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Sammandrag: 

Kopplingen mellan försäkringsbolag och klimatförändringen är starkare än du tänker 
dig. Att klimatförändringen orsakar ökande mängder av extrema väderomständigheter 
som sedan orsakar mer skador och mer ersättningskostnader för försäkringsbolag, är 
kanske den första korrelationen du kommer på? Men klimatförändringen och 
miljöfrågor har blivit en allt starkare drivkraft som påverkar försäkringsbranschen. 
Kunderna är mer medvetna över miljöfrågor, och ifall ett företag arbetar miljövänligt 
kräver kunderna att andra också skall göra det. För att utveckla en miljöstrategi som 
möter dessa behov kunden har bör då kunden först analyseras, sedan ta med kunden i 
utvecklingsprocessen. 

Avhandlingens syfte strävar efter att svara på både ”Hur kunde byggstenarna i en metod 
som engagerar kunderna i en strategiutvecklingsprocess se ut?” och ”Vad kan 
försäkringsbranschen och främst LokalTapiola Österbotten göra i miljöväg för att 
besvara kundernas behov?”. Den första problematiseringen byggs upp av avhandlingens 
referensram och metodens utveckling, och den andra av metodens resultatdiskussioner   

Den teoretiska referensramen presenterar tidigare studier om hur kundengagemang 
uppbyggs, hur det går att lära sig av kunden och vilka kunder skall man specifikt lära sig 
av. Litteratur över hur strategiutvecklingsprocesser kan omtumlas och justeras så att 
kunden ligger mer centralt i processen presenteras också. Därefter fortsätter den 
teoretiska diskussionen kring miljöstrategi och hur miljöaspekten kan behandlas inom 
företag, vad som bör beaktas inom strategiutvecklingen och marknadsföring då de gäller 
miljöfrågor. Kundbeteende och uppbyggande av lojalitet och tillit till kunden behandlas 
också ytligt eftersom tangeringar till greenwashing finns ifall tilliten inte finns hos 
kunden.  

Metoden utvecklas med stöd av teorin och som ett resultat kommer man fram till att en 
aktionsforskning med workshop som datainsamlingsmetod är ett bra verktyg för att 
engagera kunden i en processutveckling. Resultatet från studien ger LokalTapiola 
Österbotten sju byggstenar som de borde inkludera i deras miljöarbete för att de skall 
möta kundernas behov och skapa mervärde. Dessa sju byggstenar är att ställa klara 
miljömål, vara transparent, leva som man lär, lär ut åt sina kunder, använda makten att 
påverka andra, se miljöarbete som en tilläggstjänst och att vara lokal. 

Nyckelord: kundengagemang, kundbaserad process, miljöfrågor, 
försäkringsbranschen, aktions forskning, workshop, benchmarking 
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1 INLEDNING 

Hur påverkar klimatförändringen försäkringsbranschen? En frågeställning som jag 
tidigare inte hade reflekterat över, även om jag varit anställd på försäkringsbolaget 
LokalTapiola Österbotten ett tag. Det var dock i samband med att Sara Lindeman, 
Magister inom marknadsföring och mänskliga rättigheter, föreläste under kursen 
’Customer Value and Learning’ på Svenska Handelshögskolan i Vasa (2017), om hennes 
egna arbete med miljöfrågor och sade att alla branscher påverkar och påverkas av 
klimatförändringen som frågan slog mig. Den enda aspekten jag då kunde identifiera i 
relationen mellan försäkringsbranschen och klimatförändringen, var att 
klimatförändringen möjligtvis orsakar mer skador att ersätta för försäkringsbolagen. En 
sådan stor aktör i samhället borde väl kunna arbeta mer aktivt med miljöfrågor.  Hur 
skulle jag som både kund och anställd vilja att försäkringsbolagens miljöarbete utvecklas 
i framtiden?  

Miljöfrågor, klimatdiskussioner och ekologiskhet är uppkommande diskussionsämnen i 
flera forum (Konsumentverket 2018, s. 1-3, 12-13; Naturskyddsföreningen 2018; YLE 
2017). Miljöfrågor har blivit en faktor som påverkar politik, innovationsutveckling, och 
företag bland annat genom att kunder värdesätter och uppskattar miljövänlighet allt mer 
(Dangelico & Vocalelli 2017, s. 1). Kunderna har blivit mer medvetna över en miljövänlig 
livsstil, och det har blivit en omfattande trend att leva miljövänligt och ekologisk. 
(Konsumentverket 2018, s. 1-3, 12-13; Naturskyddsföreningen 2018a; YLE 2017). 
Miljömedvetenheten är dock en trend som är här för att stanna (University of Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership 2016). Kundernas miljömedvetenhet är inte den 
enda drivkraften i klimatväg som påverkar försäkringsbranschen men den som 
avhandlingen mest fokuserar på. 

