forbrugerens 

loyalitet, og hvilken type loyalitet vi taler om. De ovenstående definitioner ligger derfor også vægt på det 

holdningsbaserede perspektiv, og hvorvidt loyaliteten er sand eller falsk.  

Relationen mellem holdning og adfærd er anerkendt i forskningen af forbrugeradfærd, selvom denne 

relation anvendes mest i situationer hvor forbrugeren er højt involveret. Under forudsætning at selv ved 

høj frekvens af forbrugervare vil nogle forbrugere udvise mere involvering i købsbeslutningen end andre 

(Jensen & Hansen, 2006). En Forståelse af den relative holdning til mærkeloyalitet, er vigtig i fastholdelse af 
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sine kunders genkøb af deres produkter. ”Only if an increase in relative attitude results in an increase in 

repeat purchase it is meaningful for marketers seeking to influence repeat purchasing through attitude 

building marketing strategies” (Jensen & Hansen, 2006: 443). Forbrugerens involvering er anset som vigtig i 

formationen af loyalitet. I en undersøgelse af LeClerc & Little (1997) konkludere at en høj 

involveringsprodukter reflekter sand loyalitet, mens gentagende køb ved lav involvering er vane-

købsadfærd. Forbrugerens Involveringen i forsikringsbranchen vil blive berørt i et senere afsnit. 

6.1 Sammenhængen mellem tilfredshed og loyalitet 

Mange studier har gjort kundetilfredshed af et virksomhedsprodukt eller servicen som en afgørende 

determinant for opnåelsen af kundeloyalitet (Rand, 2006; Anderson, 2003). Der opstilles i litteraturen en 

generel kausal sammenhæng, hvor en stigende kundetilfredshed er positiv korreleret med en større 

kundeloyalitet (Oliver, 1999). Men selvom virksomhederne oplever at have tilfredse kunder betyder det 

ikke loyale kunder. Kunderne behøver ikke at være loyale, fordi de er tilfredse, og de loyale kunder er ikke 

nødvendigvis profitable (Jacobsen & Ulka, 2012).   

Sammenhængen mellem kundetilfredshed og kundeloyalitet kan derfor ikke opstilles så simpelt (Oliver, 

1999; Jacobsen & Ulka, 2012; Hansen, 2012). I litteraturen ses at tilfredsheden-loyalitet ikke er særligt 

specificeret. Oliver (1999) inddeler sammenhængen mellem tilfredshed og loyalitet i seks grupper.  

Figur 1; Kilde: Oliver, 1999:34 
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I den første gruppe antages det at tilfredshed og loyalitet er separate manifestationer af det samme begreb 

(Oliver, 1999). Opfattelsen af at tilfredshed er lig med loyalitet, er en hyppig forekomne. Set i forhold til 

vores tidligere definitioner kan denne sammenhæng være svær at acceptere. Dette ses også fra andre 

forskere (Hansen, 2012; Anderson, 2003). Tilfredshed er ofte tidsbestemt og ses i transaktionen, som kan 

være en engangsforeteelse. ”Ved gentagende transaktioner vurderes tilfredsheden efter, hvordan produkt 

eller service har skabt værdi” (Jacobsen & Ulka, 2012; 66). Fra virksomheden er transaktionen opfattet som 

tilfredsstillelse af forbrugeren, mens loyalitet er en tilstand af varige præferencer af service og produkt 

(ibid.).  

Den anden gruppe foreslår at tilfredshed er et centralt begreb for loyaliteten, uden hvilken loyalitet ikke 

kan eksistere, og at den forankre loyaliteten (Oliver, 1999). Udfordringen ved denne antagelse er hvis 

forbrugeren står overfor få eller ingen valgmuligheder i hans købsadfærd. Således kan forbrugeren ud fra 

de tidligere definitioner godt være loyal i form af genkøb uden at være tilfreds. Forbrugeren kan stå overfor 

manglende valg eller vanskelige exit-barrier. Man kan tale om loyalitet, som er falsk eller tvungen loyalitet 

(Jacobsen & Ulka, 2012). Den tredje gruppe angiver tilfredshed som en ingrediens til loyalitet, men er stadig 

kun én af dens komponenter (Oliver, 1999). Denne teori bygger således på at tilfredsheds er nødvendigt for 

at skabe loyalitet. Der findes forbrugssituationer, hvor tilfredshed eksistere uden loyalitet. Dette gælder 

især indenfor køb, hvor købsfrekvensen er minimal (Jacobsen & Ulka, 2012). Selvom virksomhederne 

oplever at have tilfredse kunder betyder det ikke loyale kunder. Den fjerde gruppe foreslår en teori hvor 

der overordnet findes ultimativ loyalitet med tilfredshed og ”simpel” loyalitet som komponenter (Oliver, 

1999). Dette kan også være en udfordring, da man kan være loyal uden at være tilfreds og tilfreds uden at 

være loyal. Det kan også være at forbrugeren både er tilfreds og loyal (Jacobsen & Ulka, 2012). Den femte 

gruppe er tro mod den foregående erklæring, om at en vis fraktion af tilfredshed findes i loyalitet, men ikke 

er selve essensen af loyalitet (Oliver, 1999). Det er opfattelsen at tilfredshed og loyalitet er overlappende. 

Graden af overlapning og sammenhængen kan diskuteres, samtidig med forholdet af sand, tvungen og 

indhegnet loyalitet (Jacobsen & Ulka, 2012).  

Den sjette gruppe siger at tilfredshed er begyndelsen på en transformation der ender i en separat loyalitets 

tilstand. ”This Situation also suggests that loyalty may become independent of satisfaction so that reversals 

in the satisfaction experience (i.e., dissatisfaction) will not influence the loyalty state” (Oliver, 1999: 34).  

Loyalitet kan ikke blot være et stadie af tilfredshed. Modsat kan loyaliteten være grunden til utilfredshed, 

hvis de er delvist låst i deres nuværende udbyder (Jacobsen & Ulka, 2012). Hvis forbrugerne ikke kan 

differentiere mellem alternative udbydere, vil den relative holdning være lav med manglende af sand 

loyalitet som en konsekvens.  



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 25 af 128 
 

6.2 Måling af loyalitet.  

Mange virksomheder oplever at have tilfredse kunder baseret på målinger i f.eks. European Customer 

Satisfaction Index (ECSI) modellerne eller Net Promotors Score (NPS). ESCI er et kundetilfredshedsindeks, 

der viser hvordan kunderne rater virksomheden på en række parameter. Formålet var at udregne hvordan 

forskellige paramter over tid kunne påvirke loyaliteten. 

  

Tanken bag ECSI-modellen var muligheden for at udregne, hvordan forskellige parameter kunne influere 

den fremtidige loyalitet (Jacobsen & Ulka, 2012). Udfordringer med ECSI-målingerne er at den viser et 

situationsbillede. Hvis man oplever et fald i scoren, er det ikke muligligt, at identificere de faktorer, som 

skal forbedre kundetilfredsheden derefter. ECSI- modellen viser udviklingen i tilfredshedsparameter, så 

virksomhederne kan få indsigt i de faktorer, som er vigtigt for tilfredsheden og loyaliteten (ibid.). Det kunne 

eksempelvis være en forbedring af image, produkt, service eller relationer. Extended Performance 

satisfaction index (EPSI) er en model som tager udgangspunkt i quality management konceptet (ibid.). EPSI 

er en model baseret tilgang til at fremskaffe informationer om image, kundeforventninger, opfattet 

produkt- og servicekvalitet samt loyalitet hos kunder, medarbejdere og andre interessenter (Eskildsen, 

2004).  

NPS er et værktøj til at foretage kundemålinger af kundeloyaliteten (Jacobsen & Ulka, 2012). Frederick F. 

Reichhled (2003) anså de fleste kundetilfredshedsundersøgelser som tidskrævende og kompliceret. 

Reichheld kom frem til en model med et spørgsmål:”How likely is it that you would recommend this 

company/product to a friend?”.  NPS viser ifølge Reichheld kausaliteten mellem en virksomheds vækst rate, 

og andelen af kunder som med stor sandsynlighed vil anbefale en virksomhed til en anden. En række 
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forskere er dog kritisk over at NPS- modellen skulle være den bedste indikator for virksomhedens vækst 

(East et al., 2011; Keiningham et al., 2007). Ifølge Kristensen & Westlund (2004) er NPS ikke var at 

foretrække fremfor andre kundeloyalitetsspørgsmål (tilfredshed/genkøb). En væsentlig mangel ved at 

anvende NPS er at målekonceptet ikke giver indblik i de parametre, som kan forbedre kundeoplevelsen. 

Jacobsen & Ulka (2012) foreslår i stedet at der måles på kundeadfærd og supplere med undersøgelser, med 

udgangspunkt i værdiskabende handlinger til kunden.  

6.3 Klyngevirksomheder 

Forsikringsbranchen kan karakteriseres som en gruppe af klyngevirksomheder, da den ikke er baseret på 

kunde-relationer, men udelukkende på produkter, services, kanaler, priser og transaktioner. Kunderne 

skifter hurtigt til konkurrenterne, hvis de har et bedre tilbud, bedre kanal, bedre service, eller hvis kundens 

forventninger ikke bliver indfriet (Jacobsen & Ulka, 2012).  

Klyngevirksomheder kan især findes indenfor brancher af bank, forsikringsselskaber, teleselskaber og 

detailhandelslæder (Jacobsen & Ringberg, 2011). En klyngevirksomhed kan ikke i samme grad som 

mærkevarevirksomhed, differentiere sig fra en gruppe af virksomheder gennem deres brand. Den må i 

konkurrence med lignende virksomheder både skabe en unik positionering og samtidig opnå relative 

fordele i deres niveau af omkostninger og effektivisering (ibid.). Forsikringsbranchen som en klynge indikere 

at forsikringsselskaberne har stærke produkt- og markedsmæssige fællestræk, som gør at kunden opfatter 

dem relativt uddifferentieret (Jacobsen & Ringberg, 2011; Jacobsen & Varnes, 2012).      

En udfordring for klyngevirksomheder er at forvandle tilfredshed til loyalitet. For at skabe loyalitet skal der 

arbejdes intenst med kommunikation, salg og service (Jacobsen & Ulka, 2012). For forsikringsselskaber er 

den rigtige strategi og CRM-system afgørende parameter for at opnå succes. Kunderelationen er en 

afgørende parameter, og derfor bør forsikringsselskaberne være kundeorienteret. 

Loyalitet måler man forskelligt alt efter, hvor man befinder sig i CRM-processen. Kompleksiteten af 

målinger varierer i forhold til informationer om kundernes tilfredshed, økonomiske analyser af indtjeningen 

på hver kunde eller værdiskabelsen for kunden. Måling af kundetilfredshed er kompleks, da tilfredshed er 

et samspil mellem en række individuelle faktorer som er styret af individet (ibid.). Loyalitetsmålinger bør 

omfatte en forbrugs-relateret måling, og særligt for klyngevirksomheder bør der være målinger, som kigger 

på værdiskabelse og opbygningen af relationer i forhold til interaktionen af kontaktpunkter (eks. 

informationer, kommunikation, service, transaktioner) (ibid.).  
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7. Forbrugeradfærd 

I forbrugermarkeder er forståelsen af forbrugerens værdier, motiver, adfærd og holdning en forudsætning 

for at kunne anvende de rigtige parameterindsatser (Buch-Madsen, 2009).  Forbrugeradfærden vil omfatte 

følgende afsnit:  

- Forsikring som produkt/ Opfattelse af forsikring 

- Skifteadfærd 

- Involvering 

- Beslutningsprocesser 

- Balancen mellem kundefastholdelse og kundeakkvisition 

- Forbrugertyper 

7.1 Forsikring som produkt/Opfattelse af forsikringer 

Forsikringer handler om tryghed, og forbrugerne kan ved skifte være bekymrede over at skifte til et mindre 

trygt selskab (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014). Denne bekymring skyldes dels, at branchen har et 

dårligt image og bekymringen ved at miste sin goodwill ved at skifte, hvis man har en høj anciennitet i et 

selskab (Wilke, 2012). Forsikringer er et immaterielt og hypotetisk produkt, hvilket vil sige at det først bliver 

håndgribeligt i skadessituationen (ibid.). ”Forsikringer er et kompliceret produkt, og det kan være svært for 

kunderne at sammenligne de forskellige tilbud” (WIlke, 2012:4). Forsikringsselskaberne har svært ved at 

give kunderne præcise tilbud, når de ikke kender kundens potentielle risikoprofil og skadeshistorik. 

Branchens udvikling følger i stor udstrækning aktuarens udregning af risikoforhold, som danner grundlaget 

for produktudvikling, tilbud, og kommunikation.  

Forsikringer er et emne som starter negative tanker (Wilke, 2012). Forbrugeren har ikke noget konkret at 

forholde sig til, andet end deres forventning om hvad der kunne ske, og disse forventninger bliver styret af 

image. Ikke fordi de selv har negative erfaringer med deres eget selskab, men fordi branchens omdømme 

vurderes som dårligt med historier i medierne der ikke fik deres skader dækket (Konkurrence- og 

forbrugerstyrelsen, 2014). ”Markedet anses for at være komplekst, ”tungt”, og betydningsfuldt - og tryghed 

er helt afgørende for forbrugerens valg og oplevelse af relationen til selskabet” (Wilke, 2012: 13). 

”Det vi oplever, er at mange kunder kan have svært ved lige at gennemskue hvad deres forsikringer 

egentligt dækker. Hvorfor skal jeg tegne en ulykkesforsikring og hvad dækker den osv.? Flere første gangs 

købere af forsikringer, ved at de skal have en bestemt forsikring, men er meget i tvivl om hvad den egentlig 

dækker. Men oftest er det spørgsmål omkring dækningen, fordi kunderne har svært ved at gennemskue 

deres policer”- Forsikringsrådgiver - IDA Forsikring 
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7.2 Skifteadfærd 

Selskaberne peger på at tryghed og lavinvolvering er forklaring på at den lave mobilitet (Wilke, 2012). En 

analyse af konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2014) peger på at der er en række psykologiske 

skifteomkostninger med tab af tilfredsheden, tryghed og tilknytning til nuværende udbyder, men de skaber 

værdi så længe de er hos deres nuværende udbyder. 

Ifølge Wilke (2012) er forbrugernes største barriere mod at skifte, deres forestilling om at det vil tage lang 

tid i informationssøgning, for at finde alternativer som er bedre og eller billigere end deres nuværende 

løsning. Dette samme ses i vores forbrugerinterviews: 

”Jeg syntes det var svært at orientere sig på forsikringsmarkedet, i forhold til hvilke andre muligheder jeg 

havde. Det var svært, at få et overblik over alle de andre forsikringsselskaber. Så jeg overvejede kort, om det 

var for besværligt at give sig i kast med at skifte. Så jeg har brugt virkelig lang tid på at undersøge og finde 

frem til, hvad der var af fordele og ulemper ved de øvrige selskaber”- Rasmus, 42 år 

Man vil som forbruger være bekymret for at ændre i forholdene til sine forsikringer i frygt for at lave en 

ændring, hvilket senere betyder at den faktiske dækning ikke står til mål med den forventede (Wilke, 2012). 

Bekymringen kan gøre at visse forbrugere vælger at blive i deres nuværende selskab, eller kun orienter sig 

mod kendte og større selskaber, i forestilling om det skulle være mere sikkert (ibid.). 

Dem som ikke har skiftet inden for de seneste år, har i højere grad en forestilling, om at selve skiftet kan 

være mere tidskrævende. Omvendt finder de nylig skiftet processen som simpel (ibid.). To ud af tre 

forsikringskunder, der ikke har skiftet inden for de seneste to år, forventer at et skift vil være forholdsvis let 

(Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014).  

7.3 Involvering 
Når det kommer til involvering kan der defineres en række typer af involvering relateret til produktet, 

budskabet eller modtager. Produktinvolvering er relateret til forbrugerens grad af interesse til et produkt 

(Soloman et al., 2013). Opfattelsen hos de største forsikringsselskaber er at forbrugeren ikke gider tænke i 

forsikringer i dagligdagen (Wilke, 2012). 

Det er nyttigt at betragte forbrugerens sandsynlige købsproces under forskellige niveauer af henholdsvis 

købsinvolvering og kompetencer (Hansen, 2014), som det er illustreret nedestående figur: 
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Figur 2; Kilde: Hansen, 2014 

Den klassiske situation viser en forbruger som er højt involveret i købet, og derfor aktivt søger efter 

information om forsikringen før købet. Forbrugeren kan med informationen og sine høje opfattede 

kompetencer danne viden, som kan danne basis for købet og retfærdiggøre dette (ibid.). En sådan 

forbruger kunne tænkes at klare tingene selv (eks. køb af forsikring over internettet) og tage sin egen 

vurdering af forsikringsvilkårene.  

I kvadranten ”tillid” er forbrugeren stadig højtinvolveret i købet. Involveringen kan skyldes at forsikringen 

kan have en stor betydning for ens økonomi og fremtidig ståsted i tilfælde af en skade. Forbrugeren mener 

selv at have en lav kompetence i forståelsen af forsikringsvilkårene. Det er i høj grad evnen til at vise tillid, 

som er afgørende for forbrugeren (ibid.). Tilliden til forsikringsselskaber eller andre personer 

(Venner/familie) er nødvendigt for at den manglende kompetence alligevel kan retfærdiggøre købet. 

Forsikringsrådgiveren fra IDA forsikring påpeger også troværdigheden og tilliden til selskabet: 

”Når kunderne fx ringer ind og skal tegne deres forsikringer eller har spørgsmål, der tilbyder vi en rigtig god 

service. Jeg vil også nævne vores troværdighed…” - Forsikringsrådgiver - IDA forsikring 

I kvadranterne ”Inerti” og ”Simpel udvælgelse” er forbrugeren lavt involveret i sit indkøb. ”Den lave 

involvering skyldes ofte, at forbrugeren vurdere konsekvenserne af et fejlkøb som så ubetydelige, at 

forbrugeren ikke ønsker at anvende store mængder af ressourcer (mentale og/eller tidsmæssige) på at 

foretage købet” (Hansen, 2014). Forbrugeren vil bare købe det personen plejer (inerti). I tilfælde med 

forsikringer vil kunden bare fortsætte sine betalinger af forsikringer, uden at bruge ressourcer på at kigge 

på alternativer i markedet. De lavt involverede forbrugere vil typisk ikke bruge ressourcer på at undersøge 

markedet for alternative muligheder (ibid.) 
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”Helt konkret oplever vi, at kunderne ikke involvere sig i deres forsikringer. Det kan skabe noget forvirring 

omkring hvad de er dækket af, og kan skabe noget utilfredshed, når de troede de var dækket. Men så når 

skaden er sket, finder ud af, at de var de så ikke alligevel”- Forsikringsrådgiver IDA- forsikring 

Hos forsikringsselskaber genkender de også mere usikre kunder, som har lave kompetencer:  

”… der er mange forskellige typer når de ringer ind, nogle er meget usikre, og har mange spørgsmål, mens 

andre ved det meste, og skal bare lige bekræftes i, at de har forstået det rigtigt, og hvis de har nogle 

uddybende spørgsmål. Det kan være meget forskellige samtaler man får ud fra de typer af mennesker, man 

snakker med” - Forsikringsrådgiver IDA- forsikring 

Forbrugeren forestiller sig en særdeles tidskrævendes proces at undersøge alternative muligheder på 

markedet (Wilke, 2012). Hver sjette forbruger begrunder at de aldrig har skiftet forsikring, fordi de vil bruge 

tiden på noget andet. Hver femte vælger ikke at skifte, selvom de tror de kan få en billigere indbo- og 

familieforsikring med samme vilkår et andet sted (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2014). Mange 

forbrugere afsøger ikke forsikringsmarkedet før de skifter (33 %), for at finde den bedste/billigste løsning 

før de skifter (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014). 

7.4 Beslutningsprocesser:  

Forbrugeren gennemgår en række faser i deres beslutningsproces (Buch-Madsen, 2009):  

Problem- og behovserkendelse -> informationssøgning -> Evaluering af alternativer -> købsbeslutning -> 

Efterkøbssituation 

Ifølge Wilke (2012) vil der ofte opstå et problem- og behovserkendelse når forbrugeren anskaffer et nyt 

produkt, ved eks. bil, hus. Overordnet kan der være ændringer i forbrugerens livssituation som danner 

aktivatorer i sin forsikringsportefølje (børn, nyt job, pension, ægtefælles død osv.). Uoverensstemmelser 

mellem forbrugeren og selskabet i skadesbehandling eller service kan gøre at kunden skifter (Forbruger- og 

konkurrencestyrelsen, 2014; Wilke 2012). Tanker omkring forsikringer kan også opstå når en sælger 

kontakter én og giver et tilbud. Selskaberne formoder at den primære driver for at skifte forsikring er at 

opnå en besparelse (Wilke, 2012; Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014).  

Informationssøgningen er kendetegnet ved at forbrugeren afsøger muligheder for at få behov dækket. 

Dette kan enten være passivt, hvor hukommelsen afsøges for erfaringer og opmærksomhed på 

marketingstimuli. Eller aktivt hvor forbrugeren søger via. medier, internet, bekendte (Buch-Madsen, 2009). 

Involveringen afgør om søgningen primært bliver aktiv eller passiv (ibid.). Der er tre måder hvorpå 

forbrugeren kan indsamle information: søgeinformation (forbruger søger information), 
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erfaringsinformation (forbrugeren erfare information), tillidsinformation (information skabes på baggrund 

af tillid) (Hansen, 2015).   

Det vil typisk være sådan at forbrugeren først vil søge på internettet (søge ”forsikringer”) og de enkelte 

selskabers hjemmesider, for derefter at søge en personlig kontakt med besøg fra assurandører (Wilke, 

2012). Men der kan også være tilfælde, hvor forsikringsselskab har haft mulighed aktivt at erhverve en 

forsikringskunde ved at kontakt forbrugeren telefonisk:  

”… jeg blev kontaktet af over telefonen af en sælger fra alm. Brand som gerne vil give mig et tilbud og det vil 

jeg ikke sige nej til, det kunne være at de kunne give med et bedre tilbud end hvad jeg betalte hos GF med 

samme vilkår” - Henrik, 53 år 

”En blanding af internet og telefon. Jeg søgte på forsikringsselskaber og fik en række forskellige som jeg 

kunne vælge imellem. Jeg ringede efterfølgende til dem jeg så nærmere på” Christian, 36 år 

Telefonsælgeren kontakt bruges således også til at af- eller bekræfte om man har en god dækning til en 

billig pris.  Det som ofte aktivere søgning af forsikringer kan være anskaffelse af noget nyt (eks. bil, hus), 

utilfredshed med skadesbehandling, ændringer i ens liv, årlige betaling (Wilke, 2012). Forbrugernes valg af 

udbyder kan tilskrives en række faktorer, herunder søgeomkostninger (Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 

2014). Men det viser sig også at jo mere forbrugerne søger, jo mere uoverskueligt opleves 

forsikringsmarkedet.  

”Vi oplever at kunder syntes det kræver alt for mange ressourcer, at skulle til at lede efter nye forsikringer. 

Vi har også den generelle opfattelse, at mange kunder ikke skifter deres forsikringer på grund af dette.” - 

Forsikringsrådgiver IDA- Forsikring 

I selve beslutningsprocessen vil der oftest ses en fælles involvering og beslutning blandt voksne i 

hustanden. Men der vil typisk være en person som tager ansvaret i søgningsarbejdet af nye forsikringer 

(Wilke, 2012). Tidsforløbet i valget af forsikringer kan ofte karakteriseres som langstrakte med små tilløb 

(Wilke, 2012). Tillid er en afgørende faktor i informationssøgningen, og i tilfælde af at forbrugeren har hørt 

dårligt omtale eller ry, vil visse forsikringsselskaber blive udelukket (Wilke, 2012). Mange taler med venner 

og familien i søgeprocessen for at indsamle erfaringer med de forskellige selskaber (Wilke, 2012).  

”Så brugte jeg også mit netværk, familie og venner, og hørte hvad de havde af erfaringer med deres 

forsikringsselskaber, inden jeg tog en endelig beslutning. ” Rasmus, 42 år  
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I evalueringen af alternativer kan det være svært at forstå forskellene mellem selskabernes dækning 

(Wilke, 2012). Samtidig kan selskabernes sprogbrug af juridisk karakter være vanskeligt for forbrugeren. 

Når forbrugeren undersøger alternativer er det ud fra en samlet betragtning, hvor man til sidst i processen 

vurdere den samlede forsikringspræmie. Der vil typisk i begyndelsen af processen være størst interesse for 

bilforsikringen, da forbrugerne forventer at kunne få den største besparelse herigennem (ibid.).  

I købsbeslutningen går forbrugeren fra købsintention til køb. Der kan være en række faktorer, som kan 

forhindre at intentionen fører til køb (Buch-Madsen, 2009). Dette kan være dårlig omtale, travlhed, 

økonomi, opfattelse af kundeservice osv.. For nogle forbrugere handler det om at kunne forhandle sig til en 

bedre pris, mens andre fraholder sig køb på nettet, fordi man ikke får den personlige rådgivning (Wilke, 

2012). Hovedparten foretrækker at få en assurandør ud i hjemmet og ikke pr. telefon, da forsikringer kan 

anses som komplekse, og derved føler en større tryghed ved personlig kontakt (ibid.). Omvendt føler andre 

sig sikre nok ved at foretage køb pr. telefon eller over hjemmesiden (+mail). 

”Jeg tror mere de fleste selskaber kører over telefonen i dag eller over deres hjemmeside. Det er der man 

køber og bestiller produkterne. Der er ikke så meget personligt kontakt i dag, men der er så nogen 

sleskaber, som stadig holder fast i blandt andet det selskab jeg skifter til, de foretrækker den personlige 

kontakt, og kommer ud i folks hjem og snakker tingene igennem. Det kan jeg på en måde også godt bedre 

lide” - Henrik, 53 år  

”lige specielt ved forsikringer så man er sikker på at der ikke sker nogen misforståelser omkring dækning, så 

foretrækker jeg at tage telefonen eller sidde overfor assurandørerne eller sælgeren” - Henrik, 53 år  

”… en barriere vi ofte ser, er at kunderne har svært ved at sammenligne deres forsikringer med andre, på 

prisen og dækningen osv. Hvor kan jeg sammenligne, og hvad er det helt specifikt jeg skal kigge efter? Hvis 

de heller ikke er helt sikre på hvad de er dækket af nu, er det også svært at sammenligne med andre 

forsikringer. Derfor ved vi, at flere som overvejer at skifte, ikke gør dette, fordi det er for svært”- 

Forsikringsrådgiver - IDA forsikring.  

Efterkøbsadfærden er forbrugerens reaktion på købet, hvor idealet er at gøre kunden ambassadør der 

anbefaler til andre (word-of-mouth). Efterkøbsadfærden handler om at undgå efterkøbsdissonans, der 

indtræder, når kunden føler usikkerhed efter købet (Buch- Madsen, 2009). Forsikringer et hypotetisk 

produkt, hvor det først tages i brug ved en skadessituation, derfor kan der typisk først opstå en vurdering af 

selskabet sagsbehandling fra kunden.  
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7.5 Balancen mellem kundefastholdelse og kundeakkvisition 

Forsikringsbranchen har historisk set haft et større fokus på kundeerhvervelse, og i mindre grad fokuseret 

på service og kundeoplevelse. ”Branchen har heller ikke haft nok fokus på at bevare de mest lønsomme 

kunder men har været drevet af mere ensidig satsning på nysalg” (Wilke, 2012: 23).  

Ifølge Wilke (2012) ses en ændret tendens i markedet hvor der i højere grad måles i performance på den 

samlede kundeportefølje og evnen til at fastholde kunder over evnen til at skabe nysalg.  

7.5.1 Kundefastholdelse:  

For at fastholde sine kunder har prisen været et styrende parameter for forsikringsselskaberne 

(Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014). Dette gælder især samlerabatordninger idet forbrugeren, ser 

det som forudsætning for at spare på sine forsikringer. Forsikringsselskaber vil også gerne have en 

helkunde fremfor en delkunde, med den devise om at det skaber en større barriere for et fremtidigt skifte 

(Wilke, 2012).  

”… en af de væsentligste er prisen på forsikringerne, hvor kunderne oftest går efter, at kunne spare nogle 

penge. Det kan hurtigt løbe op i mange penge, som en familie skal bruge årligt på forsikringer… Andre 

årsager som spiller en rolle er dækningen af forsikringerne, også i forhold til hvad dækningen er, i forhold til 

den pris kunden betaler. Vi oplever også, at kunderne ofte har svært ved at gennemskue hvad de får af 

dækning, for den pris de nu engang betaler. Et andet punkt er selvrisiko… ” - Forsikringsrådgiver - IDA 

forsikring  

”Det er utilfredshed med afgørelser på skader og ulykker. Hvis kunden ikke føler den får det ud af 

forsikringen som kunden betaler for, skaber det noget utilfredshed. Og når kunder forlader os, er det ofte en 

af grundene” - Forsikringsrådgiver IDA - forsikring 

Betydning af prisen kan også tolkes fra forbrugerinterviewet:  

”Primært er det jo pga. prisen at jeg skifter. Havde jeg sparet et par hundrede kroner havde jeg ikke skiftet, 

men kun fordi vi er oppe og snakke flere tusinde kroner. Men ellers har vi jo været yderst tilfreds med at 

være i det gamle forsikringsselskab, men så snart man kan spare 3-5 tusinde og man ikke bliver stillet 

ringere dækningsmæssigt, så det jo næsten halvdumt hvis ikke man skifter.”-  Henrik, 53 år 

Der skal være en vis besparelse før forbrugeren gider overveje at skifte selskab. Ifølge Wilke (2012) kræver 

dette en besparelse på mellem 10 og 20 procent.  Ifølge Wilke (2012) så har selskaberne et indtryk at 

branchen er villig til at slå 10 % af prisen overfor en god kunde, som skulle være risikozonen for at flytte 

selskab, men det er et individuelt skøn på baggrund af lønsomhed og andre positive faktorer.  
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7.5.2 Kundeakkvisition:  

Selskaberne har traditionelt haft fokus på kundeakkvisitionen ved at benytte undtagelsen i dørsalgsloven, 

som gør det muligt for selskabernes sælgere at kontakte private forbrugere uden tilladelse (Wilke, 2012). 

Hovedparten af selskaberne starter typisk med at bruge telefon sælgere som bliver efterfulgt af personlig 

kontakt (face-to-face). ”Denne strategi skyldes erfaring med, at hovedparten af forbrugerne har behov for 

personlig kontakt for at træffe en endelig beslutning” (Wilke, 2012: 24). Selskaberne er begyndt at supplere 

den geografiske gennemringning med kontaktmateriale fra lead generatorer som Tjenestetorvet og Find 

Forsikring (Wilke, 2012). Forbrugeren indikerer herigennem selv om de ønsker at blive kontaktet. 

Selskaberne finder disse leads generatorer særlig interessant, fordi forbrugeren ofte er motiveret til at 

skifte (ibid.).  