Klimatförändringen leder till mer extrema väderomständigheter, så som värmeböljor, 
stormar och översvämningar (Ilmasto-opas 2018). Försäkringsbranschen påverkas i sin 
tur av dessa automatiskt genom de skador klimatförändringen förorsakar. Tidigare har 
staten stått för ersättningen av skador som orsakats av översvämningar, men från och 
med 2015 ersätts dessa skador endast från försäkringsbolagens försäkringar (SYKE 
2018). I takt med översvämningsskador orsakade av klimatförändringen blir allt 
vanligare, blir också försäkringsbolagen allt viktigare för konsumenterna. Det har också 
stiftats lagar i förebyggande syfte för klimatförändringen, som sedan gjort att företagen 
tvingats anpassa sig gentemot de nya miljövänliga direktiven. De finns exempelvis lagar 
som kräver att företag årligen rapporterar sina utsläpp, och ställa mål för hur företaget 
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kunde agera mer miljövänligt i sin verksamhet. (Arbets- och näringsministeriet 2016; 
Europeiska Rådet 2016) Hur miljömedvetenhet och ansvarsfullhet sedan används i 
marknadsföringen kan leda till antingen lojalitet eller borttappad tillit. Risken för 
gröntvätt blir stor ifall ett företag marknadsför sig som miljövänligt, fastän bolaget inte 
agerar enligt det som marknadsförs. Bland annat har flera större företag under den 
senaste tiden påkommits för gröntvätt. (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7; Laash & 
Conaway 2016, s. 32-33) 

Kundernas beteende och behov har förändrats som ett resultat av nya omfattande 
trender och innovationer, vilka bland annat omfattar teknologins utveckling, sociala 
medier och inte minst miljömedvetenheten (Blomquist 2019; Branding News 2019; 
Organic Sweden 2019). Allt fler kunder återvinner, äter mer vegetariskt, köper 
miljövänliga bilar, och reser mindre med flygplan (Konsumentverket 2018, s. 1-3, 12-13; 
Naturskyddsföreningen 2018a; YLE 2017). Dessa små förändringar påverkar inte endast 
kundernas vardag och samtidigt kundernas skaderisk, utan också kundernas tankesätt 
och värderingar. Hur kunde dessa nya värderingar, tankesätt och behov mötas av 
försäkringsbolagens utbud och verksamhet? För att förstå sig på kundernas behov och 
de trender som påverkar dem måste företag först lära sig av dessa. (Trefler 2014, s. 57-
59) 

Under de senaste åren har marknadsföringslitteraturen och företagens verksamhet 
skiftat från produkt- och tjänstecentrerad till en mer kundcentrerad verksamhet, och 
företagen strävar mer mot att möta kundernas behov. Fastän konceptet av en 
kundcentrerad verksamhet redan diskuterats länge, har flera företag ännu problem med 
att utnyttja de kundcentrerade tankesättet. Genom att förstå sig på kundernas behov och 
vad de egentligen värdesätter i ett företags miljöarbete, kan företag enklare bygga en 
miljöstrategi som uppfyller dessa. (Strandvik & Heinonen 2015, s. 112-115; Debruyne 
2014, s. 10-12) Därför kommer också denna avhandling att utgå från kunderna. 
Kunderna sitter på en stor del av informationen om deras behov, preferenser, 
användning, erfarenheter och problem (Voima, Heinonen & Strandvik 2010, s. 1). Med 
dagens teknologi går det dock att genom sociala medier känneteckna ledande användare 
och genom insamlat data identifiera kunder med högt s.k. Customer Lifetime Value 
(CLV), vilket innebär kunder som är värdefulla för företaget. De ledande användarna 
tenderar ha lättare till engagemang med företag och kunderna med högt CLV har redan 
en naturlig relation med företaget. Därför kunde båda kundgrupperna vara lämpliga i en 
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kundengagerande process. (Shankar & Carpenter 2012, s. 107-108; Pitta & Franzak 1997, 
s. 237-239; Herstatt & von Hippel 1991, s. 43-50) 