Forsikringsselskaber ved at forholdene omkring sagsbehandlingen spiller en vigtigt rolle i kundeoplevelsen: 

”Opfatter kunden at de får den rigtige behandling og service, og at der ikke går alt for lang tid, inden der 

kommer en afgørelse på deres sag. Men også noget som vores ry, hvad kender forbrugerne egentligt til 

selskabet, hører man om der er problemer når der opstår skader, det betyder også meget. Når du i mange 

år betaler til et forsikringsselskab uden nogle skader, og når der så opstår en skade, forventer forbrugeren 

også bare at det hele fungerer, og man får en god løsning og får dette dækket”- Forsikringsrådgiver -IDA- 

Forsikring 

Samme holdninger ses hos forsikringskunden, som sætter visse forventninger til sagsbehandlingen: 

”Prisen skal være betydningsfuld og dårlig service af sagsbehandlingen vil jeg sætte som afgørende 

faktorer. Alt anden har mindre betydning men er med i helhedsoplevelsen, hvis man kan sig det på den 

måde”- Laura, 25 år  

”Jeg anmeldte skaden og tyveriet til forsikringsselskabet og forventet at tingene vil foregår forholdsvis 

smertefrit, men jeg skulle igennem en længere sagsbehandling som tog utrolig lang tid”- Rasmus, 42 år  

Der fokuseres i højere grad på at kunderne kan servicere sig selv gennem forsikringsselskaberne 

hjemmesider: 

”Vi har arbejdet på at vores kunder skal kunne servicer sig selv, og kan finde svar på deres spørgsmål, uden 

at skulle ringe ind til os i en bestemt telefontid. De kan på vores hjemmeside selv skabe sig et overblik, og 

kan også selv tegne forsikringer her uden kontakt til os, hvis de ikke ønsker dette” - Forsikringsrådgiver IDA- 

forsikring 
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”Jeg syntes også det er vigtigt, at jeg kan finde svar på mine evt. spørgsmål på deres hjemmeside, når jeg 

har nogle, så jeg ikke nødvendigvis behøver at ringe ind for at få svar” - Rasmus, 42 år 

7.6 Forbrugertyper  

Ifølge Wilke (2012) er forsikringskundens alder den som har størst indflydelse på skifteadfærden. De yngre 

(op til 30 år) orientere sig oftere og mere grunddigt i forsikringsmarkedet, hvis de har en bil, mens ældre er 

mindre tilbøjelige til at skifte, og skifter muligvis kun hvis de bliver kontaktet af sælger eller bliver utilfreds 

med deres selskab (ibid.). Yngre mener at de kan opnå en stor besparelse mellem selskaberne (særlig 

bilforsikring), mens de ældre ikke i samme grad mener at der er penge at spare ved at ungesøge 

alternative. Ældre har derudover oplevet har flere erfaringer med nuværende selskab, mens yngre omvendt 

ikke nødvendigvis er tilknyttet på samme måde (ibid.)  

Forbrugernes holdning mod at forhandle forsikringer, kan være en faktor om personen orientere sig mod 

forsikringsalternativer. Det samme gør sig gældende for hvornår man har brugt sin forsikring. Man vil være 

mindre knyttet til selskabet, hvis forsikringen ikke har været brugt i lang tid. Omvendt vil dem som har fået 

hjælp have én stærkere relation (ibid.). Hvis forbrugeren har anmeldt noget på sin forsikring (eks. 

ulykkesforsikring), vil man være mere tilbageholdende med skifte, af frygt for senere skadesudbetaling 

(ibid.).  

De fleste ønsker kun at have ét forsikringsselskab, og søger derfor markedet med målet om at finde en 

samlet løsning i stedet for at sprede sine forsikringer ud til flere. En samlet løsning hos forbrugeren skyldes 

en forventning om en samlerabat hos forbrugeren (ibid.). Samtid tænker forbrugeren at man er bedre 

stillet og er sikre på at alt er som forventet hvis man kun har ét selskab, som det også kan ses fra vores 

interviews:  

”Efter min opfattelse er det bedste at kunne samle alle sine forsikringer et sted både fordi man ofte får en 

samlerabat og hvis der sker skader tror jeg også på at man er bedre stillet, hvis man er stor kunde fremfor 

at være kunde med et enkelt produkt” - Henrik,  53 år 

”… hvis det overordnet mål er at have en samlet besparelse på alle mine forsikringer, som jeg kun kan opnå 

ved at have et forsikringsselskab, så vil jeg klart se det som en mulighed, men igen jeg skal også kunne se en 

besparelse ellers kan det være ligegyldigt om jeg har flere forsikringsselskaber…” - Laura, 25 år  

Folk som er utilfredse med deres tidligere forsikringsselskab er typisk mere orienteret omkring dækning ved 

et skifte. Dette vil typisk være ret specifikke ting ved forsikringsproduktet. ”Forbrugeren savner et overblik 
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over, hvilke dækningsforhold der er særligt vigtige at være opmærksomme på, og hvad der adskiller de 

enkelte selskaber” (Wilke, 2012: 32).  

Som beskrevet tidligere kan tilfredshed med eksempelvis sagsbehandlinger og udbetalinger være en faktor 

til loyaliteten og derfor medvirke som en skiftebarriere. Omvendt er loyaliteten ikke stærkere, end at hvis 

der kan være en besparelse at hente, så skifter kunden. 

”Det er også vigtigt, at selskabet er til at stole på. Fx i forbindelse med min forespørgsel/klage omkring min 

skade, var det tilfredsstillende den måde det blev håndteret på. Det er vigtigt at kunden er i fokus, og 

selskabet gør hvad det kan for at hjælpe.” - Rasmus, 42 år 

Forsikringsselskabet forstår også vigtigheden af at lytte til kunden:  

”Vi forsøger altid at lytte til kunden, så de ikke føler sig tilsidesat. Vi prøver også altid, at komme med en 

forklaring på de afgørelser der måtte være, så kunden kan få en bedre forståelse for udfaldet” - 

Forsikringsrådgiver - IDA forsikring 

Det er vigtigt at selskabet viser tillid til forbrugeren, og ikke stiller sig mistroisk overfor kunden med 

mistænksomme spørgsmål. Dette kan ses fra vores interview, at det er med til at påvirke kunden opfattelse 

af forsikringsselskabet. Dette samme påpeges af Bechmann & Hirshals (2014).  

”Hvis selskabet ikke kan håndtere en klage, og udrede de misforståelser som der burde være, så har jeg ikke 

den respekt for dem. Hvis de mistroiske overfor min anmeldelse vil det skabe et ligeledes et dårligt forhold 

til mit forsikringsselskab” - Laura, 25 år  

Der er en tryghedsfølelse ved at forbrugeren ved hvad de har hos deres nuværende selskab, men ikke er 

sikker på hvad de får hvis de skifter. Det kan samtidig være at folk er bekymret ved at gøre noget forkert 

ved at skifte, og glemmer at inddrage relevante specifikkationer i dækningen. Dette betyder ofte at folk 

tager deres gamle police frem og siger til en assurandør for det nye selskab, at de som minimum skal have 

samme dækning, som er tilfældet med vores forbrugerinterview:  

”… Vi har været super tilfreds med GF og deres produkt… nu har jeg så bare fundet et andet selskab, som 

kan tilbyde de samme forsikringer, måske ikke ringere men til lidt bedre dækning på visse områder også til 

en lavere pris” - Henrik, 53 år.  
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8. Traditionel service kvalitet  

Litteraturen omkring opfattet servicekvalitet og kundetilfredshed er udbredt i området af marketing. 

Servicekvalitet defineres ofte som den overordnet kundeindtryk af den relative 

underlegenhed/overlegenhed af en tjenesteudbyder og dets tjenester (Bitner & Hubert, 1994) og betragtes 

sammenlignelig med kundens samlede holdning til virksomheden (Parasuraman et al., 1988). Ifølge Doyle 

(1987) dannes servicekvalitet i det miljø hvilket et møde finder sted, og dermed det positive resultat af det 

møde giver anledning til vurdering af servicekvaliteten. Servicekvaliteten er kompleks i det omfang, at det 

den komponerede resultat af teknisk og funktionel kvalitet (Parasuraman et al., 1985). Grönross (1982; 

1983;1988) definere den tekniske kvalitet ved de attributter som kunden modtager for servicen, mens den 

funktionelle er forbundet med hvordan servicen er leveret.  Den funktionelle kvalitet kan muligvis være 

mere signifikant sammenlignet med den tekniske kvalitet, da det kan overvinde eventuelle mangler i de 

tekniske problemer og kvaliteter (Grönross, 1988).  

En række studier har forsøgt at afdække de service-attributter som har den mest signifikante effekt på 

kvalitetsvurderingen i det traditionelle service område (Parasuraman, et al.,1985; 1988; ). Blandt disse 

studier er særligt to studier anset som det mest passende ramme for nærværende forskning (Yang & Fang, 

2004).  En af de fremtrædende målinger i litterature af service-kvalitet er ”the gap analysis model” 

(Parasuraman et al., 1985) og SERVQUAL skaleringen for målingen af service kvalitet, som er baseret på 

”the gap analysis model” (Parasuraman et al., 1988). Kunderne giver to score i en identisk ”likert” skala, til 

hver af de 22 service attributter. Den ene score indiker forventningen til den leverede service af 

virksomheder i en specifik service sektor, mens den anden score viser opfattelsen af den leverede service 

hos serviceudbyderen. Grönroos (1982) ser services som et produkt, der kræver forbrugeren involvering i 

processen med produktionen og forbrug. Kundeforventninger kan være påvirket af faktorer såsom eksterne 

faktorer, marketing aktiviteter og word-of-mouth. Kundens kvalitet evaluering er ikke kun baseret på 

resultatet af en service, men involvere også processen af serviceleveringen (Parasuman et al., 1985) 

Parasuraman et al. (1985) opstillede ti dimensioner (tangibles, reliability, responsiveness, communication, 

credibility, security, competence, courtesy, understanding the customer, and access), som senere gennem 

yderligere forskning blev reduceret til fem dimenstioner (tangibles, reliability, responsibility, assurance and 

empathy), hvilket udgør basen af den globale måling for service kvalitet (Parasuraman et al., 1998). Et 

studie gennemført af Johnston (1995) fandt 18 service dimensioner: access, aesthetics, attentiveness, 

availability, care, cleanliness/tidiness, comfort, commitment, communication, competence, courtesy, 

flexibility, friendliness, functionality, integrity, reliability, responsiveness, and security. Den proces der 

anvendes af kunder med at evaluere servicekvalitet kan være usædvanlig sammensat, og kan ikke let 
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identificeres (Rand, 2006). Derfor har der også været kritik af konceptuelle og metodiske årsager (Buttle, 

1996). 

8.1 Servicekvalitet og tilfredshed 

Det kausale forhold mellem servicekvalitet og tilfredshed har været et debatemne for forskere 

(Parasuraman et al., 1988). Indirekte i service marketing litteraturen findes ideen om at tilfredsheden er 

relateret til servicekvaliteten og forbrugerens købsintention (Woodside et al., 1989). Cronin & Talor (1992) 

fandt alle koefficienter signifikante i sammenhængen mellem ”Service kvalitet -> tilfredshed -> 

købsintention”, men dette var ikke tilfældet i ”tilfredshed -> service kvalitet -> købsintention”. Et tredje 

argument er at forskellen mellem servicekvalitet og kundetilfredshed, i visse situationer kan være uklar 

(Bolton & Drew, 1991). Ifølge Rand (2006) er den fremherskende tanke at servicekvaliteten er en forgænger 

for kundetilfredshed, mens tilfredsheden påvirker adfærden hos kunderne mere end servicekvaliteten.   

Ifølge Taylor & Baker (1994) findes der overvejende beviser i service-litteraturen som støtter positionen at 

servicekvalitet og kundetilfredshed er bedst konceptualiseres som unikke konstruktioner uafhængig af 

hinanden, når det kommer til forbrugerens beslutningsproces. Oliver (1993) har identificeret en række 

nøgle elementer hvor servicekvalitet adskiller sig fra kundetilfredshed:  

- En kvalitetsvurdering er ret specifik, hvorimod tilfredshed kan fra hvilken som helst dimension, også 

dem som ikke er kvalitetsrelateret (Oliver, 1993; Grönross 1982).  

- Kvalitetsforventninger kan være baseret på idealer eller opfattelsen af topkvalitet, mens en række 

ikke-kvalitets relateret problemstillinger kan hjælpe på tilfredshedsvurderingen.  

- Kvalitetsopfattelse kræver ikke erfaring med serviceudbyderen, men det gør en 

tilfredshedsvurdering 

- Kvalitet menes at have færre konceptuelle forgængere end tilfredshed 

Johnston (1995) har fundet at årsager til utilfredshed og tilfredshed, ikke nødvendigvis er det samme. Nogle 

Service-kvalitets attributter vil ikke påvirke kundetilfredsheden særligt, mens andre attributter vil kunne 

have en signifikant kausalitet på tilfredsheden. Johnston (1997) har klassificeret alle dimensioner ind i tre 

kategorier. Der findes dimensioner som øger tilfredsheden, hvis de er leveret rigtigt, men som ikke 

nødvendigvis skaber utilfredshed hvis de er manglende. Omvendt findes der dimensioner som øger 

utilfredsheden hvis den leveres rigtigt, men som vil kunne påvirke tilfredsheden. Den sidste gruppe er de 

faktorer som vil påvirke både utilfredsheden og tilfredsheden. Der vil også findes en asymmetrisk effekt 

hvor en positiv performance i et attribut, vil påvirke tilfredsheden mindre og omvendt sammenlignet med 
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en negativ performance i samme attribut (Yang & Fang, 2004). Spørgsmålet er hvordan særlige service-

kvalitets dimensioner påvirker kundernes tilfredshed i de kontaktpunkter som forbrugeren møder.  

9. Customer Experience - Kundekontaktpunkter 

En forbrugsoplevelse skal fra virksomhedernes synspunkt, ikke bare begynde og slutte ved et enkelt køb, et 

besøg på hjemmesiden eller en telefonsamtale. Kundens forbrugsoplevelse skal ses som en samlet ”kunde 

rejse”, der begynder ved den første kontakt med virksomheden, og først slutter når kunden ikke længere 

har nogen kontakt med virksomheden, den finder derfor sted både før, under og efter købsprocessen 

(Patterson, 2009). Customer experience eller forbrugsoplevelsen defineres, som alle interaktioner og den 

kontakt forbrugeren har med en virksomhed ellers dets brand (Chaubey, & Sharma, 2014, Lee, Chung & 

Nam, 2013 og Duncan, Rawson, Jones, 2013).  

Ifølge Ismail, Melewar, Lim, & Woodside (2011) er specielt service-sektoren et godt sted at have ekstra 

fokus på kundernes forbrugsoplevelse, da der her ofte kan knyttes et tæt forhold mellem virksomheden og 

kunden. I den private forsikringsbranche er produkter og services nærmest blevet homogene, og det er 

derfor svært for forbrugerne at skælne mellem de forskellige selskaber (Wilke 2012). Derfor er 

forbrugeroplevelsen blevet en måde hvorpå forsikringsselskaberne, kan differentiere sig og skabe en ekstra 

værdi for kunden. Forbrugerne ønsker samtidig en samlet forbrugsoplevelse, som opfylder deres 

forventninger, og flere steder i litteraturen kan der ses en stærk realtion mellem, at tilbyde en god 

forbrugsoplevelse til kunden og den generelle kundetilfredshed og loyalitet (Chaubey et al., 2014). 

Forsikringsselskaberne bør derfor forsøge at yde sine kunder den bedste forbrugsoplevelse, men fokusset 

på kunden skal dog tilpasses forsikringsselskabets generelle mål for salg, forretningseffektivitet og 

omkostninger. Hvis forsikringsselskabet er i stand til at udnytte og performe godt i alle aspekter i 

forbrugsoplevelsen, vil det være med til at forbedre kundetilfredsheden og loyaliteten, reducere 

kundeafgangen og øge medarbejdernes tilfredshed (Duncan et al., 2013). 

For at skabe de bedst mulige betingelser for at opnå loyale kunder og mindske kundeafgangen, er det 

nødvendigt at identificere de vigtigste kundekontaktpunkter i forbrugsoplevelsen. De enkelte 

kundekontaktpunkter kan ifølge Patterson, (2009:1) definers som “… any customer interaction or encounter 

that can influence the customer's perception of your product, service, or brand”.  

Målet for forsikringsselskaberne skal være, at udnytte kundeoplevelsen som en konkurrencemæssig fordel, 

og skabe en positiv og ensartet oplevelse gennem alle de relevante kontaktpunkter. For at kunne gøre 

dette, er det vigtigt at forstå hvordan hvert kontaktpunkt bidrager til den samlede kundeoplevelse, fordi et 
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problem i et enkelt kontaktpunkt kan have stor indflydelse på kundeoplevelsen (ibid.).  Ved at analysere 

hvert enkelt kontaktpunkt, kan vi undersøge hvilket effektivt bidrag det har til den samlede 

kundeoplevelse, og hvor vigtigt de enkelte kontaktpunkter er for den samlede tilfredshed og intentionen 

om at skifte forsikringsselskab.  

På baggrund af ovenstående er følgende kontaktpunkter identificeret for kundeoplevelsen blandt 

forsikringsselskaber i Danmark:  

- Produkt 

- Pris 

- Procesbehandling 

- Image 

- Personale/rådgivning 

- E-service 

- Markedskommunikation 

9.1 Produkt 

En virksomheds produkt eller kerneydelse har en helt specielt plads for forbrugerens samlede 

forbrugsoplevelse, da det er produktet, som virksomhedens eksistensgrundlag er bygget på (Homburg, 

Kuester, Krohme, 2012 og Ismail, Melewar, Lim, & Woodside, 2011). Produktet kan defineres som de 

centrale funktioner, som udgør funktionaliteten af produktet (Homburg, Kuester, Krohme, 2012). 

For forsikringsselskaber er det den del af forbrugsoplevelsen, som drejer sig om udbuddet af forsikringer, 

indholdet af de forskellige forsikringer (policen) og selvrisiko etc.  

Produktet spiller en væsentlig og vigtig rolle for forbrugernes loyalitet. Her er forbrugerens forventninger til 

produktet også vigtige at have fokus på. Hvis produktet ikke kan leve op til eller svarer overens med 

forbrugerens forventninger, kan de skabe en utilfredshed, og forbrugeren kan overveje, om der skal skiftes 

forsikringer (Ismail et al., 2011). For forsikringsselskaber er produktet vigtigt, da forbrugerne har en lav 

involvering, og måske ikke er i kontakt med de andre kontaktpunkter særligt ofte. For mange 

forsikringskunder ”aktiveres” forsikringerne sjældent, så hvis de er tilfredse med deres nuværende 

forsikring, er der stor sandsynlighed for at de forstsætter med denne, og er loyale overfor deres nuværende 

selskab (ibid.). 

Kvaliteten af produktet kan i vid udtrækning defineres, som den faktor der har størst indflydelse på 

forbrugerens overordnede forbrugsoplevelse, det skal forstås på den måde, at produktet er det, som 

mindst kan undværes af de identificerede kontaktpunkter (Ismail et al., 2011). Forsikringsmarkedet må 
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betragtes som relativt homogent, og da produkterne er meget sammenlignelige, kan det derfor være svært 

for de enkelte selskaber, at bruge produktet som et sted at differentiere sig. De fleste forsikringer er meget 

ens, og det er kun meget små detaljer og forskelle, som adskiller de forskellige forsikringsselskabers 

forsikringer i de forskellige kategorier fx indbo og ulykke (Wilke, 2012). Derfor er det mest oplagt, at have et 

godt og solidt produkt, og så skabe en forbedret kundeoplevelse blandt de andre kontaktpunkter. Det kan 

gøres, fordi muligheden for at differentiere sig her er større. Det skal dog samtidig nævnes, at uanset hvor 

godt det enkelte forsikringsselskab performer i de øvrige kontaktpunkter, vil forbrugeren ikke tillægge 

dette en høj værdi i den samlede kundeoplevelse, hvis ikke produktet holder et acceptabelt kvalitetsniveau 

(ibid.).  

9.2 Pris 

En del markeder er karakteriseret ved væsentlige prisforskelle, selv om de produkter der sælges, synes at 

være relativ homogene. Et sådant marked kan også siges, at være karakteriseret ved forsikringsmarkedet. I 

mange tilfælde bliver næsten identiske forsikringspolicer solgt på tværs af forsikringsselskaberne for meget 

forskellige priser (Jyllands-Posten, 2015). Grunden til dette kan skyldes, den information som er til stede i 

markedet. Ofte er der en skæv information, hvor den ene part har adgang til informationer som modparten 

ikke har adgang til, hvilket kan medføre en spredning i forsikringens præmie (ibid.). Ifølge Schlesinger et al., 

(1993) er der en væsentlig spredning på forsikringers priser på mere end det dobbelte fra det billigste til de 

dyreste indsamlede tilbud på sammenlignelige forsikrings policer på bilforsikringer, hvilket også 

understreges af og Wilke (2012).   

Forsikringsselskaber bruger også prisen, som strategi til at få sine kunder til, at samle flere forsikringer hos 

det samme forsikringsselskab. Hvis kunden tegner flere forsikringer hos samme forsikringsselskab, kan der 

hos mange forsikringsselskaber opnås en form for samlerabat, og derfor en lavere samlet pris på kundens 

forsikringer.    

De fleste forsikringsselskaber opererer også med en selvrisiko på flere af forsikringerne. Selvrisikoen har 

både en direkte og indirekte påvirkning på forsikringens pris. Hvis kunden ønsker en forsikring uden 

selvrisiko, skal der oftest betales en højere pris/præmie for den samme forsikring, end hvis der var en 

selvrisiko, størrelsen på forsikringens selvrisiko påvirker prisen på samme måde. Selvrisikoen kan også 

påvirke prisen mere indirekte, dette sker dog kun, hvis der skal udbetales en erstatning, som så i givet fald 

vil være det mindre end den pålydende selvrisiko nu engang er på. Selvrisikoen bruges også ofte af 

forsikringskunderne som sammenligningsgrundlag, når forsikringer fra forskellige selskaber skal 

sammenlignes (Wilke, 2012). 
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Pris er vigtig som et kontaktpunkt til kundens forbrugsoplevelse, da prisen er en faktor hvor 

forsikringsselskaberne med fordel, og rimelig enkelt kan differentiere sig, hvilket kan gøres for at skabe en 

bedre forbrugsoplevelse for kunden. Forsikringer anses for, at være uhåndgribelige og svære at overskue 

for forbrugerne, og prisen er derfor nemmere, at forholde sig til. Prisen er for kunden håndgribelig, og 

bruges derfor ofte som sammenligningsgrundlag mellem produkter af samme karakter. Ifølge Berry, 

Zeithaml, & Parasuraman, (1993) er det ofte prisen forbrugerne baserer deres opfattelse af produktet på. 

Prisen kan derfor ses som en indikator for, hvad forbrugeren forventer at det pågældende produkt, som 

minimum opfylder. Dette begreb kan også betegnes som ”price fairness” (Basso, Dos Santos, 2012; Jeong, 

Jang, 2011 og Maxwell, 2008)  

Forbrugerens opfattelse af prisen er ofte vigtigere, end hvad den aktuelle pris er i forhold til kundens 

forbrugsoplevelse (Ismail et al., 2011), og price fairness begrebet kan være med til, at forklare dette. Pris 

fairness skal ses i relation til forsikringsselskabernes produkter som f.eks. udbud og indholdet i 

forsikringerne. Vigtigheden af dette forklares af Vyas, & Raitani, (2014), som viser, at prisen er blandt de 

primære årsager, til at forbrugere skifter til andre selskaber.   

Hvis forbrugere oplever, at andre kunder får tilbudt en lavere pris på produkter end man selv har betalt, 

kan dette opfattes som price unfairness. Det kan også opstå, hvis forbrugere indbyrdes sammenligner 

produkter, eller hvis prisen sammenlignes mellem de forskellige forsikringsselskaber (Basso, Dos Santos, 

2012). Forbrugerens opfattelse af en fair pris har en stærk sammenhæng med forbrugertilfredshed og 

loyalitet (Jeong & Jang, 2011). Loyale kunder er vigtige i forhold til prisen som kontaktpunkt i den forstand, 

at loyale kunder er mindre prissensitive, og derfor har større tendens til, at forblive kunde ved 

prisstigninger (Ismail et al., 2011). Modsat kan en opfattet unfair pris medføre en negativ adfærdsrespons 

fra forbrugeren, som kan føre til utilfredshed, klager, negativ word-of-mouth eller intentioner om at ville 

skifte til et andet forsikringsselskab (Basso & Dos Santos, 2012; Jeong & Jang, 2011).  

9.3 Procesbehandling  

Procesbehandling som kontaktpunkt defineres, som den kundeoplevelse forbrugeren har med 

behandlinger af sager som f.eks. skadesanmeldelser og klagehåndteringen. Dette kontaktpunkt er specielt 

vigtigt for forsikringsselskaber, da kundernes skadesbehandlinger udgør en stor del af den samlede 

kundeoplevelse, forbrugeren har med sit forsikringsselskab (Wilke, 2012; IDA-forsikring, 2016).  

For forsikringsselskaberne skal klager fra forbrugeren ikke altid ses som noget negativt, men i stedet bruges 

proaktivt til at forbedre kundens forbrugsoplevelse, og til at samme problem ikke opstår for andre kunder i 

fremtiden. Tidligere forskning viser, at en dårlig klagehåndtering kan føre til yderligere forværring af den 
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negative oplevelse, kunden har haft (Goodman, 2006). Modsat kan en god klagehåndtering føre til øget 

kundetilfredshed og loyalitet, endda i en højere grad end før fejlen der førte til klagen skete (Homburg, & 

Fürst, 2005; Gelbrich, & Roschk, 2011). Derfor er det vigtigt for forsikringsselskaber at tage kundernes 

klager seriøst, da der ligger en klar gevinst ved at yde en god håndtering af klagen, i form af mere tilfredse 

og loyale kunder.  

Det kan derfor være mere givende for forsikringsselskaberne, hvis deres kunder indgiver klager end bare 

går og er utilfredse. På den måde får forsikringsselskaberne mulighed for at rette op på det pågældende 

problem, der har forårsaget klagen. Derfor er det vigtigt, at gøre det nemt og overskueligt for kunden at 

komme til at kunne klage. På samme måde gør det sig gældende for skadeanmeldelser. Hvis det er nemt for 

kunden at udfylde og indgive sin skadesanmeldelse, øger det kundeoplevelsen for dette kontaktpunkt.  

En god klagehåndtering består ifølge Goodman, (2006) af to centrale ting; at løse problemet (som gav 

anledning til klagen) første gang, og tilbyde en klar og troværdig forklaring på problemet. Her kan det være 

vigtigt for både en skadesbehandling og klagehåndtering, at give medarbejderen i forreste linje, autoriteten 

til at løse problemet. På den måde undgås en lang behandlingstid hvis medarbejdere højere oppe i 

hierarkiet først skal underrettes, og forsikringsselskabet kan samtidigt spare tid og ressourcer på denne 

proces.   

Skadesbehandlingen består af flere faktorer, som kan have en indflydelse på kundes tilfredshed og 

oplevelse med forsikringsselskabet. Disse faktorer består af muligheden for nemt at anmelde skaden, 

hastigheden på afgørelsen, selve afgørelsen og størrelsen på eventuel erstatning. Det er ikke de fleste 

forsikringskunder, som ofte har denne oplevelse med sit forsikringsselskab, men det er et kontaktpunkt, 

som kan skabe stærke reaktioner fra kunden både positivt og negativt. Kunden forventer, at 

skadesbehandlingen vil forløbe på et acceptabelt niveau, derfor skal der også en ekstraordinær god 

oplevelse til, for at kunden bliver særligt tilfreds, mens en mindre acceptabel oplevelse vil kunne føre til en 

stærkt utilfreds kunde (ibid.).  Det kan også risikeres at der kan skabes mistillid fra kunden til 

forsikringsselskabet. Det kan ske, hvis det viser sig at kunden ikke var dækket som kunden troede den var, 

og det derfor ikke er muligt at opnå erstatning, eller at forsikringsselskabet afgørelse og erstatning langt fra 

stemmer overens med hvad kunden havde af forventninger (ibid.).  

9.4 Image 
Et brand ry kan defineres som den opfattede kvalitet associeret til navnet (Aaker & Keller, 1990). Ud fra 

marketing litteraturen definer Abd-El-Salam et al. (2013: 133) image således: 
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-  ”Corporate image is defined as the ”overall impression” left in the customers´ mind as a result of 

accumulative feelings, ideas, attitudes, and experience with the organization, stored in memory, 

transformed into a positive/Negative meaning, retrieved to reconstruct image and recalled when 

the name of the organization is heard or brought to ones´ mind”.  

Denne definition er i god overensstemmelse med de komponenter som inddrages af andre forskere 

(Andreasen & Lindestad, 1998a; Keller, 1993; Fornell, 1992). Andreassen & Lindestad (1998a) ser Image 

som den akkumuleret holdning/købs-oplevelse over tid mod en virksomhed. En virksomheds ry og image er 

en kritisk faktor i den overordnet vurdering af organisationen (Andreassen & Lindestad, 1998a; Gummesson 

& Grönoos, 1984). Image og ry ses generelt som to konstruktioner, som er tæt relateret (Weiwei, 2007). 

Baseret på et transaktionsdrevet natur af tilfredshedsoplevelsen påstår flere forskere at image er en samlet 

funktion af kundetilfredshed (Fornell, 1992; Johnson & Fornell, 1991). Virksomheds image er resultat af en 

kommunikationsproces skabt af organisationen til at sende et budskab på baggrund af strategisk intention.  

”Corporate image is believed to create a halo effect on customers´ satisfaction judgement” (Andreassen & 

Lindestad, 1998a: 8). Ifølge Kandampully og Hu (2007) består image af to komponenter. Det ene 

komponent er den funktionelle, som kan blive mål og evalueret (eks. pris), mens den anden komponent er 

”emotions” som holdninger og overbevisninger spiller en vigtig rolle i valget af et Brand fremfor et andet.. 

”These emotional components are consequeces from accumulative experiences the customer have with the 

passage of time with the organization” (Abd-El-Salam et al., 2013:131). 

En virksomheds ry og image er anset som et aktiv, hvilket giver virksomheden en chance for at kunne 

differentiere sig selv på markedet for at øge markedsandele, profit, nye kunder, fastholde eksisterende, 

neutralisere kunderne (Abd-EL-Salam et al., 2013). Når servicen er svært at evaluere, menes image at have 

en afgørende faktor for opfattelsen af kvalitet, kundeevaluering af service og kundeloyalitet (Andreassen & 

Lindstad, 1998a). Gummesson (1993) argumentere ligeledes for at kundens opfattelse af kvalitet er en 

funktion af kvalitetsfakta og kvalitets opfattelse, hvilket udvikler videns system og fortolkningen. 

Andreassen & Lindstad (1998b) finder at image har en signifikant, men indirekte påvirkning på 

kundeloyaliteten. Abd-El-Salem (2013) finder i sit studie en positiv relation mellem virksomhedens image 

og service quality, kundetilfredshed.  

”We expect that a service company´s image will function as a filter in the perception of quality, value, 

satisfaction and as a simplification of the decision process when consumers choose where to purchase 

services”  (Andreassen & Lindestad, 1998a: 9). 
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EPSI modellen indeholdte fire eksogene koncepter til at forklar tilfredsheden. Den ene af disse eksogene 

variable er ”image”. Eskildsen & Kristensen (2008) argumentere i deres forskning, at der kan findes en klar 

relation, mellem hvor tæt kunden er med forsikringsselskabet og kundens tilfredshed. En kunde som har 

flere forsikringsselskaber vil således have en tendens til at være mindre tilfredse, sammenlignet med en 

kunde som har alle sine aktiviteter i samme forsikringsselskab. Ifølge Eskildsen & Kristensen (2008) er 

image og kundens forventninger en drivkraft for kunder som har sine aktiviteter samlet i et 

forsikringsselskab. Image får en stigende effekt hos forbrugeren i takt med virksomhedens størrelse 

(Eskildsen et al., 2007).   

Ved måling af virksomheds image og ry har en række forskere anset dette punkt som en enkel dimension, 

mens andre ser en konstruktion af flere dimensioner såsom kompetencer, behagelighed, forståelse, social 

ansvarlig, ry, pålidelighed, ledelse og finansiel performance osv. (Sarsted et al., 2012; Cameran et al., 2010; 

Dowling, 1993; ). Ifølge Silva & Alwi (2008) er behagelighed (Agreeableness) en særlig faktor når det 

kommer til forklaringen af en online virksomheds brand image.  Cameran et al. (2010) bruger i deres 

arbejde 30 dimensioner til at vurdere Image i en service virksomhed, hvilket ifølge dem er fundet gennem 

andre studier. Mange af dimensioner som nævnes er ligeledes komplementære med dimensionerne i den 

generelle teori af servicekvalitet.   