Försäkringsbolaget LokalTapiola Österbotten, som avhandlingen utförs till, har 
påverkats av alla dessa yttre miljöfaktorer. Ersättningsmängderna har tvingat bolaget att 
höja risken på vissa områdens hemförsäkringar, medan lagarna tvingat rapportera om 
energiförbrukningen, och kunderna tvingar igen företaget att komma ut med 
miljövänliga lösningar i kundens vardag (LokalTapiola Österbotten 2019, s. 4-5, 9). 
Generellt har miljövänlighetstänket tillämpats i flera försäkringsbolags verksamhet i 
Finland. I Sverige kan man dock se en ännu större trend över hur miljötänkandet tagit 
över samma bransch. Exempelvis har Naturskyddsföreningen (2018b) i Sverige tagit i 
bruk certifikatet ”Bra Miljöval” som de tilldelar bland annat sådana försäkringar som 
motsvarar certifikatets kriterier på miljövänlighet. I Sverige hittas också 
försäkringsbolaget Watercycles (2018), som har grundat hela sin verksamhet på 
miljövänliga försäkringar. Det miljövänliga tänket, och tillämpandet av miljöfrågor i ett 
försäkringsbolag är därmed ingen ny innovation. Det går att hämta idéer från arbetet de 
gör i Sverige, men troligtvis fungerar det inte lika bra i Finland och Österbotten, eftersom 
kunderna och deras tankesätt är olika. Den slutliga tillämpningen av miljöfrågor i 
LokalTapiola Österbotten kommer vara specifikt tillämpat till bolaget, som passar just 
dem och deras nuvarande kunder samt potentiella kunder.  

Miljötrenden bland kunderna, stormskadornas påverkan på ersättningsmängden och 
lagarnas krav på rapportering är bara några av de områden som bevisar att miljöfrågorna 
är en stor drivkraft i försäkringsbranschen. Därför är det viktigt att försäkringsbolagen 
förstår påverkan och effekten av denna drivkraft, och reagerar på den i ett tillräckligt 
tidigt skede för att kunna dra nytta från den här växande drivkraften (Normann 2001). 

1.1 Problemområde 

Det finns mycket forskning om hur företag skall ta sig an miljöarbetet i sin verksamhet. 
Existerande forskning har till exempel implementerat marknadsföringens fyra P:n i 
miljösyfte, byggt upp modeller för olika typer av gröntvätt och analyserat de 
miljömedvetna kunderna (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7-9; Laash & Conaway 2016, s. 
33-34). Tidigare studier presenterar ”corporate enviromental benchmarking” som en 
process att implementera miljöarbete inom ett företag, genom att lära sig av andra och 
jämföra olika faktorer med andra företags miljöarbete. Dessa studier fokusera ändå mest 
på hur själva processen utspelar sig inom bolaget, hur miljöarbetet implementeras vid 
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olika delar av bolaget och hur arbetet sedan rapporteras om till ledningen. (Matthews 
2003; Boks & Stevels 2003; Schvaneveldt 2003). Även om miljöarbete inom företag har 
undersökts tidigare behandlas sällan kundens roll i miljöarbetet. Den existerande 
forskningen fokuserar mer på hur miljöarbete tas in i den traditionella 
marknadsföringen, produkt- och innovationsutvecklingen. Synsättet är då också mer 
produktcentrerat. Därför blir det intressanta att utföra forskning inom det här området 
ur ett kundcentrerat perspektiv, och därigenom analysera kundens plats i hela 
processen, och se vad som händer ifall företaget engagerar kunden redan i ett tidigare 
skede. 