9.5 Personale/rådgivning  

Personale/rådgivning som kontaktpunkt for kundeoplevelsen defineres, som de personer eller 

medarbejdere der er i kontakt med kunden. Dette kontaktpunkt påvirker kundeoplevelsen hver gang 

kunden er i kontakt med medarbejdere fra sit forsikringsselskab. Dette kan forekomme i alle aspekter af 

kundeforløbet fra forsikringstilbud til købsbeslutning, klagehåndtering, generel service og 

skadesbehandling. Servicen består oftest af rådgivning i forskellige former, hvilket kan ske både face-to-

face, telefonisk eller som online rådgivning (Kietzmann et al., 2013).  

For at opnå en så god kundeoplevelse som muligt, er det vigtigt, at medarbejderne opfylder fire specifikke 

elementer i deres service og rådgivning. De fire elementer som forsikringsselskabernes medarbejdere skal 

besidde eller håndtere er pålidelighed, tilstrækkelige og gode kompetencer, behandlingstid og empati 

(Sureshchandar et al., 2001). Pålidelighed skal forstås, som medarbejderens evne til at udføre en effektiv 

service eller rådgivning, der samtidig lægger baggrund for et troværdigt sammarbejde mellem forbrugeren 

og den pågældende medarbejder (ibid.). Det er vigtigt med pålidelige medarbejdere, for kunden skal helst 

føle sig tryg omkring den forsikring som skal tegnes. Forsikring om gode kompetencer er medarbejderens 

evne til, med en høj kvalitet i processen, at skabe en tillid så kunden stoler på og kan regne med, at han får 

den bedst mulige rådgivning eller sevice (Tseng, Yu, 2016). Dette kan yderligere være med til, at reducere 
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kunderenes usikkerhed, om de får troværdige og rigtige informationer (ibid.). Forsikringer kan ofte være 

svære for kunden at gennemskue, derfor er det vigtigt med en kompetent medarbejder, som kunden føler 

sig tryg ved, og kan hjælpe med at gøre forsikringen overskuelig. 

Behandlingstiden skal forstås, som evnen til at hjælpe kunden hurtigt f.eks i klagesager, eller omkring den 

vigtige skadesbehandling når kunden har været udsat for dette (Sureshchandar et al., 2001). Det er også 

vigtigt, at forsikringsmedarbejderen forstå at vise empati, og vise særlig opmærksomhed til den enkelte 

kunde.  Dette er vigtigt for, at kunne forstå kunden og samtidig vise, at man oprigtigt ønsker at hjælpe 

kunden på den bedst mulige måde. Desuden er en sympatisk medarbejder ifølge Tseng, et al., (2016) mere 

tilbøjelig til, at få kunden til at føle sig tilfreds og forstået.       

Det er også vigtigt for kundens oplevelse, at det er muligt hurtigt og nemt, at komme i kontakt med en 

medarbejder, hvis kunden ønsker dette. En god tilgængelighed af personale som kan håndtere kundens 

opstået behov, er vigtigt i forhold til kundetilfredsheden med dette kontaktpunkt (ibid.). På grund af den 

online udvikling i forsikringsbranchen kan flere ting klares uden en direkte kontakt til en medarbejder fra 

forsikringsselskabet. 

Det er bevist, at virksomheder som har medarbejdere der evner at præstere fremragende inden for de 

ovenstående kriterier, øger muligheden for loyale kunder, i den forstand at en sådan præstation, kan være 

med til at forklare kundeloyalitet (Agut, Salanova, 2005).  

9.6 E-service 
Indenfor e-service kan loyalitet defineres som den særlig præference for en specifik hjemmeside. ”This 

preference causes the website to be the one that is visited most and is chosen for purchase of a certain 

product category” (Flavián & Guinalíu, 2006). Loyalitet til en hjemmeside er tæt forbundet til forbrugerens 

tillid mod den. Loyaliteten vil etablere en troværdighed, som vil reducere risikoen for forbrugeren og for at 

forbrugeren ser efter alternativer.  Det er den individuelles oplevelse med hjemmesiden som afgør 

niveauet af tillid (Flavián et al., 2006). 

Gennem en serie af fokus interview har Zeithaml et al. (2001) identificeret elve dimensioner af e-SERVQUAL 

for online service-kvalitet: “access, ease of navigation, efficiency, flexibility, reliability, personalization, 

security/privacy, responsiveness, assurance/trust, site aesthetics, and price knowledge”. Sammenlignet med 

de traditionelle dimensioner ses en række fællestræk (se afsnit ”service kvalitet”). En række forskere har 

også undersøgt dimensionerne for kvaliteten af hjemmesiden (se bilag 3 - Yang & Fang, 2004).  
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9.6.1 Brugervenlighed  

Casaló (2008) definere konceptet brugervenlighed som den krævede indsats for at brug et computer 

system. Bedre brugervenlighed betyder en bedre forståelse af indholdet på en hjemmeside som skal kunne 

have en relevant rolle i udviklingen af tilfredsheden, tillid og loyaliteten. Nielsen (1994) foreslår, at 

brugervenlighed indebærer letheden af hvordan brugeren kan lære systemet at kende, letheden af at 

huske grundlæggende funktioner, niveauet af webdesign effektivitet, graden af fejl og generel tilfredshed i 

form af administration.  Undersøgelse af Flavián et al. (2006) bekræfter at tilliden hos brugeren øges i takt 

med at det opfattede system var brugeligt, hvilket øget graden af hjemmeside loyalitet.  

 Flavián et.al (2006) inddrager en række kritiske faktorer i udviklingen af e-handel: 

- Hvor nemt det er at forstå systemets struktur, funktioner, interface, indhold  

- Hvor simpelt det er at bruge hjemmesiden i indledningen 

- Hvor hurtigt brugeren kan finde hvad personen leder efter 

- Opfattet lethed af navigation og tidsressourcer for at opnå ønskede resultater  

- Evnen hos forbrugeren til at kontrollere hvad de gør og hvor de er.    

9.6.2 Tillid 

Ifølge Corritore et al. (2003) er tillid et nøgle element for at skabe et succeful online-miljø (se også Flavián, 

2006). ”the relevant dimensions of trust for an on-line context are identified, and a definition of trust 

between people and informational or transactional websites is presented” (Corritore et al., 2003: 737). 

Troværdighed anses ligesom engagement, kommunikation og tilfredshed at være grundlæggende 

elementer i relations-marketing teori (Flavián & Guinalíu, 2006). Det er sværere at skabe troværdighed 

gennem internettet, sammenlignet med traditionelle kanaler (Bitting & Ghorbani, 2004).  

Der er I litteraturen identificeret en række dimensioner af troværdighed. Af disse dimensioner finder 

Flavián & Guinalíu (2006) at den opfattede ærlighed (pålidelighed) og velvilje tættest associeret til 

forbruger troværdighed, mens Corritore et al. (2003) finder tre faktorer som påvirker online-trust: 

opfattelse af pålidelighed, brugervenlighed og risiko. Flaván et al. (2006) vælger at tilføje den opfattede 

kompetence i hjemmesiden som en konstruktion af tillid.  Pålidelighed er en gennemgående dimension i 

litteraturen, som indiker sikkerheden i at forbrugeren får hvad de er blevet lovet af virksomheden og en 

gennemsigtighed i informationerne. Velvilje og risiko relatere sig til forbrugerens, tro at deres interesser er 

varetaget, og serviceudbyder ikke foretager opportunistisk adfærd, hvor gensidige fordele skabes ved 

relationen (Flavián & Guinalíu, 2006). 
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Arbejdet med en hjemmesides interface kan være med til at påvirke troværdigheden og brugervenligheden 

(Nielsen et al.,2000; Flavián et al., 2006; Stanford et al., 2002) hos forsikringsselskabers. Det kunne være 

elementer som visuelt design, professionalisme, fri for grammatiske og typografiske fejl, let søgning og 

letheden af transaktion gennemføring (Nielsen et al., 2000). Informationsindhold giver også signaler til 

forbrugeren. Indhold som er tilpasset og brugbart til målgruppen er anset som et stræk signal til 

troværdighed (Corritore, 2003). Ved de negative signaler kan nævnes reklamer, uhøflighed, ikke 

konstruktive fejlmeddelelser, dårlig vedligeholdelsesarbejde osv. (Nielsen et al., 2000). Corritore (2003) ser 

pålidelighed som et signal for troværdigheden. 

9.7 Markedskommunikation 

Forsikringsselskaberne kan gennem sin markedskommunikation og markedsføring påvirke 

kundeoplevelsen. Forsikringer er som produkt meget uhåndgribeligt, hvilket er en fællesnævner for 

servicevirksomheder (Mittal, 1999). Da forbrugere generelt har det nemmere med håndgribelige produkter, 

kan forsikringsselskaber bruge deres markedsføring til at informere, og gøre deres produkter mere 

håndgribelige for forbrugerene (ibid.), hvilket kan være med til at forbedre den samlede kundeoplevelse.  

Til at gøre dette nævner Mittal (1999), fire forskellige strategier som kan anvendes, og de består af 

associering, en fysisk afbildning, dokumentation og visualisering.   

Associering skal bruges til at skabe en forbindelse fra forbrugeren til forsikringsselskabet. Dette kan gøres 

gennem personer, steder eller objekter. Det kunne for eksempel gøres gennem et genkendeligt logo som 

forsikringsselskabet har, eller er kendt for. Målet er, at når forbrugeren ser dette objekt, opstår der en 

association, og denne forbindelse skal få dem til at tænke på forsikringsselskabet (Mittal, 1999).  

Den fysiske afbildning skal være med til, at gøre forsikringsemnet mere håndgribeligt for forbrugerne. Det 

skal gøres ved, at vise fysiske ting, der direkte kan være i forbindelse med de forsikringsprodukter som der 

tilbydes. Et eksempel kunne være, at reklamer og markedsføring indeholder biler hvis der er tale om 

bilforsikringer, eller bygninger og huse hvis der er tale om indboforsikringer osv. (ibid.).  

Dokumentation som strategi skal realiseres ved hjælp af faktuel og relevante data, der skal give 

forbrugerne en større indsigt og viden om netop deres forsikringsprodukter. Dette gør, at forbrugeren får 

et bedre overblik over produktet, og som svar på nogle af de spørgsmål forbrugeren måtte have (ibid.).  

Forbrugerne kan ofte være lidt i tvivl om hvor meget deres forsikring i realiteten dækker, og dette 

spørgsmål skal dokumentere, og være med til at opklare.  

Den sidste af de fire anvendelige strategier til at gøre forsikringerne mere håndgribelige for kunderne er 

visualisering. Denne strategi bruges ifølge Mittal (1999), som et dynamisk eller levende billede af produktet 



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 49 af 128 
 

eller nogle specifikke kvaliteter der er kendetegnet ved produktet. På denne måde transformeres nogle 

uhåndgribelige aspekter ved forsikringer til noget mere konkret og forståeligt for forbrugerne. Et eksempel 

kan være Tryg-Forsikrings reklamer, der slår på at det handler om at være/føle sig tryg. Her bliver produktet 

og dets kvaliteter forsøgt omsat til et mere levende billede, som forbrugeren bedre kan forholde sig til og 

huske i fremtiden.  

Markedsføring fra forsikringsselskaberne er også med til at påvirke forbrugerens forventninger ved at love 

forskellige ting eller sætte noget i udsigt omkring produktet (ibid.). Hvis disse forventninger forbrugeren 

opbygger, ikke bliver overholdt, vil forbrugeren have en dårlig kundeoplevelse. Derfor er det vigtigt, når 

forsikringsselskaberne øger forbrugernes forventninger gennem markedsføring, også at øge selve 

kundeoplevelsen, for ikke at skuffe forbrugerne, og samtidig opretholde den gode kundeoplevelse (ibid.). 

Det betyder, at hvis forsikringsselskaberne investerer i markedsføringen og øger forbrugernes 

forventninger, men samtidig ikke investerer i en bedre kundeoplevelse, kan følgerne være, at de i stedet 

har investeret i en forringelse af forbrugerens samlede kundeoplevelse. 

Som eksempel kan nævnes Danske Banks kampagne ”gør det du er bedst til”, hvor fokusset var på at 

forbedre tilliden til banken. Dette fik dog den modsatte effekt, da finanskrisen indtraf og bankens kunder 

ikke følte at Danske Bank gjorde, hvad netop de burde ”være bedst til”. Kundeoplevelse stod ikke mål med 

det lovede i markedsføringen, og derfor havde forbrugeren en dårlig kundeoplevelse, hvor de i stedet 

mistede tilliden til banken.   

10. Switching behaviour  
I Litteraturen ses en omfattende forskning i kundernes skifteadfærd og de potentielle forgængere som er 

årsagen til deres skifte (eks.Dick & Basu, 1994; Keaveney, 1995; Colgate & Lang, 2001). Keaveney (1995) 

introduceret som en af de første en model for kundernes skifteadfærd med otte kausale faktorer kritiske 

for skiftende adfærd. Disse faktorer var ”Pricing, inconvenience, core service failure, service encounter 

failures, competition, ethical problems og involuntary switching”. Prisfaktoren har en særlig 

opmærksomhed I litteraturen (Colgate & Hedge, 2001). Hvis forbrugeren opfatter en unfair pris, vil det 

være et stærkt motiv for at afslutte relationen (Keavency, 1995). Service fejl og manglende service er 

ligeledes væsentlige (Colgate & Hedge, 2001). En række studier indikerer at tilfredse kunder er mindre 

tilbøjelige til at vise intentioner for at skifte. Loyalitetslitteraturen klassificer determinanter for skiftende 

kundeadfærd ind i to bredde grupper: økonomiske eller kognitiv og social/affektiv (Bolton et al., 2004). Det 

økonomiske kunne være måling af tilfredshed, opfattet prisniveau, forholdet mellem pris og modtaget 
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værdi. Den sociale determinant fokuser på de sociale og affektive aspekter såsom tillid og engagement 

(Keaveney, 1995). Disse variable kan tilsammen konstituere en form for kvalitet i relationen.  

Ved processen af kundeskifte kræver det ikke kun en forståelse af hvorfor kunden skifter, men også en 

forståelse af hvorfor kunden ikke vælger at skifte. ”…Consumers frequently go through a cognitive process 

where they decide to either stay or leave a service organisation, what we call a ”switching dilemma” 

(Colgate & Lang, 2001: 332).   

10.1 Switching barriers 

Ifølge Colgate et al. (2001) spiller skifte-barriere en stor rolle i at fastholde kunder indenfor 

forsikringsbranchen. Der eksisterer en række typologier når det kommer til barrier for at skifte. Jackson 

(1985) så skiftebarriere som psykologiske, fysiske og økonomiske. I den nyere litteratur ser Burnham et al. 

(2003) skiftebarriere som proceduremæssige, finansielle og relationelle omkostninger. Ud fra de nævnte 

typologier vil opgaven identificere de barrierer i litteraturen, som kan anvendes i vores konceptuelle model.  

I en undersøgelse gennemført af Colgates & Lang (2001) finder de frem til følgende fire barrier for 

kundeskifte: Relationsship-specific investsments, switching costs, availability of alternatives, service 

recovery. Wieringa & Verhoef (2007) bruger i sin undersøgelse terminologien ”Relationsship quality”, som 

en drivkraft for kundens skifte. I litteraturen beskrives omkostningerne også som en væsentlig 

skiftebarriere, (Wieringa & Verhoef, 2007; Burnham et al., 2003). Hvor attraktivt det er at skifte til en anden 

serviceudbyder ses ligeledes som en signifikant skifte-barriere (Ping, 2003; Wieringa & Verhoef, 2007; 

Colgate & Lang (2001).  

En bedre tilfredshed vil sikre en bedre udgangspunkt for at beholdes sine kunder. Dog opereres der ifølge 

Patterson (2009) med forskellige indvirkning afhængig af omfanget af det opfattede skiftebarriere. Samme 

konklusion finder Jones et al. (2000) i sine resultater. Service organisationer skulle aktivt vurdere hvordan 

barrier bruges strategisk, som et værktøj til at fastholde kunderne (Patterson, 2004). Gennem gensidig 

værdiskabelse i relationen, kan kunden gives en overordnet tilfredshed med servicen og psykologiske 

investeringer som giver kunden incitament for ikke at skifte (ibid.). Virksomheden skulle øge de barrier som 

giver værdi til kunderelationen. Forsikringsselskaberne skal være forsigtige med at skabe skiftebarriere i 

stedet for tilfredshed, da det ikke vil virke på langt sigt, idet utilfredshed er løbende og kunderne kan få en 

følelse af manglende kontrol og uønsket afhængighed (Jones et al., 2000).  

Denne opgave har analyseret litteraturen og identificeret følgende barriere for udbyderskifte:  

- Relationsship quality  
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- Switching costs  

- Availability and attractiveness of alternatives  

- Service recovery 

10.1.1 Relationship quality 

I et studie af Colgate & Lang (2001) identificeres ”Relationship investment” som en barriere for 

udbyderskifte. Gennem litteraturen kan ses et øget fokus på relationsship marketing som et paradigme, 

hvor der skabes gensidig værdiskabelse mellem virksomhed og kunderne (Christopher et al., 2011;Gurjeet 

& Sharma, 2012). Det at investere i en relation er muligvis en årsag til at forbrugere forbliver hos deres 

serviceudbyder (Colgate & Lang, 2001). Morgan & Hunt (2007) finder tillid og engagement som vigtige 

indikatorer for at kunne bygge en langvarig relation. Tilliden kan ses som villigheden til at stole på den 

udvekslende partners pålidelighed og integritet, mens relationel engagement er troen på at relationen er 

vigtigt nok, til at der gives den maksimale anstrengelse for at fastholde den (Morgan & Hunt, 2007). 

Kundens opfatte af lavt engagement fra serviceudbyderen, kan påvirke relationen (Antón et al., 2007). I 

litteraturen kan engagement komme ind under serviceudbyderen villighed til at investere, dele 

informationer, loyalitet og engagement eller opfattet ønske om at forsætte relationen (Antón et al., 2007). 

Berry og Parasuraman (1991) foreslår at effektive relations investeringer øger kunders afhængighed, da de 

øger omkostninger ved at skifte til konkurrenterne. Ved at kunderne skifte tabes fordele ved relationen, 

som ikke er tilrådighed hos konkurrenterne.  

Servicekvaliteten er vigtig i udviklingen i relations opbygning (Gurjeet & Sharma, 2012). Opfattelsen af 

servicekvaliteten vil påvirke tilfredsheden, hvilket er den primære resultat af interaktionen mellem kunden 

og serviceudbyder (Grönross, 1984).  Hvis virksomheder levere en overlegen kundeværdi, argumenteres 

det at kunderne vil engagere sig til at etablere, udvikle og fastholde deres relation med serviceudbyderen 

(Gwinner et al., 1998; Christopher et al., 2011). Gwinner et al. (1998) fandt at hvis en kunde opfatter 

attributter i kerneservice som mindre optimale, så kan de stadig blive i relationen, hvis de modtager vigtige 

relationelle fordele. Jones et al. (2000) foreslår at relationen vil agere som en barriere for at skifte. Gennem 

en empirisk undersøgelse findes en indirekte sammenhæng mellem interpersonel og genkøbs intentionen. I 

tilfælde af lav tilfredshed og en stærk interpersonel relation have en positiv indflydelse på kundernes 

intention af genkøb. En stærk relationel skiftebarriere vil hjælpe med at kundefastholde kunder, som vil 

være mindre tilbøjelige for at afslutte relation.  
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10.1.2 Switching costs:  

I service-marketing litteraturen, findes et udbredt fokus på omkostninger ved at skifte serviceudbyder i 

området af relations markedsføring og økonomisk teori.  Ifølge Colgate & Lang (2001) er omkostninger ved 

at skifte en vigtig kategori af skiftebarriere og uden den forståelse vil skifteadfærd være ufuldstændig.  

Disse omkostninger er defineret som omkostninger ved at skifte i form af tid, penge og mentale ressourcer 

(Dick & Basu, 1994). Burnham et al. (2003:110) definer”… Switching cost as the onetime costs that 

consumers associate with the process of switching from one provider to another”.  Omkostninger ved at 

skifte udbyder kan associeres til selve processen af skiftet, men omkostninger behøves ikke nødvendigvis at 

opstå ved skiftet (Burnham et al., 2003). Ud over de økonomiske omkostninger, vil der ligeledes være 

omkostninger forbundet til mentale og tidsmæssige ressourcer (eks. omkostning ved søgning, kundevaner, 

følelser, kognitive anstrengelser, læring af det nye, kundeloyalitets fordele osv.) (Fornell, 1992; Murry & 

Schlacter, 1990). Ifølge Burnham et al. (2003) kan omkostningerne genere en form for passiv loyalitet. 

Omkostninger er sjældent fremtrædende, men de bliver tydelige når kunden bliver konfronteret med en 

årsag til at skifte udbyder (Burnham et al., 2003). Omkostninger ved at skifte kan derfor give en øget 

afhængighed hos kunderne til deres serviceudbyder. Gronhaug & Gilly (1991) argumentere at utilfredse 

kunder muligvis forbliver kunder på grund af høje omkostninger ved at skifte. Der kan ifølge Fornell (1992) 

være problemer for virksomheder ved at stole på skiftebarriere. Kunderne kan enten være ret bevidste 

omkring de omkostninger som er forbundet til at skifte udbyder, og så kan omkostningerne ved at skifte 

neutraliseres af eksempelvis konkurrenter som kan give garantier, minimere opfattet risiko, uddanner 

kunder, sammenligne mellem udbyder, reducere søgeomkostninger og generelt gøre det nemmere for 

kunden. 

Omkostninger ved at skifte kan også relateres til den opfattede risiko. Risikoen kan konceptualiseres som 

sandsynligheden for en negativ konsekvens, når forbrugeren vælger en ny service (Colgate & Lang, 2001). I 

tilfælde af at kunden opfatter omkostningerne ved at skifte som høje ved at skifte til en udbyder, vil 

forbrugeren have en tendens til at være mere loyale (Ping, 1993; Ping, 1994). Ping (1994) og Jones et al. 

(2000) har etableret en direkte relation mellem omkostninger ved at skifte og genkøbs intentioner. 

Burnham et al. (2003) bekræfter at skifteomkostninger driver kundeintentionen for at blive hos den 

nuværende serviceudbyder.  

10.1.3 Tilrådighed og attraktive alternativer 

Attraktive alternativer spiller en vigtig rolle i forbrugerens intention for at skifte serviceudbyder (Gurjeet & 

Sharma, 2012). Ping (1993) påpeger at en forbrugers valg til at forlade deres nuværende serviceudbyder er 

kompliceret, ikke kun på grund af højde omkostninger ved at skifte, men også manglen på attraktive 
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alternativer. Kunden kan være afhængig af en serviceudbyder på grund af manglende konkurrence, hvor 

kunderne kan være utilfreds men stadig blive, da alternativer anses som værre.  

Ifølge Ping (1993) kan den alternative attraktivitet konceptualiseres, som den sandsynlighed forbrugeren 

finder som en mulig tilfredshedsopnåelse med en alternativ serviceudbyder. Manglen af alternative 

udbydere vil have en positiv indflydelse i fastholdelsen af kunder (Ping, 1993). Samtidig hvis kunderne er 

uopmærksomme på attraktive alternativer, og kan det være de forbliver kunder, selvom det er opfattet 

som mindre tilfreds (Sharma & Patterson, 2000). Antallet af alternative serviceudbyder på markedet, som 

er opfattet af kunden vil påvirke beslutningen for at forblive hos deres service udbyder (Colgate & Lang, 

2001). Som tidligere skrevet kan forsikringsbranchen beskrives som gruppe af klyngevirksomheder (se. 

Loyalitet afsnit). Genkøb indikere derfor muligvis ikke loyalitet, men manglen på alternativer eller manglen 

på opfattet forskel imellem dem.  

10.1.4 Service recovery 

Colgate & Lang (2001) identificere kategorien ”service recovery” som en årsag til at kundernes bliver hos 

deres nuværende serviceudbyder. Service gendannelse refererer til den handling som foretages i led af en 

servicefejl (Grönross, 1988). Kunderne forbliver muligvis hos deres nuværende serviceudbyder fordi de var 

tilfredse med løsningen af det serviceproblem, som var opstået, efter at de havde klaget over det (Colgate 

& Lang, 2001). Det er vigtigt for servicevirksomheder at de har en strategi omkring det at genskabe en 

manglende service som kunden oplever, for at få langsigtede kunderelationer med tilfredse kunder (Tax et 

al., 1998; Jacobsen & Ulka, 2012). Forskning foreslår at service fejl og gendannelse er en mulighed for 

organisationer til at kommunikere med kunderne og styrke relationen (Berry & Parasuraman, 1991).     

Når kunden oplever et problem, vil det normalt lede til utilfredshed, men graden af utilfredshed kan variere 

afhængig af problemet. En succesfuld service genskabelse kan omvendt vende en utilfredshed kunde til en 

mere tilfredse, selv før problemets opståen (Smith & Bolton, 1998). En undersøgelse fra Smith & Bolton 

(1998) viser, at selvom der gives en perfekt servicegendannelse, som forbedre tilfredsheden og støtter 

intentionen, vil det være forbundet med en del risiko, at se servicefejl som en måde at imponere kunderne. 

I litteraturen bliver der også fokuseret de negative følelser som opstår for kunden mod organisationen. 

Antón (2007) bruger en variabel han kalder ”anger incident”, med dårlige serviceoplevelser hvor kunden 

har mistet tillid virksomheden. God servicegendannelse kan ændre en kundes holdning til at skifte væk fra 

deres serviceudbyder (Colgate & Lang, 2001).  
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11. Den konceptuelle model  

Indtil videre har opgaven gennemgået de forskellige latente variable som udgør modellens konceptuelle 

model.  

- Touchpoints 

- Skifte-barriere 

- Skifte-intentions  

Vi har identificeret de kontaktpunkter som vi finder særligt karakteristiske i forhold til forsikringsmarkedet. 

De identificerede skifte-barriere viser de barriere, som kunden møder ved skiftet af deres 

forsikringsselskab. Set fra forsikringsselskaberne kan de forskellige barrierer både fungere som en styrke og 

en svaghed i fastholdelsen af deres kundebase.  

Skifte-barriere vil i modellen fungere som en mediator mellem kundens oplevelse af kontaktpunkterne og 

kunden skifte-intention. Dette har til formål at analysere sammenhængen mellem hvordan kundens 

oplevelse af kontaktpunkter, har indflydelse på de forskellige barrierer, for at give en forståelse af hvilke 

kontaktpunkter som har betydning for skifte-intentionen. Modellen skal samtidig give forsikringsselskaber 

en forståelse af de paramter, som kunderne vægter særligt vigtige, og hvilke barriere som 

forsikringsselskaber skal fokusere på for, at styrke fastholdelsen af kunden og hvilke svagheder som gør at 

kunderne vælger at skifte.     

Opgaven konceptuelle model er illustreret af nedenstående figur:  

Figur 3 
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Den latente variabel ”switching intention” viser den intention som kunden måtte have for at skifte 

forsikringsselskab. Det er således ikke sikkert, at kunden faktisk bryder relationen i den nære fremtid, men 

en indikation af de overvejelser som forbrugeren har før den egentlige beslutningstagen. Så selvom 

personen udtrykket en høj intention, kan personen stadig være kunde i den nære fremtid.  

11.1Hypoteser 

Kundens oplevelse af forsikringsselskabets produkter kan muligvis have en indflydelse på kundens 

opfattelse af den overordnet relations-kvalitet mellem kunden og forsikringsselskabet. Der sættes således 

en positiv sammenhæng mellem produktet og Relations-kvaliteten, således at jo højere opfattelse af 

produkt-værdien vil påvirke Relations-kvaliteten positivt. Relations-kvalitet vil være negativt forbundet til 

kundens intentions om at skifte forsikringsselskab. Det formodes at jo højere barriere som opstilles i 

Relations-kvaliteten, jo mindre vil kundeintentionen være for at skifte forsikringsselskab. Hypotesen 

opstilles derfor som følgende:  

- H1a: Forsikringsselskabets Produkter har en signifikant effekt på Relations- kvaliteten som barriere 

for kundens intention om at skifte forsikringsselskab. 

Kundens opfattelse af prisen har en positiv sammenhæng til Relations-kvaliteten. Jo bedre opfattelse 

kunden har af prisen jo bedre vil den overordnede relations-kvalitet være. Relations-kvaliteten vil være 

negativt forbundet til intentionen om at skifte.  

- H1b: Forsikringsselskabets Prisen har en signifikant effekt på Relations-kvaliteten som barrier for 

kundens intention om at skifte forsikringsselskab  

Kundens opfattelse af Procesbehandlingen er positivt forbundet til Relations-kvaliteten er negativt 

forbundet til intentionen.   

- H1c: Forsikringsselskabets Procesbehandling har en signifikant effekt på Relations-kvaliteten som 

barrier for kundens intention om at skifte forsikringsselskab  

Kunden opfattelse af image er positivt forbundet til Relations-kvaliteten, mens relations-kvaliteten er 

negativ forbundet til intentionen.  

- H1d: Forsikringsselskabets Image har en signifikant effekt på Relations-kvaliteten som barrier for 

kundens intention om at skifte forsikringsselskab  

Kundens opfattelser af Personaleservice/rådgivning er positivt forbundet til Relations-kvaliteten, mens 

Relations-kvaliteten er negativt forbundet til intentionen  
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- H1e: Forsikringsselskabets Personaleservice/Rådgivning har en signifikant effekt på Relations-

kvaliteten som barrier for kundens intention om at skifte forsikringsselskab  

Kundens opfattelser af e-service er positivt forbundet til Relations-kvaliteten, mens Relations-kvaliteten er 

negativt forbundet til intentionen  

- H1f: Forsikringsselskabets E-service har en signifikant effekt på Relations-kvaliteten som barrier for 

kundens intention om at skifte forsikringsselskab 

Kundens opfattelser af Markedskommunikationen er positivt forbundet til Relations-kvaliteten, mens 

Relations-kvaliteten er negativt forbundet til intentionen  

- H1g: Forsikringsselskabets Markedskommunikationen har en signifikant effekt på Relations-

kvaliteten som barrier for kundens intention om at skifte forsikringsselskab  

Hypoteserne vil fungere på samme måde for de øvrige Skifte-barriere (Switching cost, service recovery, 

muligheder og attraktive alternativer) til de respektive kontaktpunkter som fremgår af referencerammen. 

De resterende grupper af hypoteser (H2,H3,H4) ses i bilag 4 

12. Udvikling af spørgeskema 

Spørgeskemaets indhold og spørgsmål er basseret på baggrund af den kvalitative undersøgelse. Til 

målingen af kontaktpunkterne og skifte barriererne er der udviklet en række underspørgsmål, som vil 

udgøre målevariablene, der kan bruges i de kommende analyser.  

Spørgeskemaet kan ses i bilag 5, og er opdelt i 4 overordnede afsnit omhandlende respondentens generelle 

forsikringsforhold, tilfredshed med kontaktpunkter, vurdering af skiftebarriere og de demografiske forhold.  

12.1 Spørgeskemaets opbygning 

For spørgsmålene omkring kontaktpunkter (Q7.1-24) og skiftebarriere (Q9.1-23) er der anvendt en 7 punkts 

likert-skala (bilag 5). Spørgsmålene er samtidig interval skalerede, hvilket gør det muligt, at benytte dem til 

multivariate analyser som f.eks. regressionsanalyse og smart-PLS (Malhotra et al., 2014).  I spørgsmål som 

kan være svære at forstå, er der indsat en parentes med en uddybende forklaring. Det ses blandt andet ved 

kontaktpunkterne (Q7), eksempelvis med kontaktpunktet e-service. Her er det ikke givet hvad e-service 

dækker over, men der er givet en forklaring, som forklarer at ’med e-service menes forsikringsselskabets 

service online fx på hjemmesiden’. Efter den uddybende forklaring kommer underspørgsmålene, som i sig 
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selv godt vil kunne besvares uden forklaringen, men nu er respondenten klædt bedre på i forhold til 

forståelse af selve kontaktpunktet.  

Herudover er det også muligt for respondenten, at svare ’ved ikke’ til ovenstående spørgsmål. Det er taget 

med i spørgeskemaet, da det ikke kan forventes, at alle respondenter har haft en oplevelse eller holdninger 

til samtlige kontaktpunkter og skiftebarriere. Til spørgsmål Q16, omkring respondentens årlige indkomst er 

det muligt at svare ’ønsker ikke at svare’. Disse svarmuligheder (ved ikke og ønsker ikke at svare) vil i den 

kvantitative analyse blive betragtet som missing value og vil blive erstattet med gennemsnittet (ibid.).  