Tidigare forskning visar att utvecklingen av en miljöstrategi vanligtvis påbörjas i 
ledningsgruppen eller någon annan grupp inom företaget som ledningen utnämnt 
uppgiften till (Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 38). Vad händer om den sista länken, dvs. 
kunden tas med i utvecklingsprocessen? Tidigare forskning om  marknadsföring, strategi 
och företagens allmänna verksamhet har under en lång tid varit produktcentrerad 
(Debruyne 2014, s. 10-12). Tidigare litteratur argumenterar för att en kunddominant logi 
behövs, fastän det redan finns en produktdominant- och tjänstedominant logik 
(Heinonen, Strandvik, Mickelsson, Edvarsson, Dunström & Andersson 2009, s. 2). 
Numera har dock forskningen börjat luta sig mot kundorienterade processer, där 
fokusen har skiftat från leverantör och produkt till kunden. Tidigare litteratur om den 
kunddominanta logiken fokuserar på kundens behov, engagemang, aktivitet, och 
samskapande tillsammans med kunden. (Sundby & Toivonen 2011, s. 5-7; Voima, 
Heinonen & Strandvik 2010, s. 1, 4) Denna ändring har också påverkat användningen av 
marknadsföringslitteratur. Marknadsföringen används allt mer i affärspraxis och för att 
vägleda beslut inom ledningen, då marknadsföringen tidigare var mera av en 
kommunikationskanal mellan företag och kunden. (Strandvik & Heinonen 2015, s. 112-
115) Värdet för kunden skapas inte endast i slutet av processen, utan värdet skapas 
genom engagemang redan i ett tidigare skede av processen (Normann 2001; Voima, 
Heinonen & Strandvik 2010, s. 1, 5). I denna avhandling är det av intresse att förstå ifall 
dessa kundorienterade processer kunde användas för att komma fram till ett mera 
kundnära miljöarbete. 

Woodruff beskrev redan 1997 (s. 139) att kundorientering och värdeskapande 
tillsammans med kunden är det kommande stora sättet att skaffa sig 
konkurrensfördelar. Med kundengagemang menas traditionellt kundens engagemang i 
företagets produktutveckling eller kommunikation med företaget eller varumärket 
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(Jaakkola & Alexander 2014, s. 248). Kundengagemang är ett beteende som går utöver 
köpbeteendet endast, och vidare har kundengagemang presenterats i form av 
förstärkandet av företaget, influerande och motivering av andra (Jaakkola & Alexander 
2014, s. 252-253; van Doorn, Lemon, Mittal, Nass, Pick, Priner & Verhoef  2010, s. 253). 
Det finns flera kundengagerande och samskapande processer som tidigare forskningar 
presenterat och utfört. Existerande forskning lyfter upp bland annat positivt 
engagemang, värdeskapande i ett tidigare skede, och lojalitet som de goda sidorna med 
kundengagerande metoder. (Sundby & Toivonen 2011, s. 5-7; Voima, Heinonen & 
Strandvik 2010, s. 1, 4; Normann 2001) Genom att omstrukturera strategiutvecklingen 
och tillsammans med kunden skapa strategier, kunde det ge ett helt nytt resultat än vad 
ledningsgruppen tillsammans runt ett bord hade kommit fram till. Det finns flera 
traditionella planeringsverktyg som hjälper till med att analysera dagsläget och ställa 
mål förframtiden. Kunde strategiutvecklandet omformuleras så att kunden blir mer 
involverad? (Lagerstedt 2014; Normann 2001; Porter 1996, s. 4-5) Existerande 
litteraturer ger metodutvecklingen en god bas över hur en kundengagerande process ser 
ut, men tanken är att avhandlingens metod är specifikt utvecklat för denna avhandling, 
i ett experimentellt syfte. Kundernas idéer som kommer fram i metoden, kommer sedan 
behöva bearbetas av företaget för att få dem att passa in i praktiken. Bearbetningen av 
kundernas behov sker traditionellt genom att marknadsföringsundersökningars resultat 
analyseras av anställda på företaget (Lagerstedt 2014; Porter 1996, s. 4-5). Eriksson och 
Kovalainen (2008, s. 196-200) presenterar å andra sidan aktionsforskning, där en 
forskaren är någon inifrån företaget som har unik tillgång till information om och 
kontakter i företaget, engagerar tillsammans med deltagarna i processen för att ta med 
det praktiska i idéskapandet. Kunde detta möjliggöra att utvecklingsprocessen sker 
genom kundernas idéer fram till något mer praktiskt? 

Kunder tänker allt mer på hur de produkter och tjänster de konsumerar påverkar miljön. 
Tankesättet påverkar kunder redan starkt i t.ex. kläd- och livsmedelsbranschen, men det 
håller även på att tränga sig in i andra branscher. (Konsumentverket 2018, s. 1-3, 12-13) 
Kunderna har inte en lika klar syn på hur försäkringsbolag skall engagera med 
miljöfrågor, i jämförelse med t.ex. klädbolag där kunderna ofta önskar att kläderna skall 
tillverkas av material som är miljövänliga, och genom ett miljövänligt tillverkningssätt. 
Eftersom svaret på “Hur miljöfrågor skall tillämpas av försäkringsbolag?” inte är 
självklar för varken kunderna eller företagen är det en ypperlig möjlighet att samla in 
förståelse från kunderna, för att kunna utveckla strategin så att verksamheten och de 
slutliga produkterna möter kundens behov. Eftersom kunderna kanske heller inte är så 
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insatta i ämnet, så är ett problem kundernas förståelse för länken mellan 
försäkringsbolag och miljöfrågor, så att de också bättre förstår sitt egna behov och 
försäkringsbolagens möjligheter. En frågeställning som då uppkommer är på vilket sätt 
kan en modell utvecklas för kundbaserad strategiutveckling? 

Eftersom försäkringsbranschen är så bred, finns det flera olika områden där det 
miljövänliga tankesättet kunde tillämpas. Problemet är här att försöka förstå sig på sina 
kunder, så att miljötänkandet implementeras där kunderna verkligen uppskattar det. I 
Sverige har de gått över till att också vinna över kundernas förtroende, genom att ge ut 
miljövänliga försäkringar med hjälpa av miljöorganisationernas certifikat och annars 
också föra fram miljövänligheten i marknadsföringen mycket mer (Watercircles 2018; 
Folksam 2018c; IF 2018b). Men räcker det faktiskt med certifikat, miljömål och andra 
lovord, om allting inte följs upp eller resultaten inte speglar det som satts som 
målsättning? Att använda miljövänlighet som en styrka i marknadsföringen har sina 
nackdelar. Ifall målen inte möts, eller lovorden inte hålls, kan marknadsföringen ses som 
greenwashing, på svenska grönmålning, vilket härstammar från termerna ”white 
washing”, som betyder ett försök av att visa sig bättre än vad man är, och ”brainwashing” 
som betyder manipulation av uppfattningar (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7). Kunde 
grönmålning möjligen förhindras genom att ta in kunden redan i strategiutvecklandet, 
som är ett steg djupare än själva skapandet av marknadsföringsinnehållet? Kundernas 
kan lätt vara ifrågasättande av att försäkringsbolag marknadsför sig själv som ett 
miljövänligt bolag. Hur skall de egentligen bevisa att de är det? Agerandet för 
miljövänlighet bör vara så transparent att de genom marknadsföring, kundkontakter, 
rapportering och revision kan bevisa hur företaget faktiskt tillämpar miljötänkandet i 
praktiken. Vad är det då egentligen kunderna förväntar att försäkringsbolag gör 
angående förebyggande av klimatförändringen? 

1.2 Syfte 

Avhandlingen syftar till en ökad förståelse av hur kunden kan tas in som drivkraft i 
utvecklingen av ett försäkringsbolags miljöarbete. Vidare kan man utveckla att 
avhandlingens syfte är att svara på två forskningsfrågor, i en Hur? och en Vad? fråga: 1) 
Hur kunde byggstenarna i en metod som engagerar kunderna i en 
strategiutvecklingsprocess se ut? 2) Vad kan försäkringsbranschen och främst 
LokalTapiola Österbotten göra i miljöväg för att besvara kundernas behov?  
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Den första forskningsfrågan stöds främst av de marknadsföringsteoretiska grunderna i 
kapitel 2, men också av kapitel 4 där det diskuteras om hur valen för uppbyggandet av 
metoden gick till. Medan den andra forskningsfrågan behandlas i diskussionerna om 
metodens resultat i kapitel 5, men grundar sig också på studiens kontext som presenteras 
i kapitel 3. För att besvara forskningsfrågorna samlas utöver tidigare studier mycket nytt 
datamaterial in i avhandlingens metod. All denna data fyller en funktion i både 
definieringen av de byggstenar som behövs och i utvecklingen av manageriella 
implikationer till case bolaget. Men helheten och det slutliga syftet besvaras först i de 
sammanfattande diskussionerna i kapitel 6. Under hela processens gång arbetar jag 
inom case bolaget och metoden är inte färdigt utvecklat förrän den drar igång, så syftet 

och utförandet av den är väldigt experimentellt och unikt.  