12.2 Spørgsmål om respondenternes generelle forsikringsforhold 

I første del af spørgeskemaet bliver der spurgt til respondenternes generelle forsikringsforhold. 

Spørgsmålene som omhandler respondenternes generelle forsikringsforhold er opstillet i Q1-Q6 + Q10-

Q12. De første spørgsmål (Q1-Q3) omhandler respondentens nuværende forsikringsselskab. Da det er 

muligt, at flere respondenter kan have sine forsikringer spredt over flere selskaber bruges disse spørgsmål 

(Q1+Q2), til at få defineret et primært forsikringsselskab, som respondenten kan referere til i resten af 

spørgsmålene. 

Herudover spørges der til hvor længe respondenten har været kunne hos sit nuværende selskab, og om 

man har haft overvejelser om at skifte selskab. I Q5 spørges der til hvor stor en rolle respondenten har i 

beslutningsprocessen ved valg af husstandens forsikringer (fx eneansvarlig, medansvarlig, ikke ansvarlig) 

inspireret af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen spørgeskemaundersøgelse (2014). Formålet er, at finde ud 

af hvor involveret respondenten er i valget af de forsikringer der er i hustanden. Hvis der svares ’jeg er ikke 

ansvarlig for valget af forsikringer’ eller ’jeg har ikke en forsikring’ afsluttes spørgeskemaet for den 

pågældende respondent, da respondenten ikke vil have den fornødne viden, til at kunne besvare resten.  

Spørgsmålene Q10, Q11 og Q12 omhandler intentionen for at skifte forsikringsselskab (Q10), og vigtige 

grunde til enten at have skiftet (Q11), eller ikke at have skiftet forsikringsselskab (Q12) inspireret af 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen spørgeskemaundersøgelse (2014). 

12.2.1 Spørgsmål om kontaktpunkter med forsikringsselskabet 

I anden del af spørgeskemaet bliver der spurgt til vigtige kontaktpunkter i oplevelsen med 

forsikringsselskabet. Her spørges der til tilfredsheden med de definerede kontaktpunkter (Q7.1-24) fra den 

kvalitative analyse og vigtigheden af samme kontaktpunkter (Q8.1-7). Til at måle tilfredsheden med 

kontaktpunkterne, er der for hvert kontaktpunkt opstillet 3-4 underspørgsmål som målevariable. For 

spørgsmålene Q7.2-24 går skalaen fra meget utilfreds (1) til meget tilfreds (7), og for spørgsmålene Q8.1-7 

omkring vigtigheden af kontaktpunkterne, går skalaen fra ikke vigtig (1) til meget vigtig (7).  
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Spørgsmålene vedrørende tilfredsheden med kontaktpunkterne er dannet ud fra det teoretiske afsnit og 

blevet lavet med inspiration fra EPSI’s tilfredshedsundersøgelser og en kundeanalyse foretaget af Post 

Danmark (1998) og spørgeskema fra CBS (2015), hvor metoden og opbygningen er specielt god og velegnet 

til at måle tilfredsheden (Grønholdt et al., 2000).  

12.2.2 Spørgsmål omkring skiftebarriere 

I den tredje del behandles spørgsmålene omkring skiftebarriere (Q9.1-23). Formålet er at få defineret nogle 

skiftebarriere, som respondenterne vurdere har den største indflydelse, som en barriere for at skifte 

forsikringsselskab.   

De 24 spørgsmål er blevet til med udgangspunkt i de definerede skiftebarrierer fra den kvalitative analyse 

og med inspiration fra Colgate & Lang (2001); Wieringa & Verhoef (2007); Jones et al., (2001); Ping (2003). 

Spørgsmålene skal fungere som målevariable for de 4 overordnede skiftebarriere. Spørgsmålene er 

designet som en påstand, hvor respondenterne skal erklære deres enighed, på en skala fra 1-7, som går fra 

helt uenig (1), til helt enig (7). Som eksempel kan nævnes Q9.13, hvor respondenten præsenteres for 

påstanden ’Det er let at sammenligne priser/ vilkår på tværs af selskaberne’. Ifølge flere af 

dybdeinterviewene fra den kvalitative analyse nævnes sammenligning af priser/vilkår mellem de forskellige 

forsikringsselskaber. Derfor er det relevant, at opstille dette som en påstand, respondenterne skal tage 

stilling til.  

12.2.3 Spørgsmål omkring respondenternes demografi 

Den sidste og fjerde del af spørgeskemaet omhandler respondenternes demografiske forhold. Formålet 

med disse spørgsmål er at få information, som senere kan indgå i en segmentering af respondenterne. 

Spørgsmålene er Q13-Q17 i spørgeskemaet. Der spørges til køn (Q13) og alder (Q14), herefter spørges til 

kundens uddannelsesniveau (Q15). Her er opstillet en række valgmuligheder fra folkeskole til en lang 

videregående uddannelse, med forklaringer i parentes hvis respondenten ikke er klar over, hvad 

definitionen på en videregående uddannelse er. I Q16 spørges til husstandens årlige indkomst, og her 

anvendes en interval-skalering . I sidste spørgsmål (Q17) spørges til den nuværende beskæftigelse, og der 

er opstillet en række svar, på samme måde som med uddannelsesniveau i Q15.  

13. Beskrivende analyser  

Den beskrivende analyse foregår i de indledende faser af analyseprocessen, og består af frekvens og 

krydstabeller (Jensen & Knudsen, 2014). De beskrivende analyser bruges til, at undersøge de enkelte 

variable for manglende eller ugyldige data (missing values) og kvalitetssikre datasættet (ibid.). Analyserne 
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skal være med til at skabe et overblik over de kvantitative data, som er indsamlet, og se på mulige 

sammenhænge mellem flere af variablene.   

13.1 Frekvenstabeller 

Frekvens analysen præsenterer spørgeskemaets data, og viser hvad antallet af respondenter har afgivet af 

svar inden for hver af de valgte spørgsmål (Malhotra et al., 2012). Frekvenstabeller er gode, som 

anvendelse til at finde den procentvise andel af observationer inden for den valgte svarkategori, 

middelværdien/gennemsnittet af observationerne og variansen, som er forskellen imellem middelværdien 

og den enkelte observation. Ud fra disse kan der dannes et indtryk af, hvordan respondenternes svar er 

fordelt (Knudsen et al., 2014).  

13.1.1Demografi og forsikringsoplysninger 

Respondenternes fordeling på de forskellige forsikringsselskaber følger nogenlunde forsikringsselskabernes 

markedsandele på det danske marked som tidligere beskrevet. 22,8 % af respondenterne har angivet, at 

Tryg er deres primære forsikringsselskab (bilag 6.1). Dette stemmer godt overens med Tryg’s 

markedsandel, som lå omkring de 20 % (Samlino, 2016). Herefter kommer Topdanmark med 18,5 % og 

Codan med 13 %. Respondenternes fordeling ligger tæt opad forsikringsmarkedet virkelige markedsandele. 

På spørgsmålet om hvor stor en andel af respondentens forsikringer som er samlet hos det primære 

forsikringsselskab, svarer 84,2 % at ca. 100 % af deres forsikringer er dette, mens 10,9 % svarer at det er ca. 

75 % (bilag 6.2). Dette antyder, at de fleste respondenter overvejende har alle deres forsikringer samlet hos 

det samme forsikringsselskab.  

I spørgsmål 3 blev der spurgt til, hvor længe respondenten havde været kunde hos sit nuværende 

forsikringsselskab. Respondenterne har angivet, at 12,5 % har været kunde i 0-1 år, 30,4 % i 2-4 år, 35,9 % i 

5-7 år og 21,2 % over 7 år. Undersøgelsen viser at, 57,1 % af respondenterne havde haft deres 

forsikringsselskab i over 5 år. Denne tendens kan være påvirket af respondenternes gennemsnit alder som 

er på ca. 34 år (modsat 41 år i befolkningen), samtidig med at kun 19 % er over 41 år (bilag 6.3). Det 

antages, at skift af forsikringsselskab er mere sandsynligt i en yngre alder, da der her ofte for første gang 

investeres i hus og bil mm, og med tiden bliver mere loyale, og har fundet sit foretrukne forsikringsselskab.   

Respondenterne er fordelt meget lige på kønnene med 48,9 % mænd og 51,1 % kvinder. 

Fordelingen på uddannelse blandt respondenterne viser en klar overrepræsentation med videregående 

uddannelser. Dette ses specielt for mellemlang og lang videregående med 49,5 % (mod 26,9 % i 

befolkningen) (bilag 6.4). Denne overrepræsentation af respondenter med videregående uddannelser kan 
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skyldes manglen på respondenter med kun en folkeskole uddannelse, der er kun 4,9 % af respondenterne 

mod 26,9 % i befolkningen.  

Beskæftigelsesstatussen viser at 25,5 % er studerende, mens en stor andel på 59,8 % er lønmodtagere. De 

sidste procenter fordeler sig på selvstændige med 8,7 %, pension & efterløn med 3,3 % og udenfor 

beskæftigelse med 2,7 %.  

13.1.2 Tilfredshed 

Det indsamlede data viser at respondenterne er overvejende tilfredse med deres nuværende 

forsikringsselskab. Frekvenstabellen for spørgsmål 9.e omhandler respondenternes tilfredshed med deres 

nuværende forsikringsselskab og viser at tilfredsheden har et gennemsnit på 4,95 på en 1-7 skala. Samtidig 

kan det ses, at kun 18,6 % af respondenterne er utilfredse (svaret 1-3), mens hele 63,5 % er tilfredse (svaret 

5-7), hvoraf hele 19 % er meget tilfreds (bilag 6.5). Dette øjebliksbillede af kundernes tilfredshed som det 

indsamlede data giver svarer godt overens med EPSI’s tilfredshedsmålinger af private forsikringskunder på 

forsikringsmarkedet (EPSI, 2015).   

Referencerammen opstiller syv kontaktpunkter på baggrund af kundeoplevelsen med forsikringsselskabet, 

og tilfredsheden kunderne har oplevet, kan opdeles på disse. Overordnet set har respondenterne en grad 

af tilfredshed på de fleste af kontaktpunkterne. Det kontaktpunkt som respondenterne er mest tilfreds med 

i deres oplevelse med forsikringsselskaberne, er E-service med et gennemsnit på 4,91. Det er også i E-

service, at der findes den underliggende variabel, som respondenterne er mest tilfreds med, hvilket er 

troværdigheden af forsikringsselskabernes hjemmeside med en tilfredshedsgrad på 5,06. Efter E-service 

ligger det relativt tæt med Produktet på 4,75, Personale/rådgivning på 4,55, Prisen på 4,44, Image med 4,38 

og Procesbehandling med 4,34. Et enkelt kontaktpunkt skiller sig dog lidt ud, hvilket er 

Markedskommunikation. Dette kontaktpunkt opnår kun en gennemsnitlig grad af tilfredshed på 3,65. 

Dermed er respondenterne overvejende utilfreds med forsikringsselskabernes markedskommunikation, 

som indeholder de underliggende variable markedsføring, reklamer og troværdigheden af reklamerne. Det 

ses at 14,9 % hverken er tilfredse eller utilfredse, mens hele 53 % af respondenterne er utilfredse med 

forsikringsselskabernes markedskommunikation.  

I forlængelse af tilfredsheden med kontaktpunkterne kan det være interessant, at kigge på hvor vigtigt 

respondenterne mener, at de forskellige kontaktpunkter er for deres samlede kundeoplevelse. Dette kan 

forsikringsselskaberne med fordel bruge som information til, at optimere de kontaktpunkter som kunderne 

rangere som de vigtigste, og sammen med graden af tilfredshed også hvor der er størst potentiale for at 
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forbedre kundernes samlede kundeoplevelse. Dette vil der blive gået yderligere i dybden med senere i 

opgaven.  

Frekvenstabellen over spørgsmål Q8 viser, at prisen er det vigtigste for forsikringskunderne, med en score 

på hele 6,4 på 1-7 skalaen (bilag 6.6). Dette betyder, at prisen på forsikringerne er det vigtigste 

kontaktpunkt for kundernes samlede vurdering og oplevelse med forsikringsselskaberne. Det kontaktpunkt 

som kunderne rangerer som det næst vigtigste, er Procesbehandling. Procesbehandlingen opnår en 

gennemsnitlig score på 6,04, hvilket betyder, at dette også anses som et meget vigtigt kontaktpunkt for 

forsikringskunderne. Herefter kommer personaleservice/rådgivning med en gennemsnitlig score på 5,81, 

det fjerde vigtigste er produktet (forsikringens dækning mm.) med 5,38, efterfulgt af E-service med 5,12. De 

to kontaktpunkter som forsikringskunderne tillægger mindst betydning for deres samlede 

forbrugsoplevelse med forsikringsselskabet, er Image, som kun opnår en gennemsnitlige score på 4,09, og 

sidst kommer markedskommunikation med 3,54. Det kan derfor konkluderes, at for forsikringskunderne er 

prisen det vigtigste element, mens image og markedskommunikationen spiller en væsentlig mindre rolle.  

13.1.3 Skiftebarriere 

Dette afsnit omhandler hvor enige eller uenige forsikringskunderne er i de opstillede udsagn om de 

identificerede barrierer, der kan opstå i forbindelse med et forsikringsskifte. Den første skiftebarriere er 

Relations-kvaliteten, som er behandlet i spørgsmålene 9 (a, b, c, d, e, f, g, h). Forsikringskunderne er her 

generelt enige, da alle gennemsnit er fra 4,18-5,88 (bilag 6.7). Det er interessant at bemærke, at en meget 

stor del af de medvirkende forsikringskunder opfatter sig selv som loyale overfor deres nuværende 

forsikringsselskab. Hele 81,2 % svarer, at de er enige i dette (har svaret 5-7), hvoraf 50,6 % er meget enige 

(har svaret 7).  

For skifte-barrieren switcing cost der behandles i spørgsmålene 9 (i, j, k, l, m), er forsikringskunderne enige 

bortset fra spørgsmål 9m, hvor de har et gennemsnit på 2,84 og derfor er uenige i dette udsagn (bilag 6.8). 

Spørgsmålet omhandler, om det er let at sammenligne priser og vilkår på tværs af forsikringsselskaberne. 

Dette er hele 64,6 % uenige med, hvoraf 37,9% er meget uenige (har svaret 1). Derfor finder hovedparten 

det meget svært at sammenligne priser og vilkår på tværs af forsikringsselskaberne, og dette kan på denne 

baggrund nævnes, som en af de største barrierer for kundernes skifte af forsikringsselskab.  Samtidig er der 

en stor grad af enighed på spørgsmålet 9i (at skifte forsikringsselskab kræver for meget tid og 

anstrengelser) med et gennemsnit på 5,39. Her er 71,5 % enige i ovenstående, hvilket også gør dette til en 

af de mest fremtrædende barrierer i forbindelse med forsikringsskifte.  
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Service recovery behandles i spørgsmålene 9 (n, o, p, q, r) og her er ligger alle gennemsnit tæt 4,46-4,63 og 

viser en gennemsnitlig enighed med denne barriere.  

Alternativer og muligheder (spørgsmål s, t, u, v, x) er den sidste identificerede skifte-barriere, og viser en 

større spredning i enigheden med gennemsnit der går fra 3,85-5,74. Forsikringskundernes enighed på 5,74 

med spørgsmål 9s (forsikringsselskaberne generelt ligner hinanden), er sammen med de førnævnte, en af 

de mest betydelige skifte-barrierer. Her svarer 81,1 %, at de er enige i at forsikringsselskaber ligner 

hinanden, og 38,9 er meget enige.  

Der er en begyndende tendens, som ud fra frekvenstabellerne viser, at udsagn som ”sammenligning af 

priser/vilkår, kræver for meget tid og anstrengelser, og at forsikringsselskaberne ligner hinanden” som 

fremtrædende barriere. Denne tendens stemmer godt overens med tidligere undersøgelser af Wilke (2014) 

og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen (2012), som viser, at forsikringskunderne finder det danske 

forsikringsmarked uoverskueligt, og at vilkårene er dårlige, når der skal sammenlignes priser og produkter 

på forsikringerne. Samtidig er det også tidligere belyst, at forsikringer er et lavinvolveringsprodukt, og 

kunderne ikke ønsker at bruge for meget tid og ressourcer på sine forsikringer, hvilket også kan 

konkluderes ud fra respondenternes svar på førnævnte spørgsmål Q9i omkring brugen af tid og 

anstrengelser på forsikringer.  

13.2 De vigtigste grunde til forsikringsskift 
For at forstå forsikringskundernes skifteadfærd, kan det være vigtigt, at kende til de bagvedliggende grunde 

som forsikringskunderne angiver som de væsentligste til, at de netop valgte at skifte deres forsikringer til et 

andet forsikringsselskab. Dette spørges der til i spørgeskemaets Q11, og respondenterne havde her 

mulighed for at vælge maks. 3 svarmuligheder. Den hyppigste årsag forsikringskunderne vælger som 

grunden til deres forsikringsskrift, er for høje priser/forsikringspræmier, hvilket 58 % af respondenterne 

angiver (bilag 6.9). Dette stemmer også godt overens med det førnævnte resultat, hvor respondenterne 

netop nævnte prisen på forsikringer som det vigtigste kontaktpunkt i deres kundeoplevelse. Herefter 

kommer en utilfredsstillende sags/skadesbehandling, som 42 % af respondenterne angiver som værende en 

af årsagerne til deres forsikringsskifte. En dårlig rådgivning og service svarer 31 % som en af de vigtigste 

årsager til skifte, og yderligere er det værd at nævne en høj selvrisiko med 26 % og en ny livssituation (fx 

børn, køb af hus/bil) med 17 %. 

En lignende undersøgelse er blevet udformet i Q12 bare med omvendt fortegn, hvor der derfor er spurgt til 

forsikringskundernes vigtigste årsager til ikke at have skiftet forsikringsselskab. Her ses der en større 

spredning i svarene end førnævnte spørgsmål. Som den vigtigste årsag til ikke at have skiftet 
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forsikringsselskab, angiver 41 % af respondenterne, at tilfredshed med det nuværende forsikringsselskab er 

grunden (bilag 6.10). Dette er tæt efterfulgt med 40 % af respondenterne, som svarer, at de ikke kan 

vurderer hvilket forsikringsselskab der er bedst/billigst. Igen et tegn på at mange kunder finder det 

uoverskueligt at navigere på forsikringsmarkedet, og mellem de enkelte forsikringsselskaber, og derfor 

opgiver at skifte deres forsikringer. 

Med frekvenstabellerne har vi nu fået et godt overordnet overblik over den indsamlede data. Næste afsnit 

vil være en analyse af krydstabeller, som kan være med til, at analyserer sammenhængene mellem to eller 

flere af de variable som der er indsamlet. 

14. Krydstabeller 

Som anden del af de beskrivende analyser anvendes krydstabeller. På baggrund af spørgeskemaet og 

frekvenstabellerne er der identificeret nogle mulige sammenhænge. Disse kan undersøges og testes i 

krydstabellerne.  

14.1 Metode 

Krydstabeller forsøger at beskrive to eller flere variable på samme tid, og teste om der er en signifikant 

sammenhæng (Malhotra et al., 2012). De forskellige observationer kan vises i kolonner og som procenter. 

Procentsatserne kan give et godt indtryk af svarfordelingen, når de observerede variable er meget 

forskellige (ibid.). På baggrund af procentsatserne kan man samtidig få en indikation af variablenes 

sammenhænge. Den statistiske afhængighed kan testes ved en chi-square test, hvor følgende hypoteser 

testes: 

H0 = Variablerne er uafhængige 

H1 = Variablerne er afhængige 

Hvis testen viser en p-værdi <0,05, kan man med et 95 % signifikansniveau afvise H0-hypotesen, som siger 

at de to valgte variable er uafhængige. Det betyder, at der vil være < 5% sandsynlighed for at tage fejl, når 

man siger, at de to valgte variable er afhængige. Relationen og styrken mellem de to variable beskrives ved 

phi-koefficienten eller ved Cramer’s V (Knudsen et al., 2014). Når styrken skal beskrives, er det også vigtigt 

at tage højde for antallet af celler i tabellen også kaldet frihedsgrader. Pålideligheden på chi-square testen 

forringes, hvis det forventede antal observationer i cellerne er små. Testen antager, at stikprøvefordelingen 

i alle celler er normalfordelte omkring den forventede frekvens. Hvis over 20 % af cellerne har et forventet 

antal under 5, og hvis der er værdier under 1, frarådes det at lave en chi-square, da dette forøger chi-

square resultatet uhensigtsmæssigt, og kan give et misvisende resultat (ibid). Hvis chi-square testen 
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anvendes på små stikprøver, bliver sandsynligheden for type 2 fejl højere. Derfor krævers en stikprøve af en 

rimelig størrelse, for at undgå dette. 

Resultaterne fra SPSS viser, at flere af de udarbejde krydstabeller har forudsætningsbrud, hvilket kan 

skyldes stikprøvens størrelse. Der argumenteres for at benytte de resultater, der ikke indeholder et dobbelt 

forudsætningsbrud, for stadig at kunne give et godt overblik over sammenhængene i data. Fx ses der bort 

fra mindre procentvise afvigelser, hvis de forventede cellefrekvenser ikke er under 1. Stikprøvestørrelsen 

medfører, at der kun kigges på bivariate afhængigheder, da flere variable oftest vil føre til dobbelt 

forudsætningsbrud. 

14.2 Demografi og forsikringsoplysninger 

De krydstabeller der udarbejdes i dette afsnit tester sammenhænge mellem intentionen om at skifte 

forsikringsselskab (Q4) og en anden relevant variabel.  

De første krydstabeller undersøger sammenhængen mellem valg af forsikringsselskab, og om respondenten 

har overvejelser om at skifte forsikringsselskab. Hvis der ses på de større forsikringsselskaber, er 

TopDanmark med 79,4 % det af de store forsikringsselskaber, som har flest kunder der har overvejet at 

skifte forsikringsselskab. Hos Tryg er det 61,9 %, mens det hos Codan er 70,8 % (bilag 7.1). Det er også værd 

at bemærke, at kun Lærestandens Brandforsikring sammen med GF har flest kunder, som ikke har 

overvejet at skifte forsikringsskab, 54,5 % har ikke overvejet dette. Tryg er det forsikringsselskab med tredje 

flest kunder, som ikke har overvejet at skifte forsikringsselskab med 38,1 %. Der er en statistisk signifikant 

sammenhæng mellem de to variable, da signifikansen er 0,000, som det ses i chi-square testen afvises H0 

hypotesen, hvilket betyder at H1 hypotesen accepteres og at variablene er afhængige (bilag 7.2).  Antallet 

af år respondenten har været kunde hos sit nuværende forsikringsselskab, har ligeledes en statistisk 

signifikant sammenhæng med overvejelser for forsikringsskift. Dem der har været kunde hos samme 

forsikringsselskab i kortest tid (0-1 år), har den mindste tendens og intention, om at skifte 

forsikringsselskab.  

En anden variabel hvor der findes en signifikant sammenhæng er alder. I bilag 7.3 kan det ses, at de 30-39 

årige er den alderskategori, hvor flest forsikringskunder har overvejelser om at skulle skifte sine 

forsikringer. Her er det 86,7 %, som har svaret at de overvejer, eller har overvejet at skifte. Styrken af 

sammenhængen kan aflæses Cramers V, som er på 0,322 hvilket tyder på en stærk sammenhæng ifølge 

Knudsen et al., (2014). De 18-29 årige og 50+ er de aldersgrupper, som har den største tendens til ikke at 

overveje et skifte, med henholdsvis 44,6 % og 50 % som ikke har overvejet. Dermed er de også de to 
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mellemliggende aldersgrupper 30-39 år og 40-49 år, der klart har flest som overvejer at skifte 

forsikringsselskab (bilag 7.3).  

Ligeledes identificeres en signifikant sammenhæng mellem overvejer at skifte og køn (q13). Tendens viser, 

at flere mænd overvejer at skifte forsikringsselskab, end kvinder gør. Krydstabellen viser, at 74,4 % mænd 

har overvejet at skifte forsikringsselskab, mens det kun er 60,6 % af kvinderne som har (bilag 7.4).   

I forhold til hustandens samlede indkomst viser tendensen, at jo højere hustandens årlige indkomst er, jo 

flere har overvejet at skifte forsikringsselskab. Samtidig kan det ses, at dem med den laveste årlige 

indkomst, også er den gruppe, hvor færrest har overvejet at skifte selskab (bilag 7.5).  

14.3 Tilfredshed 

Respondenternes generelle tilfredshed med deres forsikringsselskab er en af de variable, som har den 

største sammenhæng, med det at have overvejet at skifte forsikringsselskab. Tendensen er her, at jo mere 

tilfreds respondenterne har angivet at de er med deres forsikringsselskab, jo mindre en procentdel har 

overvejet, at skifte forsikringsselskab (Bilag 7.6). P-værdien er signifikant 0,000, og Cramers V er på 0,600, 

hvilket iht. Knudsen et al. (2014) er en stærk sammenhæng.  

Tilfredsheden med de enkelte kontaktpunkter viser overordnet samme tendens, at jo mere tilfreds med 

deres nuværende forsikringsselskab respondenterne har svaret de er, jo lavere er tendensen, til at de har 

overvejet at skifte, og omvendt hvis de har været utilfredse. Alle kontaktpunkterne har samtidig en 

signifikant sammenhæng, med at overveje et forsikringsskifte.  

14.2 Skifte-barriere 

Til barrierenes krydstabel bruges q10, der er spørgsmålet om respondenterne forventer at skifte 

forsikringsselskab inden for 1 år. Dette gøres, fordi det kan give et bedre billede, om de opstillede variable 

fremstår som en skiftebarriere for respondenterne.  

For skifte-barriererne er tendensen, at respondenternes enighed med de forskellige skifte-barrierer har en 

sammenhæng, med at have overvejet at skifte forsikringsselskab. Det kan ses, at for 13 ud af de i alt 23 

bagvedliggende variable/udsagn for skifte-barriere findes en signifikant sammenhæng. Dette indikerer 

dermed, at de 13 variable kan være baggrund for en skifte-barriere. Et eksempel kan være q9.9 (at skifte 

forsikringsselskab kræver for meget tid og anstrengelser). Her er tendensen, at i jo større grad 

respondenterne er enige i q9.9, des mere usandsynligt er det, at de vil skifte forsikringsselskab i løbet af det 

kommende år. 
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Selvom der er flere signifikante variable, er Cramer’s V, som beskriver styrken af sammenhængen ikke 

specielt høj i nogen tilfælde. Den højeste Cramer’s V er på 0,266, og dermed den stærkeste sammenhæng 

som findes på q9.14 (min klage blev løst i tilstrækkelig grad). Dette kan indikere, at skifte-barrieren vil blive 

benyttet senere som en stærk barriere.  

Det er værd at gøre opmærksom på, at der i ovenstående udelukkende ses på den enkelte variabels 

afhængighed i forhold til at intentionen/overvejelsen om forsikringsskifte.  De multivariate analysers 

opgave i de kommende afsnit er at anskue variablerne i relation til hinanden. 

15. Indledende regression 

Dette afsnit har til formål at analysere hvorvidt datasættet gennem en regressionsanalyse opfylder visse 

forudsætninger (kvalitetskriterier). Dette vil indebære følgende punkter: 

- Skalaniveau  

- Normalfordelt data  

- Varianshomogenitet 

- Uafhængighed  

- Linearitet 

I regressionsanalysen gøres brug af Enter-metoden, da sammenhængen hviler på en teoretisk antagelse, jf. 

argumenterne for vores referenceramme del 1.  

15.1 Regression af barriere:  

Den uafhængige variabel (q10) angiver hvorvidt respondenten finder det sandsynligt at skifte 

forsikringsselskab i den nære fremtid. De uafhængige variable relateres til de opstillede barriere for at 

skifte selskab (q9_a-q9_x). Skalaniveauet for alle variable er metriske med et interval fra 1-7.  

I en regressionsanalyse forudsættes, at residualerne er normaltfordelt på den afhængige og uafhængige 

variabel (Jensen & Knudsen, 2013). Ud fra et Normal probability plot og et histogram (Bilag 8.1), kan der 

aflæses en tilnærmelsesvis normalfordeling. Ved aflæsning af PP-plotet kan ses at punkterne ligger sig tæt 

op ad den rette linje, således at der findes en stærk lineær sammenhæng mellem de uafhængige- og den 

afhængige variabel. Residualerne kan beskrives som værende normalfordelt. Ud fra Scatterplottet (Bilag 

8.2) vurderes varianshomogeniteten at være opfyldt  

Ved vurdering af normalitetskravet suppleres med en skewness og Kurtosis test (Bilag 8.3). Her ses også en 

skrewness på (0,364), hvilket er en afvigelse fra 0, og derfor ikke umiddelbart opfylder betingelsen for en 
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normalfordeling. Den numeriske værdi af skewness er mindre end 2 standartafvigelser (Std. Error of 

skewness= 0,182). Skewness er ikke signifikant forskellig fra 0 på et 95 % niveau. Kurtosis viser en afvigelse 

på -0,509 hvilket også er en vis afvigelse fra 0. Den negative kurtosis (-0,509) indiker en flad fordeling, uden 

den for normalfordeling karakteristiske spids (Jensen & Knudsen, 2013). Kurtosis er ikke signifikant fra 0 på 

et 95% niveau (std. Error of Kurtosis =0,361).  

Uafhængigheden er forudsætningen om at ingen observationer må være indbyrdes uafhængige. Denne 

autokorrelation vil testes ved en Durbin-Watson test. ”Durbin-Watson værdierne ligger i interval 0 til 4 og 

værdier omkring 2 betyder, at der ikke er autokorrelation” (Jensen & Knudsen, 2012: 170). Ud fra ANOVA 

tabellen (bilag 8.4) ses at den estimerede regressionsfunktion er signifikant (P=0,00). Med en Durbin-

Watson på 1,571 kan vi hverken acceptere eller afvise nul-hypotesen (H0:) at der ikke er nogen signifikant 

korrelation (Bilag 8.5). Værdien ligger dog forholdsvis tæt på en afvisning af H0, som angiver en positiv 

autokorrelation. Ifølge Jensen & Knudesen (2012) vil Durbin-Watson-værdier mindre end 1,5 og højere end 

2,5 indikere problemer med korreleret residualer.  

Ud fra korrelationsmatricen (bilag 8.6) fremgår det at en række uafhængige variable er stærkt korreleret (fx 

q9a og q9b, = 0,67). En række uafhængige variable i korrelationsmatricen er høj korreleret r>0,50. De 

mange korreleret variable kan give anledning til problemer med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 

2012). Ydereliger i koefficients-tabellen (Bilag 8.7) ses en VIF-værdi at overskride grænseværdien på 4 (q9f), 

og TOL værdier som ligger tæt på eller under 0,25. VIF- og TOL-værdierne giver anledning til at tage 

problemer med multikollinearitet. Ved en aflæsning af Collinearity Diagnostic¸indikere problemer med 

multikollinearitet. 18 ud af 24 dimensioner i condition index (Bilag 8.8) overskrider et indeks på 14, mens 7 

af disse overskrider et indeks på 30, hvilket indikerer et alvorligt problem. 

15.2 Regression af touchpoints: 

Den uafhængige variabel er spørgsmål 10_1, mens de afhængige spørgsmål vedrører kundernes tilfredshed 

med kontaktpunkterne til deres forsikringsselskab (q7_1-q7_24). Skalaniveauet for alle variable er metriske 

med interval gående fra 1 til 7.   

Residualer kan tilnærmelsesvis beskrives som værende normalfordelte (Bilag 8.9). Der aflæses en stærk 

lineær tendens mellem den uafhængige og den afhængige variabel, som opfylder forudsætningen for 

linearitet i scatterplottet (Bilag 8.10). Varianshomogenitet vurderes som værende opfyldt (Bilag 8.11). 