1.3  Avgränsningar 

I den teoretiska referensramen presenteras tidigare studier över hur kundengagemang 
kan skapas av företaget, och följs av litteratur över olika tillvägagångsätt att ta in kunden 
i strategiutvecklandet. Med kundengagemang avses i denna avhandling reaktioner och 
känslor på marknadsföring, verksamhet och produkter som innehåller miljöfrågor, t.ex. 
vilka känslor specifika miljömål eller kampanjer väcker hos kunder. Skapas något 
mervärde, positivt engagemang, intresse eller lojalitet för företaget hos kunden på grund 
av dessa? I avhandlingen diskuteras detta utöver olika branscher, produkter och 
marknader, men fokusen ligger ändå på försäkringsbranschen. Empiriskt fokuserar på 
försäkringsbranschen i Österbotten och processen att involvera kunden i 
utvecklingsarbetet av att inkludera miljöaspekter i marknadsföringsstrategin. I 
avhandlingen ligger fokusen på den finska försäkringsbranschen och den lagstiftning 
som påverkar den finländska marknaden, men i benchmarkingen av andra 
försäkringsbolags tillvägagångssätt analyseras också några svenska försäkringsbolag på 
grund av deras intressanta miljöarbete. 

Corporate Social Responsibility (CSR) eller företagens samhällsansvar, och 
miljöaspekterna diskuteras endast för att få förståelse på problemet och trenden, samt 
öppna idéer på hur försäkringsbolag kunde engagera med frågan. 
Marknadsföringsaspekten kommer vara den mer starkare synen i avhandlingen, vilket 
syns främst i att avhandlingen teoretiskt baserar sig på marknadsförings litteratur och 
analyserna gör också ur marknadsföringssynvinkel. 
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Avhandlingen fokuserar på den kundorienterade synsättet av marknaden. Den 
kunddominanta logiken användes för att välja ut litteratur till avhandlingens teoretiska 
referensram. Vid undersökningen av litteraturer inom strategiutveckling kommer heller 
inte hela strategiutvecklingen analyseras, utan fokusen ligger på relevanta tidigare 
studier som behandlar kundengagerande strategiutvecklingsprocesser.  

1.4 Företagsbeskrivning: LokalTapiola Österbotten  

LokalTapiola inledde officiellt sin verksamhet 1.1.2013 som en bolagsbildning mellan 
Lokalförsäkring och Tapiola, vilka har sina rötter i försäkringsbranschen sedan 1770-
talet, respektive 1850-talet. LokalTapiola sysselsätter idag ca. 3.400 personer, av vilka 
hälften arbetar i regionbolagen runtom i Finland. Förvaltningsmodellen bygger på 
ömsesidigheten, där försäkringstagarna och garantiandelsägarna är delägare. Delägarna 
har beslutanderätten på bolagsstämman, som sedan väljer styrelsemedlemmarna och 
övervakar bolagen. Bolagets vision är ”att göra finländarnas liv tryggare och 
hälsosammare”, och livstrygghet är något som syns starkt i hela bolaget.  (LokalTapiola, 
2018a) 

Avhandlingen utförs på uppdrag av LokalTapiola Österbotten, som är ett av 
LokalTapiolas 20 regionbolag, och innebär kustområdet ca från Karleby i norr, till  
Kristinestad i söder, och har cirka 72 000 kunder. LokalTapiola Österbotten erbjuder 
skade-, och livförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. På samma sätt 
som LokalTapiola-gruppen, ägs också LokalTapiola Österbotten ömsesidigt av sina 
kunder, dessa delägare väljer förvaltningsrådet, som i sin tur väljer styrelsen. 
Regionbolaget har sitt huvudkontor i Vasa, där också Pasi Haarala den verkställande 
direktören är stationerad. (LokalTapiola, 2018b) 

LokalTapiolas strategi tenderar starkt runt att bli ett livstrygghetsbolag, detta genom att 
vara med och trygga sina kunders hälsa, säkerhet och ekonomi. Några praktiska exempel 
på hur detta syns i bolagets verksamhet är att bolaget startade ett strategiskt samarbete 
med Mehiläinen, och öppnade Finlands första virtuellt-sjukhus, för att främja sina 
kunders hälsa. För att förbättra kundernas säkerhet gav LokalTapiola Österbotten 1.900 
kunder en gratis kurs i första hjälpen. För att förbättra sina kunders ekonomi fortsatte 
bolaget att satsa på sina placeringar i regionala bolag. Även kapitalförvaltningens modell 
har förändrats så att LokalTapiola Österbottens kunder får storplacerarens förmåner 
(LokalTapiola Österbotten 2018, s. 3). Deras verksamhet tangerar också ansvarsfullhet i 
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olika delar av bolaget, men bolaget är intresserad över hur de kunde involvera 
miljövänlighet mer omfattande och strategiskt i deras verksamhet. 