Forudsætningen for uafhængighed er ufyldestgørende, som tilfældet var i regressionen for barriere. Med 

en Durbin-Watson på 1,645 og ligger indenfor grænseværdierne af (1,57 til 1,78), hvilket betyder at vi 

hverken kan bekræfte eller afvise H0 hypotesen, at der ikke er nogen signifikant korrelation. 
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I korrelationsmatricen (Bilag 8.12) fremgår det at en række uafhængige variable er korrelerede med 

hinanden. Der ses eksempelvis en stærk korrelation mellem q7b og q7c med en r=0,701. Da begge 

spørgsmål vedrører samme kontaktpunkt er det ikke uventet med en høj korrelation. Det ses ud fra 

matricen at mange korrelationer ligger området af r=0,50. I Koefficients-tabellen (Bilag 8.13) ses VIF- og 

TOL-værdier som overskrider henholdsvis 4 og 0,25. Dette tyder på problemer med multikollinearitet. 

Collinearity Diagnostics viser at 21 ud af 25 dimensioner overskrider et indeks på over 15, mens 10 

dimensioner har et indeks over 30, hvilket bekræfter problemer med multikollinearitet (bilag 8.14).  

16. Faktor analyse 

Den forudgående regressionsanalyse viste, at de uafhængige variable er stærkt indbyrdes korrelerede. Det 

fremgik samtidig i korrelationsmatricen at flere de uafhængige variable korrelerede med hinanden hvilket 

tyder på problemer med multikollinearitet (Jensen & Knudsen et al., 2014). Multikollinearitet behøves ikke 

at opfattes som noget negativt, men betyder at det kan være svært at skelne flere af de uafhængige 

variable fra hinanden. Dette giver dog god mening i denne opgaves sammenhæng, da vi flere steder bruger 

flere underliggende variable til at beskrive fx kontaktpunkter som pris eller produkt. De underliggende 

uafhængige variable passer derfor sammen, og derfor er de stærk indbyrdes korrelerede.  Men når disse 

data skal bruges efterfølgende til yderligere analyser som i vores tilfælde, kan det give problemer. Derfor 

benyttes en faktoranalyse til at til at udrydde dette mulige problem. 

Faktoranalysen anvendes til at afdække forskellige mønstre i respondenternes svar og undersøge om der 

kan være nogle indbyrdes sammenhænge (ibid.). Som eksempel nævner Knudsen et al., (2014) at hvis en 

respondent svarer ”at komme ud og bade” er vigtig for valg af feriedestination, vil samme respondent 

muligvis også mene at ”ligge ved stranden” er det. Hvis svarerne på disse to uafhængige variable er stærkt 

korreleret kan de samles under én faktor eks. badeferie (ibid.). På denne måde er faktoranalysen med til at 

reducere antallet af variable ved at gruppere dem og danne faktorer.  

I opgaven skal vi måle på teoretiske og til dels abstrakte begreber som kontaktpunkter og skiftebarrierer, 

hvilket kan være besværligt. Faktor analysen gør det muligt at identificere de teoretiske opstillede 

begreber, ved at gruppere de underliggende variable der er indsamlet i spørgeskemaet, og gøre dem til 

mere målbare variable, som kan benyttes i de efterfølgende analyser (Malhotra et al., 2012). 

Målet med faktoranalysen er at fjerne multikollinearitet og reducere de uafhængige variable fra datasættet 

til nogle få faktorer. Disse faktorer vil defineres som de nye og reviderede kontaktpunkter og 

skiftebarrierer, som på baggrund af den kvantitative data giver mest mening at arbejde videre med. Dette 
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skal selvfølgelig ses i forhold til første den opstillede referenceramme, som blev defineret på baggrund af 

de indledende og kvantitative analyser. Derfor vil vi ende op med en revideret referenceramme efter faktor 

analysen, som vil danne baggrund for de videre analyser og hypotesetests.  

16.1 Forudsætninger for faktoranalyse 

De to mest brugte metoder til faktor analyse er common factor og principal factor analyze (Malhotra et al., 

2012). Common factor analyse baserer sig på den varians der deles mellem de enkelte variable i 

datasættet. Faktorerne vil derfor kun indeholde den fælles varians som der deles. Principal factor kaldes 

også for principal komponentanalyse og er basseret på den totale varians der er i hele datasættet modsat 

common factor metoden. Pricipal komponent metoden indeholder derfor både den fælles varians 

variablene imellem, og derudover også den varians der er specifikt for den enkelte variabel, som ikke er 

fælles med andre variable. Denne metode bruges ofte når formålet med faktoranalysen er, at reducere 

antallet af variable til nogle få faktorer. Disse faktorer vil så indeholde mest muligt af datasættes varians, og 

metoden er at foretrække hvis faktorerne efterfølgende skal anvendes i andre analyser (Jensen & Knudsen 

et al., 2014). På bagrund af ovenstående vælges der derfor i opgaven at benytte en principal 

komponentanalyse som metode til faktoranalysen. Dette gøres specielt med henblik på at få reduceret og 

opdelt variablene omhandlende kontaktpunkter og skiftebarrierer, i nogle faktorer som stemmer overens 

med dem der på forhånd er defineret på baggrund af den kvalitative analyse. 

I faktoranalysen indgår alle variable med variansen 1, hvilket betyder at den totale varians er lig med 

antallet af variable (Jensen & Knudsen et al., 2014). Den første faktor dannes sådan at den forklarer mest 

muligt af den samlede varians. Herefter dannes den næste faktor med henblik på at forklare så meget som 

muligt af datasættets resterende varians. På denne måde forstsætter det indtil at alt variansen i datasættet 

er forklaret (opdelt i faktorer). Formålet med faktor analysen er dog ikke at få alt variansen forklaret, men 

derimod at få reduceret antallet af variable til et mindre antal faktorer. Når den første faktor er blevet 

udledt vil hver ekstra faktor som udledes bidrage med mindre varians end den foregående (Malhotra et al., 

2012). Derfor kan vi på et tidspunkt udlade at udlede flere faktorer uden at miste større dele af datasættets 

varians. Til at gøre dette bruges i faktoranalysen begrebet eigen-value. Eigen-value kan defineres som den 

del af variansen, den enkelte udledte faktor har tilfælles med den samlede varians i det valgte datasæt. I 

SPSS hvor faktor analysen udregnes, sættes eigen-valuen til 1. Dette betyder, at det kun er de udledte 

faktorer med en eigen-value på 1 eller herover som medtages i analysen. Den forklarede varians på de af 

faktorerne som har en eigen-value på over 1 skal helst være på 60 %, som betegnes som den 

konventionelle grænseværdi (Jensen & Knudsen et al., 2014). 
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Udover eigen-value gøres der også brug af faktorrotation til at bestemme antallet af faktorer. Når den 

roterede metode anvendes, estimeres faktor 2 ud fra den varians, der er tilbage efter, at faktor 1 er blevet 

estimeret. Ligeledes vil det være gældende med de efterfølgende faktorer som der estimeres i SPSS. Hvis vi 

ikke valgte at benytte den roterede løsning, vil nogle af variablene dele varians med flere faktorer, og dette 

kan minimeres eller endda helt udgås, ved at benytte den roterede faktor løsning. Med den roterede 

løsning bliver det samtidig lettere at fortolke data, da den omfordeler variablenes varians på de enkelte 

faktorer, så mest varians forklares af en faktor. Samtidig med at den varians der er fælles med de andre 

faktorer minimeres (Malhotra et al., 2012).   

16.2 Valg af variable 

Som udgangspunkt er der to typer faktoranalyser som kan anvendes, en konfirmativ og en eksplorativ. En 

konfirmativ faktor analyse er deduktiv mens den eksplorativ analyse er induktiv og søger efter 

sammenhænge i datamaterialet (Jensen & Knudsen et al., 2014). Med den eksplorative er det datasættet 

som bestemmer antallet og sammensætningen af faktorer. I vores tilfælde giver en fuld eksplorativ analyse 

ikke nogen mening, da vi allerede har udgangspunkt i teori og den opstillede referenceramme.  Derfor 

argumenteres der for at arbejde videre med en mindre eksplorativ faktoranalyse hvor spørgsmålene q9.1-

q9.23 benyttes til at finde frem til vores skift barriere. Disse spørgsmål er basseret på teorien for de 

definerede skiftebarriere og indeholder de variable, som kan bruges til at forklare sammenhængen.    

For at finde frem til faktorerne for vigtige kontaktpunkter, bruges i faktoranalysen data fra spørgsmålene 

q7.1 – q7.24. Det gøres fordi der her spørges til respondenternes tilfredshed med de vigtige kontaktpunkter 

i oplevelsen med forsikringsselskaberne. Disse spørgsmål passer med de kontaktpunkter, som allerede er 

blevet identificeret på baggrund af teorien og de kvalitative analyser.  De kontaktpunkter der forhåbentligt 

vil kunne identificeres fra faktoranalysen, vil komme til at indgå i en revideret referenceramme.  

16.3 Faktoranalyse for kontaktpunkter 

Der vil først blive lavet en faktoranalyse på variablene fra spørgeskemaets spørgsmål q7.1 til q7.24 for 

kontaktpunkter til brug i de fremadrettede analyser. Faktoranalysen laves med alle ovennævnte variable, 

men som tidligere beskrevet vil alle variablene ikke medtages i den færdige faktoranalyse. Her vil kun 

medtages de variable som indgår i faktorer som forklarer mest muligt af datasættets samlede varians. Hvis 

en variabel ikke lever optil kravene eller består de forskellige test, som er i en faktoranalyse (mere om dette 

senere), vil denne variabel tages ud, og faktoranalysen vil så blive lavet forfra endnu engang. Denne 

procedure fortsættes indtil alle variablene i faktorerne lever op til de opsatte krav, der er til en statistisk 

faktoranalyse (ibid.).  
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Det første punkt i faktoranalysen er, at vurdere om datamaterialet er egnet til brug i en faktoranalyse. For 

at kunne afgøre dette undersøges korrelationsmatrixen, Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO) og Bartletts test of sphericity (ibid.). De valgte variables indbyrdes korrelation er vigtig for dataenes 

egnethed til faktoranalyse. De kan findes i korrelationsmatricen. For at data er velegnet til faktoranalyse, 

skal variablene have korrelationer på over 0,3 med mindst en af de øvrige variable (Malhotra et al., 2012). 

Herefter undersøges tabellen for communalities som er den varians en variabel deler med de øvrige 

variabel i datasættet (Jensen & Knudsen et al., 2014).  

Målet er at få nogle faktorer/kontaktpunkter som ikke indbyrdes korrelerer, og som til dels passer med 

nogle af de opstillede kontaktpunkter i referencerammen. Først ses der på korrelationsmatricen og her har 

alle variablene en korrelation på over 0,3 med mindst en af de øvrige variable, og derfor accepteres denne 

forudsætning (bilag 9.1). Man kan også bruge korrelationsmatricen til, at forudse hvilke variable der 

sandsynligt vil gruppere sig i samme faktor. De variable der har en høj indbyrdes korrelation, havner højst 

sandsynligt i samme faktor. Det kan ses i bilag 9.1 at q7.g og q7.i korrelere med 0,764, hvilket betyder at 

(0,764^2) eller 58 % af variansen i den ene variabel er fælles med den anden, hvorfor der kan være en 

mulighed for, at de ender i samme faktor. 

KMO fortæller om korrelationsmatricens egnethed til faktoranalyse. En værdi mellem 0,5 og 1,0 betegnes 

som acceptabel, jo højere desto bedre, mens en værdi under 0,5 ikke er egnede. For de valgte variable 

(q7.1-7.24) opfyldes forudsætningen KMO med en værdi på 0,924, hvilket samtidig betyder, at variablene 

korrelere og er gode til faktoranalyse (bilag 9.2). Dette kommer dog ikke som nogen stor overraskelse, da 

de medtagne variable er teoretisk velbegrundede.  Bartlett’s tester om alle variablene er ukorrelerede, hvis 

der opnås en p-værdi <0,05, afvises H0 hypotesen om, at alle variablene er ukorrelerede. Bilag 9.2 viser at 

Bartletts’s test er signifikant med en p-værdi på 0,000.  

Herefter skal communalities undersøges, hvilket forklarer hvor meget af variansen de enkelte variable deler 

med de øvrige variable i det valgte datasæt. Communalities under 0,5 skal fjernes fra faktoranalysen, 

hvorpå der laves en ny uden den pågældende variabel (Knudsen et al., 2014). Ingen communalities i denne 

faktorløsning er under 0,5, derfor beholdes alle variable i analysen (bilag 9.3).  

Dernæst skal der ses på tabellen Total variance explained (bilag 9.4). Den viser dataenes samlede varians, 

udtrykt som eigen-value, fordelt på faktorerne. Her skal der som tidligere beskrevet kigges på den roterede 

løsning. Den viser at der er 5 faktorer med en eigen-value over 1. Denne faktorløsning viser samtidig at 

78,83 % af variansen forklares i denne faktorløsning. Det kan betegnes som en god løsning, da den ligger et 

stykke over grænseværdien på 60 %.  
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Næste step er tabellen rotated component matrice (bilag 9.5). Her vises faktor loadings, som er fælles 

varians mellem den enkelte faktor og variablen. I den roterede faktorløsning ønskes der, at hver faktor har 

signifikant loading med kun nogle af variablene, samtidig med at der ønskes, at hver variabel kun har 

signifikant loading med kun en faktor (Malhotra et al., 2012). Hvis samme variabel har signifikant loading 

med flere faktorer (kaldet crossloading), kan det være svært at fortolke data, og derfor kan denne variabel 

fjernes og faktoranalysen køres på ny (ibid.). Hvis der opstår en crossloading på 50 % eller mere mellem 

faktorerne, vil denne variabel blive fjernet jf. Knudesen et al., (2014). Som det ses i bilag 9.5 viser rotated 

component matrice, at der flere steder er crossloadings tilstede. Derfor fjernes den variabel med den 

højeste crossloading, og faktoranalysen laves derefter igen uden denne variabel. I vores tilfælde fjernes 

q7.c da den har en crossloading på 524/562 på henholdsvis faktor 2 og 5 (bilag 9.6). 

Herefter laves faktoranalysen igen bare uden variabel q7.c. Forudsætningerne i korrelationsmatricen, KMO 

or Bartles’s test opfylder kravene for faktoranalyse. Derfor undersøges for crossloadings, som viser at q7.m 

er den næste variabels som skal fjernes. Faktoranalysen køres igen, forudsætningerne kan accepteres, og 

denne gang er q7.h den variabel med den største crossloading 566/552 med henholdsvis faktor 1 og 3. 

Denne proces, med at fjerne variable der ikke opfylder kravene, fortsættes indtil alle variabel har en 

signifikant loading med én faktor, og der ikke forekommer betydelig crossloadings som ovenfor beskrevet.  

Variabel q7.l er den næste som fjernes og hvis der ses på tabellen total variance explained kan man se at 

den samlede forklarede varians i de 5 faktorer stiger når der fjernes en variabel på baggrund af 

crossloadings. Den nuværende faktorløsning forklarer 79,56 % af datasættets samlede varians (bilag 9.7) 

mod de 78,83 da alle variablene var med. 

Der forekommer stadig crossloadings, og derfor fjernes variablene q.7n - q.7o - q.7b - q.7e - q.7p - q.7q og 

q.7k i den nævnte rækkefølge efter samme metode som de øvrige variable. Herefter fremstår en perfekt 

faktoranalyse, som opfylder alle forudsætninger og communalities er alle acceptable. Faktorløsningen 

består stadig af 5 faktorer og forklarer samlet 88,927 % af dataenes samlede varians, hvilket er en god 

løsning i forhold til grænseværdien på 60 %. Når den færdige faktorløsning er fundet, er det muligt at 

fortolke faktorerne ved at se på de variable som hver enkelt faktor deler varians med. Nedenstående tabel 

forklarer hver faktor, deres tilhørende variable og loadings.   
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Figur 4, Identificerede kontakpunkter fra faktor analyse. 

Faktoranalysen er kommet med en løsning på 5 faktorer/kontaktpunkter. Der forsøges at finde en 

fællesnævner blandt de enkelte faktorers variable, så de kan navngives, for nemmere at fortolke 

kontaktpunkterne til videre brug i analyser. Det ses at variablene under faktor 1 omhandler en form for 

markedsføring og reklamer. Derfor navngives faktor 1 med tilhørende variable markedskommunikation, og 

vil fremover betragtes som et kontaktpunkt og medtages i referencerammen. På samme måde navngives 

faktor 2 E-service, da de underliggende variable her passer til definitionen herfor. Faktor 3 kaldes 

klagehåndtering og skadesbehandling, faktor 4 navngives pris/selvrisiko og den sidste 5. faktor navngives 

mængderabat. 

16.4 Faktoranalyse for skifte-barriere 

Efter at kontaktpunkterne er blevet identificeret og navngivet, laves en ny faktoranalyse for skifte-barriere 

på bagrund af variablene q9.a og q9.x efter samme fremgangsmåde som beskrevet i forrige afsnit. Der 

undersøges først om forudsætningerne for den nye faktoranalyse kan opfyldes. KMO har en værdi på 0,836 

og Bartletts’s test er signifikant med en p-værdi på 0,000 (bilag 9.8). De accepteres og derfor er der 

forudsætning for at lave en faktoranalyse. Så kigges der på korrelationsmatricen (bilag 9.9) og her opfylder 

alle variablene kravet, hvor de enkelte variable skal have korrelation med mindst en af de øvrige variable på 

over 0,3.  
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Ifølge total variance explained tabellen laves der en faktorløsning med 5 faktorer med en eigen-value på 

over 1 (bilag 9.10). Samtidig viser den roterede faktorløsning, at 64,65 % af de valgte datas varians forklares 

i de 5 faktorer. Det kan betegnes som en god løsning, da procentdelen er over de 60 % som er 

grænseværdien.  

Da alle forudsætningerne for faktoranalysen er tilstede undersøges der for om nogle af variablene skal 

fjernes for at forbedre faktorløsningen. Her bruges tabellen communalities, der forklarer hvor meget af 

variansen de enkelte variable deler med de øvrige variable i det valgte datasæt. Modsat faktoranalysen for 

kontaktpunkterne hvor alle communalities var over 0,5 er der flere variable med en communality værdi 

under de 0,5. Derfor fjernes den variabel med den laveste værdi. Det er q9.u som har en communality på 

0,210 (bilag 9.11) og derfor fjernes den fra analysen, og den laves på ny uden q9.u. 

Den nye faktorløsning opfylder forudsætningerne, og der er stadig variable med for lave communalities. 

Den næste som fjernes er spørgsmål q9.n med en værdi på 0,264. Efter samme metode fjernes og 

variablene q9.l og q9.k med for lave communalities på henholdsvis 0,342 og 0,406. 

Herefter laves ny faktoranalyse uden de fjernede variable. Denne gang er faktorløsningen ændret og finder 

kun frem til en løsning med 4 faktorer modsat de tidligere 5 (bilag 9.12). Dette betyder, at den forklarede 

varians falder med lidt over en halv procent fra 64,65 som vist i bilag 9.10. Procentandelen der forklares i 

den nye faktorløsning, er dog stadigt på et acceptabelt niveau, og kan stige igen hvis der fjernes flere 

variable. 

Efter at de første variable er fjernet, fordi de ikke havde en acceptabel communality på over 0,5, er alle de 

tilbageværende communalities værdi over 0,5. Derfor fjernes ikke flere variable på denne baggrund. 

Herefter undersøges den roterede component matrice for eventuelle crossloadings hvor enkelte variable 

deler varians på over 50 % med flere af faktorerne. Dette er tilfældet for q9.j som crossloader med faktor 3 

og 4 med henholdsvis 650/526 (bilag 9.13). De næste faktoranalyser der laves viser sig også at have variable 

som crossloader og derfor fjernes q9.v dernæst q9.x og sidst q9.d efter samme metode som tidligere efter 

hver ny faktoranalyse som laves. 

Den næste faktoranalyse som laves opfylder alle forudsætningerne med en KMO på 0,882 og en signifikant 

bartles’s test (p-værdi på 0,000). Der er heller ikke flere variable som skal fjernes på bagrund af 

communalities eller crossloading. Derfor er dette den optimale faktorløsning for skifte-barrierene og ender 

ud med en løsning på 3 faktorer. Faktorløsningen forklarer 68,983 % af den samlede varians i datasættet, 

hvilket er over 4 % mere end den første løsning med alle variablene og en 5 faktorløsning (bilag 9.14). Figur 

5 giver et overblik over variablenes fordeling og deres loadings.  
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Figur 5, Identificerede skiftebarrie fra faktor analyse. 

De 3 faktorer kommer til at være vores skifte-barriere og der navngives efter de tilhørende grupperes 

variable. Faktor 1 navngives Relation, faktor 2 navngives Service Recovery og faktor 3 navngives Switching 

cost/alternativer.  

På bagrund af faktoranalyserne har vi nu fundet de kontaktpunkter og skifte barriere der fremadrette vil 

blive brugt, og derfor opstilles de reviderede referencerammer (bilag 9.15) og de tilhørende hypoteser 

(bilag 9.16).  

For at kunne bruge faktorerne fra faktoranalysen i de videre analyser har vi ladet SPSS beregne og gemme 

faktor score. Der udregnes en faktor score for hver af de enkelte faktorer og er en indeksværdi for den 

underliggende dimension som variablene repræsenterer (Knudsen et al., 2014). Når der ønskes at arbejde 

videre med de fundne faktorer kan man lade faktor scores repræsentere faktorløsningerne. Ved at bruge 

faktor scores som nye variable vil de være ukorrellerede og multikollinearitet vil kunne undgås som var en 

af formålene med faktor analysen. Der kan også være en ulempe ved at benytte faktor scores. De dannes 

som z-scores og kan derfor være svære at fortolke i de enkelte af de videre analyser specielt 

klyngeanalysen. Derfor har vi også valgt at beregne nogle compute variables for faktorerne. Compute 
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variables er gennemsnittet af de fundne loading i de enkelte faktorer. Fordelen er her, at de er nemmere at 

fortolke ved brug i andre analyser og vil blive brugt senere til en klyngeanalyse. 

17. Test for mediator 
Ud fra den opstillede referenceramme foretages en test af barrierene som mediator mellem touchpoints og 

skifte-intention. For at afgøres om der findes mediator effekter anvendes Baron & Kenny´s 3 trins 

procedure, som laves med tre regressionsanalyser (Knudsen & Jensen, 2014). I testen vil den afhængige 

variabel være Spg. Q10_11, som i den latente variabel angives som skifte intentionen. Den uafhængige 

variabel er konktaktpunktet ”Klagehåndtering”, mens barrieren ”Relations-kvaliteten” testes som en mulig 

mediator. 

Trin 1: Regressionen med intentionen for at skifte som afhængig variabel og Klagehåndteringen som 

uafhængig:   

Ud fra denne regressionsanalyse ses kontaktpunktet ”Klagehåndtering” at have en signifikant, negativ 

effekt (beta=-0,308; P=0,02) for intentionen om at skifte forsikringsselskab (Bilag 10.1). Dette negative beta 

værdi betyder at jo større tilfredshed i ”klagehåndteringen”, jo mindre vil intentionen være for at skifte. 

Denne sammenhæng giver teoretisk god mening.  

Trin 2: Regression med ”Relations-Kvaliteten” afhængige variabel, mens ”klagehåndteringen” som den 

uafhængige variabel:  

Ud fra regressionen i trin 2 ses at ”Relations-Kvaliteten” har en signifikant og positiv effekt (beta= 0,201; 

P=0,05) på selve skifte-intentionen (Bilag 10.2). Jo større tilfredshed i ”Klagehåndteringen”, des større vil 

”Relations-Kvaliteten” være. Dette giver ligeledes en teoretisk god mening.   

Trin 3: Regression med intentionen for skifte være den afhængige variabel, mens ”Klagehåndtering” og 

”Relations-kvaliteten” som den uafhængige:  

I den sidste regressionsanalyse er ”Klagehåndtering” og ”Relations-Kvaliteten” signifikant med en negativ 

effekt (beta hhv. -0,243 og -0,214; P=0,017 og 0,034) på intentionen. Det ses at inkluderingen af mediator 

variablen ”Relations-kvaliteten” har reduceret Klagehåndteringens beta værdi fra -0,308 til -0,243, hvilket 

er en indikator for at, Relations-Kvaliteten er en mediator-variabel (bilag 10.3). Ud over den direkte effekt i 

                                                           

1 *Hvad er sandsynligheden for at du skifter forsikringsselskab i nærmeste fremtid (0-1 år)?  

 



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 77 af 128 
 

trin 1, har klagehåndteringen også en indirekte gennem Relations-kvaliteten. Jo større tilfredshed i 

klagehåndtering medfører større Relations-kvalitet, som igen fører til mindre intention (sandsynlighed) for 

at skifte.  

18. Structual equation modeling and partial least squares (PLS) 

Den strukturelle model er specificeret som en structual equations model (SEM) med otte latente variable. 

Hver af de latente variable i modellen er operationaliseret gennem en række af indikatorer (målevariable) 

observeret af spørgeskemaets spørgsmål til forsikringskunderne. Brugen af en SEM model, skal være 

baseret på et teoretisk fundament, før en SEM kan estimeres (Malhotra, 2012). I en SEM vil det typisk 

forudsættes at en række observerede variable kun passer til en overordnet konstruktion (faktor), hvor 

cross-loadings er specificeret til at være nul. Der er forskellige tilgange til brugen af SEM (Malhotra, 2012). 

Vi vil i opgaven gøre brug af PLS. (softwaren SmartPLS).”A potential lack of complete consistency in scores 

on latent variables may result in biased component estimation, loadings and path coefficient loadings” 

(Wong, 2013:3). De latente variable er målt ved refleksive indikatorer, da det formodes at indikatorerne er 

en afspejling af de underliggende variable (Fornell & Cha, 1994). Brugen af PLS-SEM er særligt at fortrække, 

når forskningsmålet er at forudsige og forklare variansen af en nøgle konstruktion gennem forskellige 

forklarende konstruktioner (Hair et al., 2012). I vores tilfælde er nøgle konstruktionen fastholdelse af 

kunderne gennem forklarende barriere og kontaktpunkter.   

18.1 PLS  

Problemer med multikollinearitet er ikke håndteret særlig godt i PLS (Wong, 2013), derfor vil den allerede 

foretagne faktoranalyse bidrage til denne afklaring af datamaterialet.  

PLS metodologien har opnået en stigende populær rolle i empirisk forskning i international marketing 

(Henseler et al., 2009).  Den strukturelle ligningsmodel er estimeret ved brugen af PLS grundet dens 

metodiske fordele. PLS er kendt for sin evne til at håndtere små stikprøvestørrelser (hair et al., 2012). 

Tidligere forskning foreslår, at en stikprøve af 100 til 200 besvarelser er et godt udgangspunkt for at 

gennemføre en ”path model” (Hoyle, 1995), hvilket er muligt i SmartPLS. Med opgavens stikprøvestørrelse 

på 183 respondenter, vil det derfor være et godt metodisk udgangspunkt. Det kræves nemlig at have høje 

strukturelle stig koefficienter hvis en stikprøve anses som lille. I litteraturen er der opstillet en række 

fordele ved brugen af ”path modelling” (Henseler et al., 2009: 283): 

- PLS levere en score på de latente variabel, som er målt gennem indikatorer (spørgsmål i 

spørgeskemaet) 
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- PLS path modelling undgår problemer med små stikprøver, og kan derfor bruges i situationer når 

andre metoder ikke er mulige.  

- PLS path modelling kan estimere en kompleks model med mange latente variable.  

- PLS path modelling har mindre strenge forudsætninger omkring distribution af variable og fejlled. 

Dette gælder ikke for repræsentativiteten.   

- PLS kan både håndtere reflektive og formative målemodeller 

PLS path modellingen er defineret gennem to set af lineære ligninger: den indre og ydre model. ”The inner 

model specifies the relationships between unobserved or latent variables, whereas the outer model specifies 

the relationships between a latent variable and its observed or manifest variables” (Henseler et al., 2009: 

284). 

Ud fra den opstillede referenceramme, tages en eksplorativ tilgang, da den har en begrænset viden af 

relationerne mellem de latente variable (Wong, 2013). Med disse overvejelser kan brugen af PLS, være en 

måde at frembringe de latente sammenhæng, i kombination med en faktoranalyse til at minimere 

svaghederne i PLS som værkstøj. Ligesom alle andre statistiske metoder, kræver PLS-SEM flere valg, som 

hvis ikke bliver foretaget korrekt, kan lede til forkerte resultater, fortolkninger og konklusioner (Hair et al., 

2012).  

18.1.1. PLS metodologi 

Der er tre relevante trin når det kommer til de metodiske overvejelser i brugen af PLS i en 

ledelsesforsknings sammenhæng (Hulland, 1999): (1) vurdering af pålidelighed og gyldighed af målingerne; 

(2) bestemmelse af forholdet karakter mellem målinger og konstruktioner; og (3) fortolkning af stig 

koefficienter, bestemmelse af modellen tilstrækkelighed og valg af model på baggrund af en række 

alternativer. En PLS model vil normalt blive analyseret og fortolket i to faser. Først en vurdering af den 

pålidelighed og gyldigheden efterfulgt af en vurdering af den strukturelle model (Hulland, 1999). Dette skal 

sikre, at forskeren har pålidelige og gyldige målinger af konstruktionerne før der foretages konklusioner 

omkring relationerne mellem konstruktionerne.  

18.1.2 Kvalitetskriterier for modellen 

Refleksive målte modeller skulle være vurderet på baggrund af pålidelighed og validitet (Henseler et al., 

2009). Pålideligheden vil blive målt individuelt for indikatorerne (item reliability) og sammenlagt for hver 

indikator på de latente variable (composite reliability). Pålidelighed er vurderet ved at undersøge faktor-

loadings fra hver målevariable i forhold til deres respektive latente variable (Grønholdt & Martensen, 

2010).  



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 79 af 128 
 

Kvalitetskriterierne vil blive vurderet på baggrund af følgende emner:    

- Composite reliability 

- Average Variance extracted (AVE)   

- Fornell-Larcker criterion  

- Indicator reliability (factor loadings)   

Den ydre vurdering af modellen indebærer at undersøge de individuelle pålidelighedsindikatorer og deres 

indre konsistens pålidelighed (Hair et al., 2012). Traditionelt er Cronbach´s alpha brugt til måling af den 

interne konsistens pålidelighed i samfundsvidenskabelig forskning, men har en tendens til at give en 

konservativ måling i PLS-SEM (Wong, 2013). Composite reliability (CR) er defineret som den samlede 

mængde af rigtige variansscorer i relationen til den totale variansscore. CR korrespondere med 

konventionelle begreb af reliabilitet i klassisk test teori. 

(Malhotra, 2012: 866). Tidligere forskning har foreslået brugen af CR som en erstatning for Cronbach´s 

alpha (Hair et al., 2012). Koefficienten for CR skal mindst være 0,7, eller 0,6 for, at eksplorativ forskning kan 

være acceptabelt (Bagozzi and Yi, 1988). Ud fra tabellen (Bilag 11.1) ligger CR over (>0,89) på alle de latente 

variable. Dette indikerer at alle punkterne på hver af de latente variable reflekter en stærk homogen og 

unidimensional konstruktion (Grønholdt & Martensen, 2010).  

Når der anvendes flere foranstaltninger for en individuel konstruktion, bør forskeren ikke kun være 

bekymret med pålideligheden af det enkelte målevariable, men også de foranstaltninger som viser 

konvergent validitet (Hulland, 1999). En anden måde at vurdere pålideligheden på er gennem Average 

variance extracted (AVE). AVE er en måling brugt til at vurdere konvergerende og diskriminant validitet, der 

defineres som variansen i indikatorerne eller observerede variable, som er forklaret af den latente 

konstruktion (Malhotra, 2012) En AVE på over 0,5 indikere en tilfredsstillende konvergent validitet, hvilket 

betyder at den latente konstruktion beskriver 50 % eller mere af variansen af de observerede variable 

(Malhotra, 2012). AVE i tabellen (bilag 11.2) ses at de alle latente variable konstruktioner har en 

tilfredsstillende konvergent, som ligger over 0,5. De højeste AVE værdier ”Samle-rabat” og ”Skifte-

intentionen” på 1,00 (100% af variansen), mens den lavest AVE-værdi er  ”Klagehåndteringen” på 0,65 (65% 

af variansen). AVE viser en stærk CR og konvergerende validitet for alle latente variable.  

For at skabe diskriminant validitet skal konstruktionerne bidrage unikt og være forskellig fra andre 

konstruktioner. Cross-loadings indikerer mangel på forskellighed mellem grupper, og kan være et problem i 

opnåelsen af diskriminant validitet (Malhotra, 2012). For at evaluere diskriminantvaliditeten, anvendes 

Fornell-Larcker-kriteriet som påpeger at kvadratroden af AVE på den latente variabel skal være større end 
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korrelationen mellem den og andre latente variable i den strukturelle model (Fornell & Larcker, 1981). Som 

det illustreres af tabellen (bilag 11.3), opfylder alle de latente variable dette kriterium, hvilket gør at de 

latente variable bidrager unikt og forskelligt i modellen. 

”…convergent validity measure the extent to which the scale correlates positively with other measures of 

the same construct” (Malhotra, 2012: 876). Størrelsen af factor-loadings bidrager til konvergens validitet. 

En høj faktorloading indikerer, at de observerede variable nærmer sig hinanden på den samme 

konstruktion (Malhotra, 2012). Hulland, (1999) & Henseler, (2009) foreslår at acceptere loadings på 0,7 

eller mere. ”At a minimum, all factors loadings should be statistically significant and higher than 0,5, ideally 

higher than 0,7.” (Malhotra, 2012: 876). Flere PLS Studier bruger målevariable med loadings ned til under 

0,4, hvis der eksempelvis kan argumenteres på et teoretisk grundlag, men generelt skulle med loadings 

mindre end 0,4 være elimineret (Grønholdt & Martensen, 2010). En lav loading kan være resultat af et 

dårligt formuleret, upassende eller forkert placeret spørgsmål (målevariable), som kan lede til lav 

pålidelighed og validitet (Hulland, 1999). I den målte model er frataget de målevariable som ikke bidrager 

signifikant til pålideligheden fjernet for parsimony formål. Ingen målvariable er fjernet fra de 

tilbageværende latente variable. Ud fra tabellen (bilag 11.4) ses, at alle faktor-loadings i modellen 

overstiger den ideelle værdi på over 0,7. Samlet set viser modellens resultater tegn på stærk pålidelighed 

og validitet (Alle kriterierne er opfyldt).  

18.1.3 Estimering og test af den strukturelle model 

Brugen af PLS algoritme tillader en betænkelig stigning i en models kompleksitet, og er bedre til at forklare 

komplekse relationer (Henseler et al., 2009).  Til estimeringen er alle hypoteserne inkluderet efter den 

foretaget faktoranalyse (bilag 9.16).  

Da PLS ikke foretager en fordelingsmæssige antagelser er den traditionelle parametiske signifikanstest ikke 

anvendelig (Grønholdt & Martensen, 2010). I stedet beregnes en t-statistic ved en bootstrap (500 samples), 

med en sidste estimering på 5000 samples, som foreslået af SmartPLS. ”The estimated values for path 

relationships in the structural model should be evaluated in terms of sign, magnitude, and significance” 

(Henseler et al., 2009: 303).  Der anvendes det hierarkiske princip til at fjerne de forbindelser i modellen, 

som ikke er signifikante. Der tages således altid den forbindelse som bidrager mindst til modellen, hvorefter 

der vil foretages en ny estimering af modellen, indtil alle relationer er gennemgået. Ved testningen af 

modellen anvendes en signifikansniveau på 0,05 baseret på et to-sidet test (Normalfordeling med 95 % 

konfidensinterval; krav: t>=1,96). I den estimerede model (figur 6) viser t>2.124, svarende til signifikante p-

værdier for alle de latente variable. Som det kan ses af figuren er barrieren ”Switching costs/konkurrenter” 
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og kontaktpunktet ”Pris/Selvrisiko” fjernet, da de ikke var signifikante ved anvendelse af det hierarkiske 

princip.  

Figur 6 

Ved at køre en performance matrix analyse i SmartPLS, kan der estimeres et performance indeks for de 

latente variable. De er fundet gennem en vægtet score for de tilhørende indikatorer fra spørgeskemaet 

(Grønholdt & Martensen, 2010). Spørgsmålene er transformeret fra et 7-punkts skala (spørgeskemaet), til 

en skala som går fra 0-100 point, hvor forsikringsselskabet kontaktpunkt går fra meget utilfredsstillende til 

meget tilfredsstillende. Eksempelvis har ”Markedskommunikationen” en estimeret performance indeks på 

44,3 som vist i figur 7. De opnåede performance niveauer vil blive diskuteret i de efterfølgende afsnit. Stig-

koefficienterne er standardiseret størrelser. Denne påvirkningsscore repræsenter det estimerede 

gennemsnit ved én-points stigning i den latente variables performance indeks (Grønholdt & Martensen, 

2010). Eksempelvis ved ”Markedskommunikation” vil en stigning fra 44,3 til 45,3 betyde en effektstigning 

på 0,201 i forhold til ”Relations-kvaliteten”. En stigning i ”Relations-kvaliteten” vil betyde en mindre skifte-

intention (-0,287).  
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Figur 7 

18.1.4 Evaluering af modellen 

Ved evaluering af PLS modellen vil forsker typisk undersøge R2 værdierne for de afhængige variable 

(Grønholdt & Martensen, 2010; Chin, 1988). I praksis vil en typisk marketingundersøgelse have en 

signifikans niveau på 5 % og en R2 værdi på mindst 0,25 (Wong, 2013). Chin (1998) skriver at R2 værdier på 

0.67, 0.33, eller 0.19 beskrives som henholdsvis ”substantial, moderate, or weak” for endogene latente 

variable. Knudsen & Jensen (2014) inddeler vurdering af R2 med forklaringsgrader på 0.10, 0.25 og 0.50 som 

henholdsvis små, moderat og store effekt størrelser.  Kvaliteten af slutmodellen vil blive vurderet på R2 i 

skifteintentionen og de tilknyttede barrierer.  

I den estimeret model opnås en forklaringsgrad i skifte-intentionen som kan beskrives tilnærmelsesvis 

moderat (R2=0,27). Relations-kvaliteten har en substantiel forklaringsgrad (R2=0,50), mens den anden 

Barriere har moderat forklaringsgrad jf. Chin (1998) på R2=0,33. Den overordnede vurdering af modellens 

tilpasning kan beskrives som moderat, hvor Relations-kvaliteten bidrager over gennemsnittet.  
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Den strukturelle model er udover fjernelsen af latente variable, blevet reduceret i antallet af signifikante 

sammenhænge fra kontaktpunkt til barrierene. Således er markedskommunikationen ikke signifikant til 

Service recovery, som den ellers foreslået hypotese fremskrev.  

  Figur 8 

18.1.5 Sammenhæng og effekter for modellen 

Som det ses af den ovenstående figur har Markedskommunikationen, Klagehåndetringen og samle rabat en 

positiv effekt til barrierene. Dette opfylder hypoteseren i de pågældende kontaktpunkter, at en øget 

tilfredshed vil bidrage positivt til barriere, hvilket derefter har en negativ effekt til skifte-intentionen. En 

forbedret tilfredshed i Relations-kvaliteten og Service recovery vil gøre kunden mindre tilbøjelige i deres 

fremtidige overvejelser for et muligt skifte. Den signifikante sammenhæng mellem E-service til barrierene 

har en negativ effekt på Relations-kvaliteten og Service recovery, hvilket betyder at en øget tilfredshed i E-

service fra 65,2 til 66,2 (se Performance figur) vil betyde et fald i Relations-kvaliteten og Service Recovery. 

Dette kan tolkes som en overraskende sammenhæng, som går mod den ellers opstillede hypotese, at der 

skulle være en positiv sammenhæng (effekt). Det kan umiddelbart være svært at tolke dette resultat, at 
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bedre E-service vil være dårligt for forsikringsselskaberne. En mulig forklaring kunne være at 

forsikringskunderne værdsætter en form en personlig eller telefonisk kontakt. Idet E-service bliver en mere 

fremtrædende måde at interagere med sit forsikringsselskab, kan kunden muligvis anse relationen som 

svækket i form af tillid, eller en besværligere måde hvorpå kunden skal få løst sine problemer gennem 

Service-recovery. I England har forsikringsselskaber som udelukkende operere gennem deres online-

platform været en succesfuld forretningsstrategi. Dette er ikke tilfældet i Danmark, hvilket muligvis også 

kan ses gennem vores negative effekt. Kundens forbrugeradfærd kunne tyde på at man foretrækker en 

interaktion med forsikringsselskaber som er mere baseret på andre kommunikationstyper 

(skriftelig/mundligt), som det også viste tidligere (se afsnit: forbrugeradfærd).  

Ved den samlede effekt fra Kontaktpunkt Barriere  intentionen findes den største effekt i 

sammenhængen mellem ”Klagehåndering Service-revocery  intentionen” på -0,15 (=1,048*-0,143). 

Umiddelbart virker det sandsynligt at den måde klagen bliver håndteret og resultatet af klagen, har en vis 

relationel betydning sammenlignet med de andre sammenhænge. Den mindste effekt er sammenhængen 

mellem ”Markedskommunikationen  Relations-kvaliteten  Intentionen” på -0,049, hvilket indikere at 

Markedskommunikationen, ikke vil have forholdsvis samme vægtning sammenlignet med de andre. Vi vil 

senere undersøge prioriteringen mellem de forskellige kontaktpunkter.  

18.2 Alternativ model 

I afsnittet for mediator-testen fandt vi en signifikant mediator mellem klagehåndteringen og relations-

kvaliteten, men udover den indirekte effekt til skifte intentionen, var der ligeledes en direkte signifikant 

sammenhæng fra klagehåndteringen til skifte-intentionen.  

I vores forslået og testet model har vi udelukkende arbejdet skifte-barriere uden at tage forbehold for den 

direkte effekt som måtte påvirke intentionen udenom de opstillede barriere. Fra et metodisk synspunkt vil 

vi gerne undersøge og vise, hvordan en alternativ model vil se ud, i tilføjelse af direkte sammenhænge til 

intentionen. Metodisk er det en god ide at fremlægge en alternativ model ”…alternative theoretical models 

should be considered whenever possible, and research results should be cross-validated, particularly when 

the original model formulation was revised considerably through specification searches” (Baumgartner & 

Homburg, 1996: 158).  Den alternative model er ligeledes gennemført gennem SmartPLS, og proceduren 

hvorpå den estimeret model er fundet, er den samme som i den estimeret model i de ovenstående afsnit.  
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Den alternative model er illustreret nedeunder.  

 

Figur: 9 

Den alternative model er forskellig fra den foreslået model. I den alternativ model bliver E-service og 

barrieren Service recovery fjernt fra modellen. I stedet dannes direkte sammenhænge for Klagehåndtering 

og Markedskommunikationen til skifte intentionen, som også var forventet gennem vores mediator-test. 

Alle forudsætninger bliver opfyldt når det kommer til kvalitetskriterierne i form af reliabilitet og validitet.  

Den alternative model har en lavere forklaringsgrad (R2=0,182) sammenlignet med vores foreslået model 

(R2=0,269). Dette betyder at den alternative model står svagere i at forklare sammenhængene til skifte-

intentionen. Den forslåede model vil derfor være stærkere i forklaring af skifte-intentionen alene gennem 

barrieren.  Den alternative model kan karakteriseres som svag, mens den foreslåede model står 

tilnærmelsesvis mere moderat, hvis der tages udgangspunkt i chin´s (1998) definering af forklaringsgraden. 
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Ud fra den alternative model skal der tages forbehold for, at den direkte effekt har en indflydelse på 

kundernes skifte-intention. Vi vælger stadig den oprindelige model, da den giver et bedre billede af de 

barrierer som forhindrer forsikringskunder i at skifte. Kvaliteten af modellen er ligeledes vurderet til at 

være bedre, hvilket gør det til den fortrukne model. 

Et andet interessant punkt som er i den alternative model er sammenhængene mellem de latente variable. 

I tilfældet med kontaktpunktet Markedskommunikation ses en positiv sammenhæng til skifte-intentionen 

på 0,388. Med andre ord vil en tilfredshedsstigning fra 44,29 til 45,29 betyde en positiv effekt på skifte-

intentionen på 0,388. Øget tilfredshed vil altså medføre en øget intention fra kunden om at skifte sit 

forsikringsselskab ud. Dette er en interessant sammenhæng, som er værd at huske i det videre analyse 

forløb, da vi ikke kan identificere den sammenhæng i vores foreslåede model. De øvrige sammenhænge er 

som forventet i forhold til teoretiske gennemgang og opstillede hypoteser i den foreslåede model.  

Årsagen til den positive sammenhæng mellem Markedskommunikationen og skifte-intentionen giver ikke 

mening ud fra vores den teoretiske forståelse. Markedskommunikationen fremstår dog positiv (0,207) for 

skifte-intentionen gennem Relations-kvaliteten som barriere, hvilket også var forventet i den opstillede 

hypotese hertil.  

19. Klyngeanalyse 

Ud fra en klyngeanalyse vil vi forsøge at gruppere respondenterne ud med basis i udvalgte variable. I 

markedsanalyser er klyngen analyser velegnet til identifikationen og kortlægning af markedssegmenter 

(Jensen & Knudsen, 2014).  

19.1 Metode 

I modsætning til faktoranalysen, som tager udgangspunkt i variablenes korrelationer, vil klyngeanalysen 

finde de absolutte forskelle imellem variabelgrupperne (Jensen & Knudsen, 2014). Klyngeanalysen er en 

strukturanalyse som ved en faktoranalyse afhænger resultatet af de valg, du som analytiker træffer i 

analyseprocessen (Knudsen & Jensen, 2014). De valg der foretages har derfor betydning for 

klyngeanalysens resultat. Variablene som er tilknyttet barrierene i referencemodellen vil ligge til grund for 

beregningen af afstanden mellem respondenterne/klyngerne.  

Indledningsvis vil analysen starte med en eksplorativ hierarkisk klyngeanalyse. Dette metode fastsætter 

ikke antallet af klynger på forhånd, men giver os en ide af de mulige antal klynger som kan dannes. Fordele 

ved denne metode, er, at der produceres informationer for samtlige mulige klyngeløsninger med flere 

forskellige klyngeantal (Jensen & Knudsen, 2014). Respondenterne klassificeres altså på baggrund af de svar 
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i barriererne som har mindst afstand. Afstanden ”within groups” skal være så lille som muligt, mens 

afstanden ”Between groups” skal være så forskellig som muligt.  

Som metode i den hierarkiske klyngeanalyse anvendes Ward´s kombineret med Squared Euclidian distance. 

Ward´s proceduren anvendes ud fra kriteriet at opnå mindst mulig varians inden for klyngerne, mens 

Squared Euclidian distance bruges til at måle afstanden mellem respondenterne. Ulempen ved denne 

hierarkiske metode er at grupperingen af respondenterne ikke er mulig at re-klassificere (Jensen & 

Knudsen, 2014).  

For at løse dette problem anvendes resultaterne i en hierarkisk klyngeanalyse til at udarbejde en 

klyngedannelse ved den ikke-hierarkiske metode K-mean. Her fastsættes på forhånd hvor mange klynger 

der ønskes, hvorefter SPSS producere en løsning med dette antal klynger. Vi kan derfor ud fra den 

hierarkiske metode bestemme det antal klynger, som vi finder mest anvendelig. 

19.2 Analyse og resultat:  

Ved fastsættelse af antal klynger, kan der identificeres 3 klynger. Der kunne alternativt vælges enten 4 eller 

5 klynger. Det kan være svært at vurdere den absolutte størrelse af afstandsmålene, derfor kan et 

pragmatisk hensyn være nødvendigt i forhold til fortolknings- og implementeringsmuligheder i en given 

klyngeanalyse (Jensen & Knudsen, 2014). Et problem i klyngeanalysen er fastsættelsen af antal klynger, da 

der ikke er nogen faste regler og guidelines (Malhotra et al., 2012).  Årsagen til fravalg af en 4 og 5 klynger 

skal findes gennem en K-mean metode. Vi kan her vurdere at klyngeløsningens egnethed gennem 

klyngernes størrelse. For at en klynge skal kunne benyttes bør der ifølge Jensen & Knudsen (2014) udgør 

mindst 10 % af stikprøven. Med en klyngeløsning på 4 vil én af disse klynge have et antal respondenter på 

under 10 % af stikprøven, derfor er denne løsning udelukket. Ved en K-means fastsættes 3 klynger, hvor 

antallet af respondenter opdeles i henholdsvis 33, 66, 82 stk. på de tre klynger.  

I beskrivelsen af de forskellige klynger anvendes krydstabeller til udvalgte variable på en nominal skala og 

compare means ved de intervalskalerede variable. Anvendelsen af krydstabeller har til formål at beskrive to 

eller flere variable og den mulige afhængighed mellem variablene (Jensen & Knudsen, 2014). I forbindelse 

med opgaven er det interessant, at finde visse karakteristika som adskiller de forskellige klynger fra 

hinanden.  
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Hypotese: 

Null-hypotesen siger at et kendt niveau i eks. variable A, ikke kan hjælpe med at forudsige niveauet af 

variable B, så er variablene uafhængige. 

H0= variablene er uafhængige  

H1= Variablene er afhængige 

Afhængigheden testes med en Chi-sqaure, med signifikansniveau på 95 % (p<0,05). Hvis signifikansen er 

p<0,05 kan vi afvise H0-hypotesen om at de to variable er uafhængige. Der vil være mindre end 5 % 

sandsynlighed for at jeg tager fejl når man siger, at de to variable er afhængige. Som i det tidligere afsnit 

omkring krydstabeler vil styrken af relationen måles gennem phi-koefficienten eller Cramer´s V med 

vurdering af antal celler og frihedsgrader. 

I krydstabellerne identificeres signifikante sammenhæng til variablene køn, alder, afsluttet uddannelse, 

beskæftigelse, eneansvarlig eller medansvarlig, overvejelser i skifte, længde som kunde, skifte intentionen, 

og tilfredshed i touchpoints. Forholdet mellem de forskellige variable vil blive uddybet i de efterfølgende 

afsnit. 

19.2.1 Køn    

Krydstabellen mellem klyngerne og køn viser en signifikant afhængighed mellem de to variable (P=0,044). 

Vi kan på et 95 % signifikansniveau afvise H0-hypotesen om uafhængighed. Chi-square testen viser sig 

signifikant og robust, med 0 celler som ligger under et forventet tal på mindre end 5 (bilag 12.1) 

Ud af 183 respondenter i spørgeskemaet er 89 mænd og 94 kvinder. I krydstabellen for køn (bilag 12.1) 

findes både klynge 1 og klynge 3 at være jævnligt fordelt med et lille overtal af mænd. Interessant for 

klynge 2 er antallet af kvinder (ca. 64 % kvinder/36 % mænd) 

19.2.2 Alder  

I krydstabellen mellem klyngerne og alderen vises en signifikant afhængighed mellem de to variable 

(P=0,00). Klynge nr. 1 har flest respondenter i alderen 18-39 år. 21 respondenter ligger i alderen 18-29 

hvilket svare til 60 % af klyngen, mens ca. 31 % ligger i alderens 30-39. De restenden ca. 9 % er +40 

Klynge nr.2 ser anderledes ud. Det procentvise antal af personer i alderen 18-39 år ligger på 62 %, hvilket er 

tæt på at være det samme som i klynge nr. 1. 29 af respondenter ligger i alderen 18-29, hvilket svare til ca. 

44 % af klyngen mens ca. 18 % er i alderen 30-39. Det som særligt adskiller denne klynge fra de to øvrige er 
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antallet af personer over +40 som er ca. 38 % af klyngen. 10 personer (ca. 15 %) ligger i alderen 40-49, 

mens 15 personer (ca. 23 %) er +50.  

Klynge nr. 3 viser 69 personer i alderen 18-39, hvilket svare til 84 % af klyngen, som er den største andel 

sammenlignet med de to øvrige klynger. 37 personer (ca. 45 % ligger i alderen 30-39), mens 32 personer 

(ca. 39 %) ligger i alderen 18-29. Ca. 11 % af klyngen ligger i alderen 40-49, mens ca. 5 % er 50+. Chi-square 

testen er signifikant (p=0,00) og krydstabellen kan beskrives som robust (bilag 12.2)  

19.2.3 Uddannelse 

Chi-squares testen viser en signifikant krydstabel (p=0,05), med en cellevurdering som kan beskrives som 

moderat (bilag 12.3). Klynge nr.1 viser krydstabellen at halvdelen af respondenter har en 

mellemlanguddannelse (17 ud af 33). Mens respondenternes øvrige uddannelsesstatus ligger i intervallet 3-

6, mens ingen kun har folkeskolen.  

Klynge nr. 2 har flest med en erhvervsfaglig uddannelse (18 ud af 66), og den mellemlange videregående 

uddannelse (17/66). Disse to uddannelsesgrupper står for halvdelen af klyngestørrelsen. Klyngen har i 

modsætning til de to andre klynger, flere personer som alene kun har gennemført folkeskolen og 

gymnasium som uddannelse.  

Klynge nr. 3 kendetegner ligger sig i forhold til de andre klynger mere spredt i fordelingen af 

uddannelsesstatus. 30 ud af 82 (36 %) har en mellemlang uddannelse, mens den 22 (27 %) har en 

erhvervsfaglig uddannelse. De øvrige uddannelser går fra 2-15 respondenter i klyngen. Fordelingen er mere 

spredt i klynge 3 sammenlignet med  

Det kan umiddelbart være svært at skille de forskellige klynger fra hinanden når det kommer til deres 

uddannelsesstatus. Klynge nr. 1 har i en forholdsmæssig procentvis sammenligning flere personer som er 

højt uddannet (Mellemlang eller lang videregående), hvilket er 65 % af klyngen sammenlignet med 

henholdsvis 34 % og 55 % i klynge nr. 2 og 3. Der ses samtidig færre med erhvervsfaglig uddannelse 

sammenlignet med de andre klynger.  

Klynge nr. 2 er speciel fra de andre klynger når det kommer til lavt uddannet. 29 % har kun en folkeskole 

eller Gymnasium, sammenlignet med 9 % og 12 % i klynge nr. 1 og 3. Flere har også en erhvervsfaglig 

uddannelse sammenlignet med de andre klynger.  
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19.2.4 Beskæftigelse:  

I krydstabellen af variablen beskæftigelse ligner klyngerne generelt hinanden når det kommer til antallet af 

studerende og lønmodtagere. Klynge nr. 1 har 11 studerende, hvilket svare til 31 % af den samlede klynge, 

mens klynge nr. 2 og 3 har henholdsvis 27 % og 20 %.  Klynge nr. 2 skiller sig ud ved antallet af personer 

som er på pension eller efterløn (6 respondenter = 9 % af klyngen), mens de andre ikke har nogen. Særligt 

ved klynge nr. 3 er antallet af selvstændige på 11 respondenter svarende til 13 % af klyngen, mens to andre 

har ca. 5 % og 6 %. Vi skal umiddelbart passe på at konkludere noget ud fra denne krydstabel, da en chi-

sqaure test anser denne krydstabel som værende svag. 7 celler i krydstabellen (46,7 %) har en forventet tal 

på mindre 5. Mens minimum tal er 0,96 (bilag 12.4). Krydstabellen viser dog stadig en signifikant pearson 

Chi-square (P=0,037) og Cramer´s V (P=0,037) og dermed ikke et dobbelt forudsætningsbrud.  

19.2.5 Eneansvarlig/Medansvarlig:  

Denne krydstabel omhandler hvorvidt respondenterne var eneansvarlige eller medansvarlige når det 

kommer til at valg og skifte af forsikringer. I både klynge nr. 1 er 25 af respondenter eneansvarlig mod 9 

som er medansvarlige. Der findes også et overvejende antal af eneansvarlige i klynge nr. 3 med 64 mod 17 

som er medansvarlige. Det modsatte er tilfældet i klynge nr. 2, hvor 41 respondenter er medansvarlige mod 

23 eneansvarlige. Gennem en chi-square test vurderes krydstabellen som svag. 3 celler (33,3%) med 

forventet tal på mindre end 5 og minimums forventet tal på 0,77. Pearson chi square (p=0,00) og Cramer´s 

V (P=0,00) er signifikante (bilag 12.5)  

19.2.6 Overvejelser om at skifte: 

Spørgsmålet (q4_1) vedrørende denne krydstabel ønsker at inddele respondenterne i deres overvejelse om 

at skifte forsikring (bilag 12.6). Respondenterne i klynge nr.1 og 3 består hovedsagelig af personer som har 

haft overvejelser om at skifte forsikringsselskab. I klynge nr. 1 har 91 % (32 ud af 35) haft overvejelser om at 

skifte, mens klynge nr. 3 har 83% (68 ud af 82). Klynge nr. 2 består i større grad af personer som aldrig har 

ovevejet at skifte forsikring med ca. 64 % af klyngen (42 ud af 66). Chi-square testen viser en robust 

krydstabel med signifikante værdier (Bilag 12.6)  

19.2.7 Længde som kunde: 

Denne krydstabel viser hvor længe respondenter har været kunde i de enkelte klynger (spg. q3_1). I klynge 

nr. 1 har størstedelen af respondenterne (19 personer) været kunde i 5-7 år, hvilket svare til 54 % af 

klyngen. I de resterende intervaldelinger ses ca. 11 % som har været kunde i 0-1 år, ca. 20 % som kunde i 2-

4 år og ca. 14 % som kunde i over 7år.  
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I klynge nr. 2 findes de fleste at have været kunde i 2-4 år (ca. 36 % af klyngen) efterfulgt af kunder som har 

været i over 7 år hos deres forsikringsselskab (ca. 33 % af klyngen). Ca. 18 % har været kunde i 0-1 år, mens 

ca. 12 % er kunde på deres 5-7 år. Klynge nr. 2 har flere som personer som har været kunde over 7 år 

sammenlignet med klynge nr. 1.  

I klynge nr.3 ligger de fleste respondenter i intervallet 5-7 år (ca. 46 % af klyngen) efterfulgt af 2-4 som 

kunde (ca. 30 % af klyngen). Ca. 9 % og 15 % af klyngen har henholdsvis været kunde i 0-1 år og over 7 år. 

Flere kunder er centreret i intervallet 2-7 år sammenlignet med de andre klynger. Chi-sqaure testen viser 

en robust krydstabel og signifikante p-værdier (bilag 12.7).    

19.2.8 Intentionen om at skifte forsikringsselskab 

Denne krydstabel vedrører spørgsmål q10_1 som spørger kunden om deres sandsynlighed for at skifte 

forsikringsselskab inden for det nærmeste år (1= meget usandsynligt; 7= meget sandsynligt). Klynge nr. 1 

viser at ca. 43 % af klyngen har en neutral sandsynlighed (4 på intervallet 1-7) i deres holdning til et muligt 

skifte. Klynge nr.1 ligger sig normalt fordelt omkring punktet 4 (bilag 12.8). Ca. 31 % svare med en 

sandsynlighed på 5 eller over, mens ca. 23 % svare 3 eller derunder.  Ca. 11 % svare 6 eller 7, og det samme 

er tilfældet i dem som svarer 1 eller 2.  

Klynge nr. 2 viser en større modstand for at skifte forsikringsselskab. Ca. 67 % har svare 3 eller lavere i deres 

sandsynlighed, heraf har 52 % svaret 2 eller 1, mens alene ca. 19 % har fundet det meget usandsynligt at de 

skifter. På den modsatte side af skalaen har ca. 24 % svare 5 eller derover, heraf 8 % svaret 6 eller 7.  

I klynge nr. 3 ses en fordeling som er tilnærmelsesvis normalt-fordelt omkring punktet 3. Ca. 57 % af 

klyngen har svare 3 eller derunder, heraf har ca. 27 % svare enten 2 eller 1, mens dem som alene har svaret 

1 står for 7 % af klyngen. Ca. 25 % står som neutrale i deres sandsynlighed. Ca. 18 % af klyngen har svaret 5 

eller derover, heraf har 11 % svaret 6 eller 7, mens 5 % med stor sandsynlighed vil skifte forsikring. Chi-

square testen er moderat (bilag 12.8), men signifikant i pearson chi-sqaure (P=0,00) og Cramer´s V (P=0,00)      

19.2.9 Tilfredshed i touchpoints  

Klynge nr.1  

Den mest utilfredse klynge kan karakteriseret som klynge nr.1 (samle rabat= 3,8; Klagehåndtering= 3,11; E-

service= 4,13; markedskommunikation= 2,52), som intervallet 1-7 hvor etiketten 1 er meget utilfreds og 7 

er meget tilfreds. De finder især markedskommunikationen særligt utilfredsstilende, mens E-service ligger 

over middelværdien af intervallet på 4. Generelt kan klynge nr.1 beskrives som overvejende utilfredse.  
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Under tilfredsheden af Markedskommunikationen findes tre underliggende spørgsmål (q7_22; q7_23; 

q7_24). Spørgsmålene viser ikke den store forskel i de forskellige tilfredshedsparametre (ligger inden for 

0,10 tilfredshedspoints mellem spørgsmålene)(bilag 12.9). Klagehåndteringen viser den samme tilfredshed i 

de underliggende spørgsmål. I E-service vises en tilfredsheden i brugervenligheden på 4,24, mens 

navigationen (hvad kunden leder efter) har en tilfredshedsvurdering på 4,00. Samlerabat har som tidligere 

illustreret kun et underliggende spørgsmål (q7_1).        

Klynge nr. 2 

Den mest tilfredse klynge kan karakteriseres som klynge nr.2 (Samle rabat= 5,63; Klagehåndtering= 5,66; E-

service=5,83; Markedskommunikation= 5,83).  Sammenlignet med klynge nr. 1 ses en klynge som er stærkt 

tilfredse (>5,66) med deres forsikringsselskab i modellens touchpoints (bilag 12.10).  

Markedskommunikationen viser at troværdigheden i reklamerne (q7_24) har den største vurderet 

tilfredshed på 5, 47 point, mens oplevelsen af reklamerne vurderes til 5,20 point. I E-service vurderes 

hjemmesidens troværdighed (q7_21) med størst tilfredshed på 6,04 point, mens den laveste er 

hjemmesidens brugervenlighed (q7_19) på 5,61 point. I Klagehåndteringen viser at tiden på 

sagsbehandlingen (q7_7) har en tilfredshed på 5,89, mens den laveste er tilgængeligheden af 

klagemuligheder på 5,58 point (bilag 12.11)    

Klynge nr. 3 

Klynge nr. 3 placerer sig mellem de andre klynger (Samle rabat= 4,19; Klagehåndtering=3,74; E-

service=4,57; Markedskommunikation= 3,18). Det ses at samle rabat og e-service ligger over 

middelværdien på intervallet, mens Klagehåndtering og Markedskommunikationen ligger under de 4. 

Denne Klynge kan vurderes som de mest neutrale i deres tilfredshedsvurdering af deres touchpoints.  

Markedskommunikationen viser at reklamer andre steder end tv (q7_23) med den største tilfredshed på 

3,34, mens troværdigheden (q7_24) har 3,21 i tilfredsvurderingen. I E-service vurderes troværdigheden 

(q7_21) som højest med 4,70 point, mens brugervenligheden (q7_19) er på 4,51 tilfredshedspoint. I 

Klagehåndteringen ligger tilfredsheden tæt på hinanden i intervallet 3,87-3,92.  
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Tabel. 1 

De utilfredse forsikringskunder  

Klynge nr. 1 - Den overvejende utilfredse klynge, som primært kan beskrives som yngre og 

højtudannet.  

- Demografi  

 Køn: Jævnligt fordelt mellem mænd og kvinder (54 % mænd/46 % kvinder) 

 Alder: overvejende unge mellem 18-29 (60 %); 30-39 (31 %); +40 (9 %) 

 Uddannelse: Højt uddannet. Ca. 49 % mellemlang videregående uddannelse (MV) 

 Beskæftigelse: Lønmodtagere (60 %), Studerende (31 %) 

- Karakteristika  

 Stærkt overvejende af eneansvarlig  

 Har tidligere overvejet at skifte forsikring (91 %)  

 Intention om at skifte: Neutrale (43 %) 

 Længde som kunde: 5-7 år (29 %), 2-4 år (20 %)  

 Klynge med laveste tilfredshed (2,52-4,13), med gennemsnit på 3,39  

 

De tilfredse forsikringskunder 

Klynge nr. 2 - Tilfredse kunder, som er de mest resistente mod at skifte forsikringsselskab. 

Bestående primært af unge og ældre, med overvægt af kvinder og medansvarlige.     

- Demografi 

 Køn: overvægt af kvinder (64 %) 

 Alder: overvejende unge 18-29 (44 %) og ældre +50 (23 %)  

 Uddannelse lavt uddannet (29 %), erhvervsuddannelse (27 %), MVU (26 %)  

 Beskæftigelse: Lønmodtagere (58 %), Studerende (27 %), Pension (9 %) 

- Karakteristika 

 Overvejende medansvarlige 

 Har ikke overvejet at skifte forsikring (64 %)  

 Intention om at skifte: ønsker overvejende ikke at skifte  

 Længde som kunde: 2-4 år (36 %), Over 7 år (33 %) 

 Klynge med højeste tilfredshed (5,29-5,83), med gennemsnit på 5,6 
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19.3 Opsummering af klyngerne: 

Klynge nr. 1 beskrives som den mest utilfredse gruppe af kunder, hvor især Klagehåndteringen og 

Markedskommunikationen er de kontaktpunkter, som hos klyngen vurderes som dårligst. Interessant for 

forsikringsselskaberne er at disse kunder har den største risiko for at skifte forsikringsselskab, 

sammenlignet med de to andre klynger. Demografik set har vi med en gruppe som overvejende er i det 

yngre segment og med en høj uddannelse. De er overvejende eneansvarlige i deres valg af forsikringer, og 

størstedelen af klyngen har tidligere overvejet at skifte deres forsikringsselskab ud med et anden.  

Klynge nr. 2 beskrives som den mest tilfredse gruppe af kunder, hvor tilfredsheden mellem de forskellige 

kontaktpunkter ligger på nogenlunde samme niveau. I modsætning til klynge nr. 1 ses en stor forskel i 

vurderingen af klagehåndteringen og markedskommunikationen (se tidligere afsnit). Interessant for denne 

klynge viser at mange i ikke tidligere har overvejet at skifte forsikringsselskab, hvilket følger godt i overens 

med deres tilfredshed hos forsikringsselskabet. Deres intentionen viser også de overvejende ikke ønsker at 

skifte. Demografisk vises en gruppe delt på helt unge og ældre kunder, med overvægt af kvinder.  

Klynge nr. 3 beskrives som den mest neutrale gruppe af kunder, hvor tilfredsheden ligger sig mellem klynge 

nr. 1 og nr. 3. Klagehåndetingen og Markedskommunikationen er med til at trække ned i 

gennemsnitstilfredsheden. De fleste i gruppen har overvejet at skifte forsikringsselskab, og deres intention 

har en lille overvægt mod at forblive kunde. Demografisk placere klyngen sig hos den yngre befolkning (18-

38 år), mens deres uddannelse kan karakteriseres som forholdsvis spredt sammenlignet med de to andre 

klynger.  

De neutrale forsikringskunder 

Klynge nr. 3 - Har en neutral tilfredshed, med lille overvægt i ønsket om at forblive kunde.  

- Demografi 

 Køn: Jævnligt fordelt mellem mænd og kvinder (56 % mænd/ 44 % kvinder) 

 Alder: overvejende 30-39 (45 %) og unge 18-29 (39 %)  

 Uddannelse: spredt uddannelse  

 Beskæftigelse: studerende (21 %), lønmodtagere (62 %), selvstændige (13 %)  

- Karakteristika  

 Stærkt overvejende af eneansvarlige  

 Har tidligere overvejet at skifte forsikring (83 %) 

 Intention om at skifte: lille overvægt i at forblive kunde (fordelt omkring pkt. 3) 

 Længde som kunde: 5-7 år (46 %), 2-4 år (30 %)  

 Den neutrale klynge tilfredshed (3,18- 4,57), med gennemsnit på 3,92 
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20. Kundehåndtering 
Med baggrund i segmenteringen af forsikringskunderne foretaget i klyngeanalysen, vil der i dette afsnit 

gives en vurdering af hvordan forsikringsselskaberne kan foretage deres kundehåndtering på den mest 

fordelagtige måde. Det vil samtidig også være med til at svare på underspørgsmål 3 i 

problemformuleringen.  

I segmenteringen blev der identificeret 3 kundegrupper jf. afsnit xx, der overordnet kunne defineres som de 

utilfredse forsikringskunder, de tilfredse forsikringskunder og de neutrale forsikringskunder. Den første 

kundegruppe er karakteriseret ved at være overvejende utilfreds med deres forsikringsselskab, halvdelen 

har en mellemlang eller længere uddannelse, flest yngre kunder 18-29 år (60 %) og en lille 

overrepræsentativitet af mænd (54 %). Det ses samtidig at i denne kundegruppe har hele 91 % overvejet at 

skifte forsikringsselskab, mens 43 % har intention om at skifte i løbet af det kommende år (for uddybende 

karakteristika af de 3 kundegrupper henvises til tabel 1). 

Det vil hovedsageligt være i blandt denne kundegruppe at forsikringsselskaberne vil opleve størst 

kundeafgang, og derfor skal denne kundegruppe have en øget fokus. Samtidig er 91 % af kunderne under 

40 år, hvilket betyder at der er et stort potentiale hvis det lykkedes at beholde de utilfredse kunder, da 

disse vil skulle have deres forsikringer i mange år fremover. Forsikringsselskaberne kan med fordel allokere 

en stor del af deres ressourcer til netop denne kundegruppe. Der skal laves tiltag som vil forbedre 

kundernes tilfreds med kundeoplevelsen, som tidligere bevist kan påvirke intentionen om at skifte selskab 

gennem skiftebarriere. På den måde kan det sikres, at antallet af kunder med intentionen om at skifte kan 

nedbringes, og kundeafgangen kan mindskes. Eftersom kundegruppens demografi og karakteristika er 

identificeret i klyngeanalysens segmentering, kan disse tiltag nemt målrettes den mest fordelagtige 

målgruppe.  

Omvendt skal forsikringsselskaberne også være opmærksomme på, at der samtidig kan være muligheder 

for at overtage hinandens kunder netop fra denne kundegruppe. Som forsikringsselskab kan man øge sin 

markedsandel ved at forsøge, at erhverve nye kunder fra kundegruppe 1. Derfor kan forsikringsselskaberne 

med fordel målrette sin markedsføring mod denne kundegruppe, da det er i denne målgruppe 

kundeafgangen forventes at være størst.  

Kundegruppe 2 er som beskrevet overvejende tilfredse med deres forsikringsselskab. Hele 64 % har ikke 

overvejet at skifteforsikringsselskab samtidig med at 33 % har været kunder hos deres nuværende selskab i 

over 7 år. Det kunne tyde på, at denne kundegruppe er loyale overfor deres forsikringsselskab, og er kunder 

som har haft det samme selskab i en længere årrække. Herudover er der en klar overrepræsentation af 
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kvinder, og de fleste har en kort eller erhvervsfaglig uddannelse. Anbefalingen til forsikringsselskaberne vil 

være, at forsætte det gode arbejde som denne kundegruppe er tilfreds med. Det vil ikke være nødvendigt 

at øge ressourcerne ressourcer til kundegruppe 2, da de allerede er tilfredse, og ikke har intention om at 

skifte selskab. Kundeforholdet skal dog vedligeholdes og plejes, så de tilfredse kunder forbliver tilfredse.  

Den sidste kundegruppe kan karakteriseres som en mellemting af de to førnævnte. Tilfredsheden med 

deres nuværende forsikringsselskab ligger tæt på middel, uden at være hverken tilfreds eller utilfreds. Det 

kan ses at 83 % på et tidspunkt har overvejet at skifte, mens den overvejende del har intention om at 

forblive kunde hos deres nuværende selskab. Forsikringsselskaberne skal derfor observere denne 

kundegruppe, og tilpasse de benyttede ressourcer. Umiddelbart er der ikke farer for stor kundeafgang i 

denne kundegruppe, men der potentiale for forbedringer. Optimalt kan kundegruppe 3 gøres mere 

tilfredse, og derigennem mindske intentionen for at skifte forsikringsselskab. Hvis kundeforholdet ikke 

bliver plejet optimalt, er der mulighed for at kunderne bliver utilfredse og skifte-intentionen øges, da 

kunderne i denne gruppe hverken er tilfredse eller utilfredse.   

For at opsummere skal kundegruppe 1 tilgås med flest ressourcer, og er den kundegruppe som skal have 

det største fokus. Her er muligheden for kundeafgang størst. Til kundegruppe 3 skal kan der nøjes med 

mindre ressourcer, men forsikringsselskaberne skal observere kundeforholdet, da der ikke nødvendigvis 

skal meget til, for enten at forbedre eller forværre dette. Kundegruppe 2 er de tilfredse kunder, som ikke 

behøver det største fokus, da kundeafgangen her vil være minimal, og samtidig er bedre givet ud på de to 

øvrige segmenter.  

21. Sammenhænge og effekt på skifte intentionen 

Referencerammen (figur 3) er blevet testet i forhold til de indbyrdes sammenhænge mellem 

kontaktpunkter, skifte-barriere og intentionen for at skifte forsikringsselskab. I H1 er opstillet de hypoteser 

hvor kontaktpunkter har en signifikant effekt på Relations-kvaliteten, som barriere for intentionen om at 

skifte forsikringsselskab. Her fremgår det at kontaktpunkterne Markedskommunikation, E-service, 

Klagehåndtering, og Samlerabat alle har en signifikant sammenhænge til relations-kvaliteten, mens der ikke 

findes en signifikant sammenhæng for pris/selvrisiko. Derfor accepteres hypoteserne H1a, b, c og e.  

I H2 er hypoteserne for kontaktpunkternes sammenhænge med Switching cost. Testen viste at der ikke 

kunne findes en signifikant sammenhæng fra kontaktpunkterne til Switching cost som en barriere for 

kundens intention om at skifte forsikringsselskab og derfor afvises H2 hypoteserne.  



Copenhagen Business School Cand.Merc.EMF 17-05-2016 

Side 97 af 128 
 

I H3 er opstillet hypoteserne for kontaktpunkternes sammenhænge med barrieren service recovery. Testen 

viste at kontaktpunkterne E-service og Klagehåndtering havde en signifikant sammenhæng med Service 

recovery som barriere for kundens intention om forsikringsskifte. Derfor accepteres H3b+c og H3a, d og e 

afvises da der ikke kan findes en signifikant sammenhæng her. 

Kontaktpunktet Pris/selvrisiko er det eneste som ikke har en signifikant sammenhænge på nogle af 

barrierene og samtidig heller ikke på intentionen for at skifte forsikringsselskab som der testes for i H4 i den 

alternative målemodel.   

Som nævnt i analysen identificeres kontaktpunktet Klagehåndtering som det kontaktpunkt der har den 

klart stærkeste sammenhæng på skiftebarriererne for intentionen om at skifte forsikringsselskab. Dette er 

yderligere med til at besvare problemformuleringens underspørgsmål 2. Herudover er Relations-kvaliteten 

den barriere som har den største direkte påvirkning af kundernes intention for forsikringsskifte. Hvis der ses 

på hele sammenhængen fra kontaktpunk over barriere til intentionen er Klagehåndering Service-

recovery  intentionen den sammenhæng i modellen som har den største effekt. Grunden til at Service-

recovery indgår i den bedst samlede sammenhæng når Relations-kvaliteten nu havde en større påvirkning 

på intentionen er, at en ændring i tilfredsheden med kontaktpunktet klagehåndtering påvirker Service-

recovery i en højere grad. og derfor står denne sammenhæng som den stærkeste 

Der opstilles yderligere en alternativ målemodel, hvor der ønskes at teste for om der findes en direkte 

sammenhæng fra kontaktpunkterne til skifte intentionen uden en mediator i skiftebarriererne. Disse er 

opstillet i de reviderede hypoteser som H4. Testen viste at to af de fem kontaktpunkter, 

Markedskommunikation og Klagehåndtering, havde en signifikant direkte sammenhæng med skifte 

intentionen. Det betyder derfor at H4a+c accepteres, mens b, d og e ikke gør, da der for dem ikke findes en 

signifikant sammenhæng.   

22. Vurdering af modellen 

Ud fra den estimerede model er udregnet de relative effekter på skifte intentionen gennem barrierene. Det 

nedestående cirkeldiagram indeholder kontaktpunkterne Markedskommunikation, Klagehåndtering og 

Samlerabat. E-service er ikke medtaget i diagrammet, grundet dens negative effekt.  

Som det kan ses af diagrammet har klagehåndteringen den største effekt på om kundernes skifte intention 

på ca. 76,08 %.  Markedskommunikation og Samle rabatten har relative effekter på henholdsvis 11,34 % og 

12,58 %. Klagehåndteringen er et vigtigt kontaktpunkt, når det kommer til at påvirke skifte intentionen, 

mens Markedskommunikationen og Samle rabat er sekundære. 
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Figur 10 

Den relative effekt for Klagehåndteringen dannes gennem både barrieren for Relations-kvaliteten og 

Service recovery. Ud af de 76 % kommer 41 % af de relative effekter gennem Relations-kvaliteten og 35 % 

gennem Service recovery. Ved at se på de relative effekter i forhold til barrierene, ses Relation-kvaliteten 

med -0,287 og Service recovery med -0,238, hvilker svare til en indbyrdes vægtning på ca. 55 % og 45 %.  

Importance-performance map 

Ved at se på et importance-performance map af modellen ses at E-service har den bedste tilfredshed på 65, 

2 på en skala fra 0-100 point (0=meget utilfreds/ 100= meget tilfreds). Den laveste tilfredshed findes i 

Markedskommunikationen på 44, 3 point mens Klagehåndteringen og Samlerabatten har ca. 60 i score. 

Relations-kvaliteten vurderes af kunderne til ca. 62, mens Service recovery er ca. 58 point. De totale 

effekter viser tydeligt at Klagehåndtering har den største effekt skifteintentionen sammenlignet med 

Markedskommunikationen og Samlerabatten.  
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Figur 11 

For at få en bedre forståelse af de enkelte latente variable, kan gennem nedestående figur se de samlede 

effekter på skifte intentionen på hver indikator (spørgsmål). Som det kan ses fra grafen samles 

indikatorerne sig i en gruppe til de tilhørende kontaktpunkter. Der vurderes ikke at være den store afvigelse 

mellem spørgsmålene performance score og effekter under hvert kontaktpunkt.  
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Figur 12 

Ved at se nærmere på Klagehåndtering har vi tre indikatorer som hører under dette kontaktpunkt 

(Klagehåndtering, Tiden på sagsbehandlingen, Klagemuligheder). Af de tre variable findes klagemuligheder 

at have den største tilfredshed på 59, 2 mens den generelle tilfredshed af klagehåndteringen findes på 

53,4. Tiden på sagsbehandlingen har en performance score på 56, 8. Den generelle tilfredshed af 

Klagehåndtering har en minimal større effekt sammenlignet med klagemuligheder. Når vi ser på 

Markedskommunikationen ligger de tre indikatorer tæt på hinanden nederst i grafen både i form af 

performance og effekter. E-service har som tidligere vist en negativ sammenhæng på skifteintentionen. 

Navigationen på hjemmesiden har en marginal større negativ effekt på E-service sammenlignet med 

troværdigheden af hjemmesiden.  

Ved at se på de underliggende spørgsmål i Relations-kvaliteten kan vi se, at effekterne på skifte-intentionen 

stort set ligger på samme niveau. Der er dog forskel i tilfredshedsvurdering, hvor engagementet (q9.6) og 

Hvorvidt forsikringsselskabet kender kundens behov (q9.7), som ligger under 60 i score. Det vil muligvis 

være marginalt nemmere at øge en lavere tilfredshedsscore, sammenlignet med højere. Disse to punkter 

kunne derfor tænkes at parameter hvor forsikringsselskabet kunne forbedre Relations-kvaliteten.  
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Figur 13 

Ved at se på Service-Recovery, ses der ikke den store forskel mellem målevariablene i barrieren. Der ses en 

marginal større effekt ved (q9.16) som omhandler forsikringsselskaber grad af seriøsitet overfor kunden. 

Det kunne eks. være i sagsbehandlingen, klager, spørgsmål osv.  

23. Anbefalinger  

Det følgende afsnit vil fremlægge anbefalinger til forsikringsselskaberne, til forbedring og prioritering af 

kontaktpunkter og skifte-barriere og er svarer dermed på underspørgsmål 4 i problemformuleringen. 

23.1 Prioriteringsskort 

Det er vist i de foregående analyser, at en stigning i kontaktpunkters tilfredshed samtidig øger styrken af de 

signifikante skifte-barrierer. Derfor kan det være interessant, at undersøge hvilke kontaktpunkter, der skal 

have det største fokus med henblik på at forbedre tilfredsheden. Underforstået, hvor det bedst kan betale 

sig for forsikringsselskaberne at investere for en bedre samlet kundeoplevelse, og dermed en styrkelse af 

skifte-barrierene, og i sidste ende intentionen om at skifte selskab.  Til dette kan anvendes et 

prioriteringskort som samtidig er med til at svare på problemformuleringens underspørgsmål 4 i forhold til 

anbefalinger til forbedre kontaktpunkterne.  

Et prioriteringskort er et praktisk værktøj, som kan bruges til, at kontrollere og forbedre service og kundens 

samlede oplevelse med en virksomhed (Erto et al., (2011). Som navnet lyder, giver det også et overblik over 

hvilke områder, som virksomheden med størst fordel skal prioritere, eller omprioritere sine ressourcer. I 
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afhandlingen bruges prioritetskortet til, at analysere hvilke kontaktpunkter forsikringsselskaberne med 

fordel skal have mest fokus på, for at forbedre kundens oplevelse med selskabet. Resultaterne vil indgå i en 

grafisk illustration, som viser, hvor det kan være mest effektivt for forsikringsselskaberne at investere og 

prioritere sine ressourcer, for at opnå en bedre kundeoplevelse.  

Grafisk opstillet er et prioriteringskort et kvadrat, som er opdelt i 4 yderligere kvadranter og med to 

forskellige værdier ud af henholdsvis x – og y-aksen. I nedenstående model kan der ses et eksempel på et 

prioriteringskort.   

Kilde: CBS (2015) 

Med prioriteringskortet ønskes der i denne opgave, at sætte fokus på de kontaktpunkter 

forsikringsselskaberne skal have som indsatsområder, for at forbedre den samlede forbrugsoplevelse for 

deres kunder. Derfor benyttes værdierne betydning af kontaktpunkter ud af x-aksen og tilfredsheden med 

kontaktpunkter op af y-aksen. Den lodrette og vandrette akse som opdeler de fire kvadranter, illustrere 

gennemsnittet for henholdsvis kundernes tilfredshed med de definerede kontaktpunkter og 

betydningen/vigtigheden af disse. På baggrund af respondenternes svar i spørgeskemaet omkring deres 

tilfredshed og betydning af kontaktpunkterne indsættes de i prioriteringskortet. Hver af de 4 kvadranter 

indeholder en strategi, som kan bruges på de kontaktpunkter, som der placeres i den pågældende 

kvadrant.  

Kvadranten med en lav tilfredshed og en lav betydning er navngivet ’overvåg’. Kontaktpunkter placeret her 

har en lav tilfredshed og en lav betydning for kunden. Strategien er her, at overvåge kontaktpunkterne, og 

selvom der er en lav tilfredshed, er det ikke sikkert det kan betale sig for forsikringsselskaberne at bruge 
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ressourcer på at forbedre den, da kontaktpunktets betydning ikke er stor. Kvadranten ovenover med en høj 

grad af tilfredshed og en lav betydning er navngivet ’tilpas ressourcer’. Den indeholder de kontaktpunkter 

hvor tilfredsheden er høj, men hvor betydningen er lav. For dette område i denne kvadrant bør man 

overveje om omkostninger forbundet med nye tiltag til at forbedre tilfredsheden, står mål med resultatet, 

da kontaktpunktets betydning er lav, og derfor ikke vægter så højt, og der derfor kun kan opnås en lille 

effekt på kundernes samlede forbrugsoplevelse. 

Den tredje kvadrant med høj tilfredshed og en høj betydningsgrad kaldes ’oprethold’. Denne position er det 

optimale sted, at have kontaktpunkterne placeret, da både tilfredsheden er god, og kunderne rangerer 

kontaktpunktet som værende vigtigt og af stor betydning for den samlede forbrugsoplevelse. Her skal det 

gode arbejde fortsættes og vedligeholdes (ibid.). Strategien skal derfor være, at kunderne også 

fremadrettet vil opleve området som positivt, ved at pleje og vedligeholde de nuværende forhold. Dette 

område skal have næstmest fokus fra forsikringsselskaberne, efterfulgt af den sidste kvadrants område. 

Det sidste område har en lav tilfredshed men en stor betydning og navngivet ’prioritér’. Det er det klart 

vigtigste af områderne, og her forsikringsselskaberne skal lægge deres primære indsats. Her skal 

forsikringsselskaberne sætte ind med målrettede tiltag, da der her er et stort potentiale, for at forbedre 

tilfredsheden med nogle kontaktpunkter som har en stor betydning for kundernes samlede 

forbrugsoplevelse.  Gevinsten for forsikringsselskaberne er størst for investering i kontaktpunkter, som er 

placeret i dette område (Grønholdt et al., 2002). Kontaktpunkter som kunderne finder af høj betydning, er 

dem der skal have mest fokus. Det skal de fordi, det er specielt vigtigt, at tilfredsheden er høj i de 

kontaktpunkter som forbrugerne finder vigtigst, da de har den største betydning for den samlede 

kundeoplevelse med det enkelte forsikringsselskab (ibid.).   

Nedenfor i figur 14 fremgår det overordnede prioriteringsskort for forsikringsselskaberne, på baggrund af 

de indsamlede data fra spørgsmålene q7.1-24 for tilfredsheden med kontaktpunkterne, og spørgsmålene 

q8.1-7 for vigtigheden af de enkelte kontaktpunkter.  
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Figur 10 

Både tilfredsheden og betydningen af kontaktpunkterne er tidligere beskrevet i frekvenstabel afsnittet, så 

derfor kommer resultatet ikke med nogen overraskelser i forhold til kontaktpunkternes placeringer.  

Markedskommunikation skiller sig lidt ud i forhold til de andre kontaktpunkter, ved både at være det med 

den klart laveste tilfredshed, og samtidig være det kontaktpunkt som betyder mindst for kunderne. 

Sammen med image placerer Markedskommunikation sig i kvadranten ’overvåg’. Image præsterer dog en 

del bedre i både tilfredsheden og betydningen end Markedskommunikation gør. Med 

Markedskommunikation er mulighederne store for at forbedre tilfredshedsgraden. Men da betydningen for 

den samlede forbrugsoplevelse samtidig er så lav, som det ses, kan det være spild af ressourcer, at forsøge 

på dette, og de ressourcer kan bruges bedre andetsteds. Image har en større betydning, men ligger dog 

stadig under gennemsnittet. At øge tilfredsheden med kontaktpunktet image, kan føre til, at den vil rykkes 

op i ’tilpas ressource’ området ovenover, hvilket vil være positivt. Det vil dog ikke være en god ide, at bruge 

nævneværdige ressourcer fra forsikringsselskabernes side på dette, da image stadig ikke har den store 

betydning i forhold til de øvrige kontaktpunkter.  

Hvis der ses nærmere på hvor forsikringsselskaberne skal lægge deres primære indsats, for at forbedre den 

samlede forbrugsoplevelse, skal der ses på området ’prioritér’. I dette område er to kontaktpunkter 

placeret i procesbehandling og pris. Det er samtidig også de to kontaktpunkter, som har den største 

betydning. Det er lidt kritisabelt, men giver dermed også gode muligheder for potentielt, at kunne forbedre 
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den nuværende forbrugsoplevelse. Det er vigtigt, at tilfredsheden er så høj som muligt i de kontaktpunkter, 

som har den største betydning. Prisen vægter tungest af alle kontaktpunkterne, hvorfor den skal have den 

største fokus. Den er tilfredshedsmæssigt placeret tæt på gennemsnittet og derfor tæt på det optimale 

kvadrantområde. Det mest optimale ville dog være, at prisen havde den højeste tilfredshed af alle 

kontaktpunker, og derfor skal forsikringsselskaberne allokere de fleste af deres ressourcer, til at forbedre 

tilfredsheden med kontaktpunktet pris, for at opnå den største forbedring af den samlede 

forbrugsoplevelse.  

Procesbehandling som er placeret i samme område som pris, skal også have et ekstra fokus, og indgå i 

forsikringsselskabernes strategi med en primær indsats. Procesbehandlingen er et af de kontaktpunkter 

med den laveste tilfredshed kun overgået af markedskommunikation. Derfor skal der gøres en ekstra 

indsats for, at forbedre tilfredsheden med procesbehandlingen, hvis forbrugsoplevelsen skal optimeres. De 

underliggende variable for procesbehandling er; tiden på skadesbehandlingen, afgørelsen på 

skadesbehandlingen, håndteringen af kundernes klager og kundernes tilgængelighed af klagemuligheder. 

Der er blandt andet inden for disse parametre, at forsikringsselskaberne skal øge kundernes tilfredshed, for 

at opnå en bedre samlet tilfredshed for procesbehandlingen. 

De øvrige kontaktpunkter E-service, produkt og personaleservice/rådgivning placerer sig alle i det bedste 

område ’oprethold’. Her er det vigtigste, at opretholde det gode arbejde, som allerede er lavet, for at 

beholde kontaktpunkterne i det nuværende område i prioriteringskortet. E-service er det kontaktpunkt, 

som har den største tilfredshed, mens både produkt og personaleservice/rådgivning placerer sig tæt på 

gennemsnitsgrænsen. Derfor kan der godt gøres lidt for, at forbedre disse to kontaktpunkter, så de flytter 

sig længere op i feltet. Dette skal dog gøres som et sekundært fokusområde efter både pris og 

procesbehandling.  

Der er ingen kontaktpunkter placeret i området ’tilpas ressourcer’, men image kan med en mindre 

forbedring flytte sig op i dette felt, om end det ikke skal prioriteres særligt højt, da betydningen af image 

kun spiller en mindre rolle i det samlede billede.  

For at opsummere, skal kontaktpunkterne pris og procesbehandling have den primære fokus fra 

forsikringsselskaberne, da det er de mest betydningsfulde kontaktpunkter for kunderne, og der er samtidig 

en god potentiel mulighed, for at øge tilfredsheden, så de to kontaktpunkter flyttes op i prioriteringskortets 

felt ovenover. Samtidig kan en styrkelse af tilfredsheden være med til, at forstærke de definerede skifte 

barrierer. For E-service, produkt og personligservice/rådgivning skal det gode arbejde fortsættes, og hvis 

muligheden byder sig, skal tilfredsheden forsøges at øges yderligere end det nuværende niveau. For image 
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og markedskommunikation skal indsatsen være minimal, da betydningen af disse kontaktpunkter ikke er 

særlig afgørende for den samlede kundeoplevelse. 

24. Klagehåndtering & sagsbehandling 

Forsikringskunder klager når noget ikke er, som vi har forventet. En klage er derfor en reaktion på at ens 

forventninger ikke har stået til mål med det faktiske resultat. Klager opstår når vi som forbruger føler noget 

er kritisabelt eller uretfærdigt, hvorfor vi ønsker at ydereligere undersøgelse, udbedring, ændring eller 

kompensation (Bechmann & Hirshals, 2014). 

En klagende kundes adfærd kan afhænge af forskellige ting blandt andet hvem kunden er og deres 

holdninger til klager. Hvor meget er på spil, og hvad er sandsynligheden får at vinde noget på klagen. 

Samtidig er graden af utilfredshed eller intensiteten en nøglefaktor (ibid.). Én virksomhed skal ikke 

forvente, at en kundes klageadfærd er ens selvom de er utilfredse. Adfærden kan være forskellig fra den 

officielle klage over negative word-of-mouth til mere ekstrem adfærd (ibid.). Der kan også være tilfælde 

hvor utilfredse kunder vælger ikke at klage, fordi de har dårlige forventninger til klageprocessen og 

udfaldet.  

Gennem vores undersøgelse og analysearbejde har særligt sagsbehandlingen givet anledning til at 

forsikringskunder vælger at klage. Årsagen til klagerene skyldes primært områder omkring dækningen, med 

en dækning under forventning eller hel afvisning af sagen fra forsikringsselskabet. Der bliver samtidig lang 

vægt på tiden og de besværligheder som måtte ligge i kommunikationen mellem kunden og 

forsikringsselskabet, som indikerer en generel dårlig kundeservice. Dette er godt i overensstemmelse med 

vores foretaget forbruger- og forsikringsinterview, som tidligere berørt i opgaven. Vi kan ligeledes gennem 

Word-of-mouth gennem sociale platforme (Facebook og Trustpilot) se en stor overvægt af negativ 

anmeldelse, som kan relateres til selve sagsbehandlingen og kommunikationen hertil.     

24.1 Service recovery paradox 

Inden for området af klagehåndtering findes der et paradoks kaldt ”the service recovery paradox” (SRP). 

Paradokset siger således at hvis kunder udsættes for en fejl og oplever, at de bliver hjulpet godt, kan de 

blive mere tilfredse, end hvis de ikke havde oplevet fejlen til at starte med (Krishna et al., 2011)..  

”I forsikringsbranchen har man oplevelser af, at en kunde kan opleve en SRP, uden at der er sket en fejl, men 

alene fordi kunden i udgangspunktet forventer, at det bliver vanskeligt at få dækket en skade” (Bechmann 

& Hirshals, 2014: 68). Forventningerne kan være opbygget af familie og venner eller medierne. Kunden kan 
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derefter blive positivt overrasket over forsikringsselskabets processer og personaleservicen, da 

forventningerne var en andet (lavere i dette tilfælde).  

Hvis en fejl efterfølges af en utilstrækkelig klagehåndtering, vil det have en dobbelt negativ effekt 

(Bechmann & Hirshals, 2014). Der er fire centrale faktorer som kan påvirke niveauet af SRP og om 

paradokset udløses (Magnini et al. 2007). 1) Fejlens alvor og karakter har betydning for muligheden for at 

rette fejlen. Det kunne tænktes at selv den bedste klagehåndtering, ikke vil gøre kunden tilfreds. 2) Hvis 

samme fejl sker gentagende gange vil det mindske paradoksets chance for at udløses. Kunden kan muligvis 

se, at virksomheden ikke lære af sine fejl eller fejlene virker bevidste og ikke som dårlig service (Bechmann 

& Hirshals, 2014). 3) Det påvirker kunden om årsagen til fejlen er permanent eller midlertidig. Hvis fejlen 

virker permanent, falder sandsynligheden for at SRP udløses betragteligt (ibid.). Kunderne har typisk ikke 

den store forståelse for dårlige it-systemer eller andre permanente årsager. 4) Kunderne er mere tilgivende 

i tilfælde hvor de fornemmer at virksomheden havde begrænset kontrol over den opstået fejl. 

Sandsynligheden for at SPR udløses erlavest når kunden mener at virksomheden selv kunne have forhindret 

fejlen (ibid.).  

Som det fremgik af EPSI-modellen er loyaliteten en funktion af kundetilfredshed og klager, hvor 

kundeklager afhænger af kundetilfredsheden (EPSI, 2015). I Nykredits arbejde med klager, fandt de at 

kunder som har været meget tilfredse med deres håndteringen af klagen, er overordnet mere tilfreds end 

den gennemsnitlige Nykredit- kunde (Bechmann & Hirshals, 2014). Dem som får en god klagebehandling i 

Nykredit forbliver kunde og i længere tid end den ”almindelige” Nykredit-kunde.  

Et dårligt klageforløb kan give en dårlig oplevelse, selvom at kunden får medhold i klagen. Til gengæld kan 

et godt klageforløb gøre at en afvisning i klagen bliver bedre modtaget af kunden. Det er vigtigt for 

forsikringsselskaber at de kan identificere den kunderejse som er forbundet til det at klage. Det er central 

at identificere de kontaktpunkter som er værdiskabende i klagerejsen (ibid.)  

24.2 Klageadgang (muligheder)  

I mange virksomheder er klageadgangen forsat meget dårlig. En kan være en måde for virksomheden at 

undgå klager hvis klageadgangen gøres så besværlig som ovehoved muligt (Bechmann & Hirshals, 2014). 

Dette betyder ikke at man som virksomhed får flere tilfredse kunder eller bedre image. Vi ved ud fra vores 

undersøgelse at klageadgangen har betydning for tilfredsheden af kontaktpunktet klagehåndteringen. Når 

det kommer til klagekanaler går udviklingen i retning af selvbetjening på nettet og den tendens opleves i 

forsikringsbranchen, som vi så gennem vores interviews (se afsnit forbrugeradfærd)  
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Nykredit er et eksempel på en virksomhed som har prøvet at etablere en kundeambassadør2 i 

organisationen. Dette betød at der kom en stigning i antallet af klager, da kunderne aktivt blev opfordret til 

at klage, mens klageprocessen blev mere enkel og gennemskuelig. Der blev eksempelvis designet en enkel 

formular, hvor man kunne klage, blot få klik fra forsiden af hjemmesiden og direkte adgang til at klage 

telefonisk (ibid.). Stigningen i antal klager, kunne være et udtryk for faldende tilfredshed, men årsagen til 

stigningen kunne i højere grad skyldes den forbedrede klageadgang, så man høre fra en større del af de 

utilfredse kunder, som hele tiden havde været der. Ved at høre fra flere kunder og deres utilfredshed og 

løse deres problemer, så de forbliver kunde (ibid.).  

En barriere i forhold til at klage er kundens vurdering om det er ulejligheden værd at klage. Dette stiller de 

fleste kunder sig selv efter en utilfredsstillende oplevelse (ibid.). Der kan være undtagelser, hvis de 

eksempelvis af følelsesmæssige årsager ikke kan lade være. Hvis en virksomhed tvinger kunderne til at 

klage skriftelig, kan det få mange kunder til at miste modet. Det kan være svært at argumentere sagligt og 

klart omkring den oplevede uretfærdighed (ibid.). Hvis kunden forventer, at det bliver svært at få noget ud 

af klagen vil forsikringstageren ofte overdrive en skade, for at være sikker på, at få den dækning de føler sig 

berettiget til (ibid.). Kunder med langvarige relationer vil ofte ransage sin hukommelse for andre oplevelser 

i forbindelse med et problem og en fejl. Dette gør at klagen kan udvikle sig vanskeligt og tidskrævende 

opgave (ibid.) 

Undersøgelser viser at op mod 25 % af alle danskere har snydt eller overvejet at snyde deres 

forsikringsselskab. Dette betyder også at forsikringsselskaber bruger betydelige ressourcer på at afsløre 

snyd. Forsikringsselskaber kan være skeptiske til visse skadesanmeldelser, hvilket betyder at kunder, som 

aldrig har overvejet at snyde, kan føle sig mistænkeliggjort og uretfærdig behandlet (Bechmann & Hirsals, 

2014). ”En kunde, der har grund til at klage over et forløb, vil opleve det som stærkt ubehageligt, hvis man 

ikke bliver, tager alvorligt og lyttet til” (Bechmann & Hirshals, 2014: 39-40). Det samme har vi kunne 

genkende gennem vores interview af forsikringskunder (se afsnittet: forbrugeradfærd) 

Vi har undersøgt klagemulighederne og adgangen hertil, ved at se på de enkelte forsikringsselskabers 

hjemmesider og har fundet Nykredit sammenlignet med Tryg, Alka, TopDanmark osv. som et godt 

eksempel i gode klagemuligheder (bilag 13.1). Nykredit har formået at gøre deres klagemuligheder let 

tilgængelig, nem at overskue og en effektiv kommunikation. Generelt er forsikringsselskaber gode til at give 

kunden adgang til klagemuligheder, men der er også forbedringer at finde.  

                                                           
2
 http://www.nykredit.dk/#!/om-os/vores-virksomhed/nykredits-kundeambassadoer 
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24.3 Tiden på sagsbehandlingen 

I Klagehåndteringen var tiden for sagsbehandlingen også en vigtig parameter for tilfredsheden af 

kontaktpunktet. I processen af sagsbehandlingen er der en mulighed for at lære og blive mere effektiv på 

baggrund af klagerne. Grundlæggende er der tale om at klagehåndteringen, kan bruges til at sætte fokus på 

årsagen til klagen (Bechmann & Hirshals, 2014). Årsagen til klagen kunne eksempelvis være en produktfejl, 

en procesfejl eller adfærdsfejl, som alle kan være med til at påvirke tiden for sagsbehandlingen, hvilket er 

unødvendigt. Som i tilfældet med SRP vil den næppe udløses, hvis kunden føler at dårlige IT eller andet som 

virksomheden burde have kontrol over, var den direkte årsag til at sagsbehandlingen blev udskudt.  

Klager over produktfejl, kan medvirke til at afdække svagheder i produktet. Når det kommer til forsikringer 

vil det primært omhandle forsikringsvilkår. Hvis forsikringsbranchen ikke systematisk får et overblik over 

klagerne, vil der være en risiko for gentagende fejl (ibid.). Årsagen til klager behøver ikke udelukkende at 

være fejl og mangler. Det kan også være problemer med at dække behov, problemer og ønsker fra 

kunderne (ibid.). Der kan ligge et potentiale i klagerne, som kan være anledning til nye ideer af 

serviceydelse og produkter.  

Klager over procesfejl skal afdække, hvor tingene går galt. Klager til dele af sagsbehandlingen kan være 

udtryk for problemer. Det kan medføre procesjusteringer, som skal tage udgangspunkt i virksomheden og 

kundens behov og ikke systemets (Jacobsen & Ulka, 2012; CRMCBS, 2013). Man skal ikke lade sig afgrænse 

af systemer, hvor processen kan være en afgørende i at skabe strategiske fordele i forhold til kunderne, 

mens det andre steder kan betale sig at være standartprocessen som dikteret af systemret (Jacobsen & 

Ulka, 2012). Processerne er den betydelige del af CRM-implementeringen. Opgavens model viser at der er 

store værdiskabelser i kundefastholde gennem god klagehåndtering hvilket også omfatter revurdering af 

processerne . ”…processerne skal vurderes ud fra et forretningsmæssigt synspunkt og ikke et IT-system 

synspunkt” (Jacobsen & Ulka, 2012: 32). Der anvendes ofte en del tid på at beskrive eksisterende processer 

i organisationer, som kan være spild af tid, hvis vi tager udgangspunkt i kundens værdiskabelse (Jacobsen & 

Ulka, 2012). Der kan være mange parametre som indgår i forbedringen af processerne. Det kan 

eksempelvis være proceseliminering, proces justeringer, IT system justeringer, Lean procesoptimering, 

proceseffektivisering/arbejdsgange analyse, organisatoriske ændringer eller radikal proces ændringer osv.. 

(ibid.). En klagehenvendelse omkring om et driftsspørgsmål kan måske være udtryk for en dårlig kontaktvej. 

Det kan være at kunden ikke forstår hvordan personen skal kontakte virksomheden i visse tilfælde 

(Bechmann & Hirshals, 2014). Klager forårsaget af adfærdsfejl kan pege i retning af medarbejdere som har 

fejlet ellert misforstået hvad virksomheden og ledelsen vil. Medarbejderne kan have manglende 

kompetencer i deres kundeservice og mange fejl samt misforståelse kan være resultat af dårlig 
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kommunikation. At være effektiv handler også om en god klagehåndtering på rette tid, så klagen ikke 

eskalere. Jo tidligere en klage håndteres, jo nemmere er den som regel at løse (ibid.).   

24.4 Afgørelse af sagsbehandling 

Mangelende dækning eller dækning under det forventning kan ofte give anledning til, at kunden klager. 

Manglende forståelse af dækningen og hvilke vilkår som er gældende i forsikringspolicen, kan være svært, 

at forstår og sætte sig ind i (Wilke, 2012; interview IDA forsikring). Hvis kunden ikke får medhold i sin klage, 

kan det være svært at godtgøre den manglende, dækning eftersom værdien i forsikringsproduktet ligger i 

den udbetaling man får efter skadessituationen. Det kan derfor også tænkes, at kundens generelle 

tilfredshed til klagehåndtering, gør at kundens skifte-intention vil sandsynligøre et muligt skifte.  

Aspektet i denne situation er at undgå, at personen får skabt falske forventninger til de dækningsvilkår som 

står i forsikringspolicen. Forsikringsforbrugere finder ofte forsikringer uoverskuelige og uigennemsigtige, 

præget af juridisk sprogbrug (Wilke, 2012; Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2014). Målet for 

forsikringsselskaberne er at minimere misforståelser, og generelt gøre det nemmere for kunden, at forstå 

hvordan de er dækket før skaden og en mulig klage. I tilfældet med IDA- forsikring var man meget bevidst 

med at gøre det mere gennemskueligt overfor forbrugeren, med en håndbog over forsikringer som kan 

være med til at hjælpe og besvare eventuelle spørgsmål, som forbrugeren måtte have. Generelt synes der 

at ligge et potentiale hos forsikringsselskaber, at gøre det nemmere og lettere forståeligt for forbrugeren.  

24.5 Klagehåndteringsstrategier    

At segmentere kunderne giver god mening i kobling med tilrettelæggelse af virksomhedens klagestrategi 

(Bechmann & Hirshals, 2014). Bechmann & Hirshals (2014) peger på en række punkter som topledelsen skal 

overveje i arbejdet med klager og hvordan klagen:   

- Underbygger virksomhedens overordnet strategi og vision  

- Skabe kundetilfredshed og kundeloyalitet  

- Bidrage til øget effektivitet, udvikling og innovation 

- Skabe øget medarbejdertilfredshed 

Bechmann & Hirshals (2014) beskriver fire forskellige strategier og tilgange til arbejdet med 

klagehåndteringen: 1) omkostningsstrategi; 2) nødvendighedsstrategi; 3) konkurrencestrategi; 4) 

brandingstrategi.  

I omkostningsstrategien anses klager som unødvendig brug af ressourcer, altså irrelevante omkostninger 

for virksomheden. I nødvendighedsstrategien eksistere der på et vist niveau en planlægning af 
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klagehåndteringen, men som er tilsvarende konkurrenternes. I konkurrencestrategien bruges håndteringen 

af klagen som en konkurrencemæssigfordel, mens brandstrategien gør at klagehåndteringen betragtes som 

en grundlæggende del af brandet og afgørende del af organisationen (Bechmann & Hirshals, 2014) 

Analysen viser at sagsbehandlingen samt klagehåndteringen er afgørende for at fastholde kunderne. 

Anvendelsen af konkurrencestrategi eller brandingstrategi udnytter den konkurrencemæssigfordel der 

ligger i at have en god sagsbehandling og klagehåndtering. Topledelsen i forsikringsselskaberne skal 

prioritere sagsbehandlingen og klagehåndteringen til et niveau som minimum bruges som en 

konkurrencemæssig fordel. En virksomheds klageproces skabes ofte af forskellige kontaktpunkter på tværs 

af organisationen. Hvis processen skal skabe værdi for kunden, er det afgørende at de oplever en god 

sammenhæng i deres consumer jouney, som tidligere nævnt i opgaven.  

Klageprocessen er designet i siloer, hvor dele af processen besluttes og opbygges i enkelte afdelinger og 

sandsynligvis er blevet oplevet usammenhængende i forhold til klagehåndteringen (Bechmann & Hirshals, 

2014;). ”… Kunden efterlades med forskellige og ofte vilkårlige oplevelser, afhængigt af hvilket kontaktpunkt 

man tilfældigvis rammer” (Bechmann & Hirshals, 2014: 125).  

Det er vigtigt at have en stærk ledelsesforankring, som kan håndtere kompleksiteten, planlægningen, 

eksekvering og evalueringen. Den handler om at flytte ressourcer på tværs af siloerne, og sikre 

kommunikationen på tværs af afdelingerne i organisationen (Jacobsen & Ulka, 2012). Topledelsens 

opbakning og adfærd er afgørende for skabelsen af en kultur, som er egnet til at håndtere de utilfredse 

kunder. Dette gælder især klynge- nr. 1, som viste i klyngeanalysen, at være dem som særligt var utilfredse 

med klagehåndtering og fra vores model dem med den største risiko, for at forlade virksomheden. Det er 

afgørende at forsikringsselskaberne sætter sig særligt ind i sagsbehandlingen hos de ”utilfredse kunder” 

(klynge nr.1). I brandingstrategien giver utilfredse kunder en fantastisk mulighed for at forstærke budskabet 

mellem medarbejdere og kunder, med fokus på læring og kundeinvolvering. Denne strategi har til formål, 

at gøre kunder til ambassadører. Medarbejderne er engageret og bemyndiget, men kunder føler sig 

følelsesmæssig involveret i brandet. Når det kommer til forsikringsbranchen, kan det umiddelbart blive 

svært, at føre denne strategi. Vi ved at forsikringsselskaber er kendetegnet som klyngevirksomheder, og det 

kan være problematisk at operere som en mærkevirksomhed. Når kunder indenfor klyngen af 

forsikringsselskaber vælger en virksomheden fremfor en anden, skyldes det de præferencer af 

mærkeværdier som er gældende indenfor klyngen og ikke den enkelte virksomhed specifikt (Jacobsen & 

Ulka, 2012). ”Kunderne antager blot, at produkterne er sammenlignelige/identiske, og derfor er det ikke 

nødvendigt at bruge tid på at sætte sig nøje ind i dem (Jacobsen & Ulka, 2012: 111). Generelt opfattes 
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produkterne som anonyme og identiske med konkurrenterne, som også beskrevet i afsnittet 

”forbrugeradfærd”.  

Forsikringsselskabernes klagehåndtering og sagsbehandling bør stræbe efter en konkurrencestrategi. 

Utilfredse kunder er et problem med potentiale, som skal håndteres straks og godt (Bechmann & Hirshals, 

2014). Det handler om at overgå kundernes forventninger, hvor medarbejdere har bemyndigelse og 

langsigtet ledelsesfokus med direkte involvering i kundeservice (ibid.).  Mange virksomheder vil kunne opnå 

en synergieffekter ved at sammenkæde klagehåndteringen med andre af organisationens tværgående 

målsætninger og projekter (Bechmann & Hirshals, 2014; Jacobsen & Ulka, 2012).   

Det at vælge en kundeambassadør i virksomheden kan være en god ide for topledelsen. På den måde får 

klagehåndtering et specifikt - og arbejdsområde i forhold til udvikling, implementering og monitorering 

(Bechmann & Hirshals, 2014). I virksomheder som har større fokus på regnskaber, vil det umiddelbart være 

svært for en kundeambassadør at gøre nogen forskel.  

At have en kundeambassadør bør omfatte ansvar og bemyndigelse til at varetage funktionen med henblik 

på virksomhedens produkter ude og indefra kundens perspektiv. Organisationen skal anerkende at kundens 

kritiske synspunkter giver værdifulde indsigter. Igen er det ikke nødvendigvis rigtigt at have en 

kundeambassadør. En ting er at den signalere uafhængighed, men dette er ikke tilfældet. Kunderne 

henvender sig ofte til kundeambassadøren, i den tillid, at funktionen er neutral. Man kan som virksomhed 

godt have succes med klagehåndteringsprocessen, uden at have en ambassadør. Bechmann & Hirshals 

(2014) anbefaler dog en intern procesansvarlig, som har bemyndigelse til at foretage ændringer i 

klagefaserne som opstår for kunden.  

Det er vigtigt for forsikringsselskaberne at de ser holistisk på rejsen, således at man ikke ser på de 

kontaktpunkter hvor virksomheden er direkte involveret, men ser hele sammenhængen fra udgangspunkt 

(Bechmann & Hirshals, 2014). I kunderejsen ser man ofte på indsigt og identifikationen af rejsen i dag, mens 

designet vedrøre hvordan kunderejsen ønskes fremadrettet, også en implementering af disse ændringer. 

Det fremmer at have et udefra og ind perspektiv, som sætter sig ind i kundernes behov (Jacobsen & Ulka, 

2012; Bechmann & Hirshals, 2014).  

Nedenfor har vi skematiseret en forsikringskunde kunderejse, for at vise hvordan forsikringsselskabet kan 

arbejde med før, under, og efter i klageforløbet/sagsbehandlingen. Skematiseringen er inspireret af 

Bechmann & Hirshals (2014: 134-135).  
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Kunden er utilfreds Kunden klager 

Kundens rationelle behov

 - Kan jeg klage? 

 - Hvor og hvordan klager jeg?

 - Det overskuligt, nemt og hurtigt

 - Jeg vælger selv klage kanal.

- Virksomheden kender mine behov og ved hvem Jeg er.                                                                                                                                                                                                                                                            

- Kommunikationen er og Jeg skal ikke bruge tid på at 

referere/gentage.

Kundens emotionelle behov

 - Virksomheden ønsker at hjælpe mig og finde en løsning?

- Forsikringsselskabet må ikke være mistorisk, men skal 

være engageret og lytte. 

- Forsikringsselskaber er kundeorienteret og ønsker at lære 

af sine fejl (procedure/effektivitet)

 - Forsikringselskaber tager kunden seriøst og har en 

kundeorienteret kultur

- Forsikringsselskaber forstår kunden og problemet

- Virksomheden vil gerne behold mig som kunde

- Jeg har tillid til mit forsikringsselskab og er tryg i forhold til hele 

sagsbehandlingen

Kontaktpunkter

Socialemedier

Hjemmesider (chat)

Telefon

Email 

Emai, Webformular

Telefon

Facebook og andre sociale medier

Chat

Organisatoriske svagheder

 - Der kan være forbedringer at finde i klageadgangen, 

muligheder, kommunikationen, effektiviteten og 

processerne.

 - Mange forsikringsselskaber påpeger ikke at kunden kan 

ringe, men henviser kun til email/skriftelige (Klager)

 - For visse forsikringsselskaber kan der kun klages i udvalgte 

kontaktpunkter. 

 - Kunden skal klage skriftelig. 

 - Kunden bliver ikke fortalt hvilke oplysning, de skal give i klagen. 

Dette kan give anledning til ineffektiv kommunikation frem og 

tilbage mellem forsikringtager og giver. 

Organisatoriske muligheder

Der ligger muligheder i forbedring af 

kommunikationen/informationen, klagemuligeder og 

generelt til sagbehandling. Ressourcer skal effektiv kunne 

flyttes på tværs af organisatoriske siloer, således at der 

effektiv kan arbejdes med klagerne. Der ligger generelt 

muligheder i en CRM implementing og kundestrategi, for 

at fastholde kunderne.  

 - Let klageadgang i alle kontaktpunkter. 

 - Registrering af klager (bedre kundeindsigt)

 - Medarbejdere er trænet i kommunikationsteknikker

 - Kender målene for registrering af klagerne

- Styrke kommunikation til kunden under sagsbehandlingen 

(tid/status)
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25. Samlerabat:  

Igennem vores analysearbejde og udarbejdet model, har vi kunne konstatere at samlerabatten har en vis 

indflydelse på om forbrugeren, vælger at skifte forsikringsselskab. Dette var især gældende for vores 

foretaget interviews af forsikringskunder og forsikringsrådgiver, at prisen blev sat som en faktor for skiftet.  

Ved at se på forsikringsselskabernes hjemmesider kan vi også konstatere, at en række forsikringsselskaber 

såsom GF og IF forsikring fokuserer på at samlerabat gives som medlemsfordele på henholdsvis 10 % og 15 

% hvis der samles to eller tre forsikringer (bilag 13.2)  

Interessant er at Alka åbent på deres hjemmeside fravælger at give kunderne en ”samlerabat” på deres 

forsikringer. De henviser endda til en professor i finansiering, som siger at bundling ikke er i forbrugernes 

interesse. Selvfølgelig kan Alka stadig give konkurrencedygtige priser, men de ligger vægt på 

gennemsigtighed. En paramter som Forsikringskunden også havde problem at gennemskue (se. 

Forbrugeradfærd)  

Kunden venter på svar Kunden får svar Kunden er tilfreds/tilfreds med svar/proces

 - Forsikringsselskabet fortæller mig løbende om proces 

og svartid. 

- Jeg ved hvem der behandler klagen

 - Jeg har fået svar på alt. 

- Jeg forstår indholdet og begrundelsen for 

udfaldet

 - Virksomheden gjorte som forventet og aftalt.

 - Virksomheden har lært af min klage.

 - Jeg er ikke tilfreds: hvordan kommer jeg videre. 

 - Jeg føler at virksomheden acceptere klagen og tager mig 

seriøst

 - Jeg har tillid til at forsikringsselskabet finder en løsning. 

 - Jeg er tryg ved at forsikringsselskabet behandler min 

sagbehandling.

 - Jeg får en retfærdig behandling. 

 - Jeg føler mig værdsat som kunde 

 - Jeg tror ikke at problemet opstår igen. 

 - Jeg er mere tryg ved virksomheden nu, så det er 

godt jeg ikke skiftet, før jeg foretog min klage. 

Emai, Webformular

Telefon

Facebook og andre sociale medier

Chat

Emai, Webformular

Telefon

Facebook og andre sociale medier

Chat

Emai

Telefon

Spørgeskema

Kan være at klagen skubbes rundt i organisationen på 

tværs af afdelinger/siloer. Kunden kan ikke få information 

om status af klagen og processen. Muligvis lang svarfrist 

 - Svarene kan måske være Formelt og 

upersonligt.

 - Svarene kan være af juridisk karakter og svært at 

forstå for forsikringstageren 

 - Fejl i diverse dele af klagehåndeteringen og 

sagbehandlinger.

- Processerne (kommunikationen, IT systemer, 

medarbejderne osv.)

Gennem IT systemer og processer kan 

forsikringsselskaber måske, gøre det nemmere at arbejde 

klageprocessen/sagsbehandlinge.

Kunden oplever god kommunikation, når svaret 

kommer fra klagen. Kunden har mulighed for at 

stille spørgsmål til svaret. 

Mål for tilfredsheden med 

klagebehandlingen/sagsbehandlingen. 

Forsikringsselskaber lærer og evaluere processen 

med kunden, for fremover at kunne undgå måske 

lignende fejl eller optimering af processerne.
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Ud fra vores analyse arbejde må vi konstatere, det at arbejde aktivt med ordet og begrebet Samlerabat er 

en måde at tiltrække og fastholde sine kunder. Alka går så i en anden retning, hvilket er interessant set i 

forhold til image, og ligge mere vægt på værdier som troværdighed og tillid til forsikringsselskabet, som 

også er væsentlige parametre i som tidligere skrevet (se afsnittet Forbrugeradfærd)  

26. Markedskommunikation:  
Det er blevet vanskeligere at få kundernes opmærksomhed. Kunderne har svært ved at se forskel mellem 

udbyderene af reklamerne, da de ligner hinanden i form af indhold, form, koncept og valg af kanaler 

(Jacobsen & Ulka, 2012). Danmark er et af de mest reklame kritiske lande, og som konsekvens ses at 

effekten af markedsføring er aftagende (Ibid.). Det ses samtidig at Markedskommunikationen er det 

kontaktpunkt som kunderne mener, har lavest betydning for forbrugsoplevelsen.   

Ifølge Jacobsen og Ulka (2012) skal udgangspunktet være i den enkelte kunde og dennes behov. 

”Virksomheden skal systematisk indsamle, bearbejde, dele og aktivt anvende viden om kunden, så I ved, 

hvad der skaber værdi for kunden” (Jacobsen & Ulka, 2012).  

I forsikringsselskabet Topdanmark er kundeoplevelsen i centrum, således at man ikke bruger 

massekommunikation. Dette har betydet en øget tilfredshed og øget antal af ambassadører i Topdanmark 

ifølge Bjørn Verwohlt, marketingdirektør (Verwohlt CBS, 2015). I arbejdet med øget slag for Topdanmark 

handler det om lead-genereing, hvor marketing automation og telemarketing er vigtig (ibid.).  

De tre mest troværdige3 reklamekanaler er:  

1. Anbefalinger fra Personer man kender (Word of Mouth)  

2. Branded websites  

3. Digitale anbefalinger (Word of mouse)  

Der er mange kontaktpunkter med forsikringsselskabet og mødet med kunden sker forskellige steder i 

organisationen. Verwohlt påpeger, at det er vigtigt at organisationen er tæt samlet, og forstår hvordan der 

skabes gode kundeoplevelser (bureaubiz.dk, 2013) 

Forsikringsbranchen er som tidligere beskrevet præget af klyngevirksomheden. Det er svært at kende 

forskel på de forskellige selskaber, og samme vurdering kommer fra Verwohlt som siger, at de færreste kan 

kende forskel på selskaber, selvom deres konkurrenter har et højt reklamebudget (bureaubiz.dk, 2013). 

Dette i kombination med at effekten af traditionel kommerciel kommunikation er kraftigt faldende tyder 

                                                           
3
 http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/global-trust-in-advertising-2015.html 
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på, at forbrugeren reagerer mindre og mindre på markedsføringen (Bechmann & Hirshals, 2014). Jacobsen 

og Ulka (2012) siger at man ikke skal massekommunikere og i stedet kommunikere målrettet og relevant, 

da kunderne bliver ramt af irrelevante og ligegyldige informationer og tilbud. 

Mange forsikringsselskaber anvender stadig den traditionelle massekommunikation igennem bl.a. TV, 

selvom de er omfattet af at være klynger. Vi ser også at anbefalinger og branded websites er de mest 

troværdige reklamekanaler. Forsikringsselskaberne bør i højere grad fokusere på arbejde med gode 

kundeopleveler, så der dannes et godt grundlag for anbefalinger og i mindre grad med 

massekommunikationen. Massekommunikationen kan muligvis give en øget kendskabsgrad, men når det 

kommer til troværdigheden vil anbefalinger og hjemmesiderne have en større effekt.  
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27. Konklusion: 
I opgavens indledende teoretiske og kvantitative arbejde, identificeres følgende kontaktpunkter for 

kundeoplevelsen hos de danske forsikringsselskaber: Produkt, Pris, Procesbehandling, Image, 

Personale/Rådgivning, E-service, Markedskommunikation. Den konceptuelle model (figur 3) omfatter 

yderligere identifikationen af en række skifte-barriere i påvirkning af forsikringskundens skifte-intention: 

Relations-kvaliteten, Skifteomkostninger, Service recovery, Muligheder og attraktive alternativer.  

Igennem det kvantitative arbejde findes den estimeret model, som anvendes til det videre 

vurderingsforløb. Tilbage i modellen (figur 8) har vi fire kontaktpunkter (Markedskommunikation, E-service, 

Klagehåndeting, Samle rabat) og to skiftebarriere (Relations-kvaliteten, Service Recovery).  

Ved de relative effekter på skifte-intentionen, vises de sammenhænge som har den største betydning for 

intention om at skifte forsikringsudbyder. Klagehåndteringen er det kontaktpunkt med den største relative 

effekt på 76,1 %, mens Samlerabat og Markedskommunikation har henholdsvis 12,6 % og 11,3 %. Arbejdet 

med klagehåndtering er relativt meget vigtigere i arbejdet med forsikringskundens skifte-intention.    

I selve forsikringsselskabets klagehåndtering giver sagsbehandlingen særligt anledning til at 

forsikringskunderne vælger at klage. Årsagerne til klagerne skyldes primært områder omkring dækninger, 

tiden og de problemer som måtte opstå i kommunikationen mellem kunden og forsikringsselskabet.  

For at kunne besvare underspørgsmål tre i problemformuleringen, er der foretaget en klyngeanalyse for at 

kunne lave en segmentering af forsikringskunderne. Analysen indikerer at forsikringskunderne kan opdeles 

i tre kundesegmenter. Målt på tilfredsheden kunne der identificeres en utilfreds kundegruppe, som 

samtidig havde den største intention for at skifte forsikringsselskab. Det andet kundesegment er 

overvejende tilfreds, hvor en tredjedel havde haft deres forsikringer i over 7 år, hvilket kunne tyde på høj 

grad af loyalitet i denne kundegruppe. Det sidste segment var en mellemting af de to første, hvor 

kundegruppen hverken kunne opfattes som værende tilfredse eller utilfredse. Herefter fremlægges den 

anbefaling, at forsikringsselskaberne bør rette størst fokus mod kundegruppe et. Her er intentionen for 

forsikringsskifte størst blandt kunderne, og potentialet er stort for at kunde forbedre tilfredsheden med 

kundeoplevelsen, og dermed mindske skifte-intentionen, og derigennem forhindre eventuelle 

kundeafgange. Der skal derfor fokuseres på kommunikation og effektiv sagsbehandling (tid, klageadgang). 

For den tilfredse kundegruppe anbefales det at fortsætte med at pleje det gode kundeforhold med 

integration og optimering af CRM-processen. Med den neutrale kundegruppe skal forsikringsselskaberne 

observere, og være opmærksomme på, at ændringer i kundeforholdet kan øge utilfredsheden, og dermed 

intentionen for at skifte forsikringsselskab.    
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Forsikringsselskaber kan forbedre klagehåndteringen ved at se på klageadgangen og de muligheder som 

ligger i kommunikationen mellem kunden og forsikringsselskabet. Forsikringskunderne bruger 

hjemmesiden for at undersøge kontaktmuligheder, og derfor er hjemmesiden i forbindelse med 

klageadgangen en vigtig faktor, for både at få kunden til at klage og give kunden en god oplevelse uden en 

masse besværligheder. Tiden for sagsbehandlingen er vigtig for tilfredsheden i klagehåndteringen.   Der 

ligger en værdi i at have interne processer, som kan være effektive og uden fejl, som forsikringsselskaber 

selv kunne forhindre. Arbejdet med processerne er en betydelig del af en CRM-implementering, som 

kræver en kundestrategi (værdier, struktur, mål, kultur og belønning), organisatorisk tilpasning, 

menneskelig engagement og den rette kommunikation. Forsikringsselskaber skal gøre det nemmere at 

forstå deres forsikringsvilkår herunder forsikringens dækning. En falsk forventning til dækningens omfang 

kan betyde utilfredse kunde, med øget risiko for at skifte. Der ligger et potentiale hos forsikringsselskaber i 

at gøre forsikringer lettere forståelige (Eks. håndbog - IDA-forsikring).   

Klagehåndteringen bør være baseret på en konkurrencestrategi, hvor klager betragtes som en fordel og 

strategisk værktøj. Valget af konkurrencestrategi og ikke brandstrategi skyldes at forsikringsmarkedet 

karakteriseres som en gruppe af klyngevirksomheder, hvor kunden har svært ved at skelne 

forsikringsselskaber fra hinanden. Det giver derfor ikke umiddelbart mening at bruge ressourcer på en 

brandstrategi gennem klagerhåndteringen.  

Samlerabatten (samlet pris på forsikringerne) har en vis indflydelse på om kunderne vælger at skifte. 

Selvom om kunden kan være yderst tilfreds med sit nuværende selskab, kan et væsentligt tilbud fra en 

konkurrent få kunden til at skifte. Ud fra opgaven virker arbejdet med ordet og begrebet ”samlerabat” som 

en effektiv måde at tiltrække og fastholde nye kunder (bruges af GF og IF forsikring). Interessant er det at 

andre selskaber (eks. ALKA) bevidst modarbejdet begrebet ”samlerabat” som noget uigennemskueligt, og i 

stedet ligger vægt på gennemsigtighed og troværdighed. I markedskommunikationen bør branchen 

generelt bruge mindre ressourcer på massekommunikation gennem eks. TV og Radio og i stedet fokusere 

på kundeoplevelsen og skabelse af ambassadører (word of mouth), hjemmesiden og digitale anmeldelser 

(Word of mouse). Kombinationen af klyngevirksomheder og effektiviteten på traditionel 

massekommunikation er årsag til dette.  
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