1.5 Disposition 

I kapitel 2 och 3 presenteras den teoretiska referensramen, som utgör basen till den 
empiriska delen och metodutvecklingen. Den teoretiska referensramen tar först upp 
litteratur om hur företag kan lära känna sina kunder bättre (kapitel 2.1), hur 
kundengagemang skapas (kapitel 2.2) och hur en kundnära strategi byggs upp (kapitel 
2.3). Dessa strävar efter att skapa en bas på hur avhandlingens metod borde utvecklas. 
Till den teoretiska referensramen hör också miljökapitlet som följs åt efter kapitlet om 
kundengagemang. Eftersom miljöaspekten är en viktig del av avhandlingen och speciellt 
metodutvecklingen är det relevant att i avhandlingen redogöra över hur miljöfrågorna 
påverkar försäkringsbranschen (kapitel 3.1), hur miljömedvetenhet som trend påverkar 
kunderna (kapitel 3.2) och hur en ansvarsfull och hållbar verksamhet utvecklas (kapitel 
3.3). 

I kapitel 4 argumenteras för val av ansats och metod för avhandlingens undersökning. 
En metod som passar denna avhandlingens syfte och utförs enligt avhandlingens tidsram 
utformas med hjälp av den teoretiska referensramen (kapitel 4.2). I kapitel 4  presenteras 
också valet av informanter, workshop-underlaget och argumentation för 
undersökningens pålitlighet och etik.  Resultaten från metodens båda delar 
sammanställs och analyseras steg för steg från benchmarkingen i kapitel 5.1. till 
workshoppen i kapitel 5.2. Till sist diskuteras både metodens funktion (kapitel 6.1) och 
metodens resultat (kapitel 6.2) för att komma fram till en slutsats som besvarar 
avhandlingens syfte. I diskussionerna anknyts resultatet till de teoretiska 
implikationerna, och också förslag på vidare forskning presenteras (kapitel 6.3). 
Avhandlingens upplägg som helhet illustreras i figur 1. 

Figur 1 Avhandlingens upplägg. 
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2 KUNDFÖRSTÅELSE OCH KUNDBASERAD STRATEGI 

Till näst presenteras litteratur som skapar förståelse över hur företag skapar tillit och 
engagemang hos kunden och hur kundernas konsumtionsbeteende förändrats hos de 
nyaste generationerna av försäkringskunder. Denna litteratur ger färdigheterna för att 
skapa idéer över vilken typ av ansatts avhandlingens metod borde ha, för att komma till 
en slutsats som motsvarar avhandlingens syfte och frågeställningar. Den tidigare 
litteraturen skapar en grund för processen som hoppas ske inom företaget, tillsammans 
med kunden, för att skapa en mer kundnära strategi. För att detta skall vara möjligt 
måste företaget först förstå sig på kunden och kundens behov (se figur 2). Med hjälp av 
denna information kan företagen sedan omformulera sin strategiutvecklingsprocess, och 
engagera kunden i en större roll i processen. En lyckad samarbetsprocess hoppas skapa 
tillit för företaget och en verksamhet som fyller kundernas behov.  

 

 

 

 

Figur 2 Från kundförståelse till kundnära strategi 
 (Modell utvecklad på basis av Trefler 2014; Normann 2001; Voima, Heinonen & Strandvik 
 2010) 

2.1 Dra nytta av dina kundinsikter 

För att det skall vara möjligt att basera en strategi på kunderna och deras behov, bör 
företaget först lära känna dem (Trefler 2014, s. 8). Kundernas beteende ändras ständigt 
och påverkas starkt av yttre faktorer. Hur har då kundernas beteende ändrats och hur 
beter sig de nyaste generationerna ?  

Marknadsföringen, strategin och företagens allmänna verksamhet har under en lång tid 
starkt varit produkt- och tjänstecentrerad. Författarna Heinonen et al (2009, s. 2) hävdar 
att tjänstedominanta logiken utvidgat omfattningen av att förstå marknadsföringens 
funktioner, men att synen ännu är väldigt produktions- och interaktionsfokuserad, vad 
författarna beskriver som tjänsteleverantörsdominant. I den tjänstedominanta logiken 
presenteras också samskapande tillsammans med kunden, men tjänsteleverantören är 
klart den dominerande parten av skapandet. Men den kunddominanta logiken strävar 
efter att värde skall skapas till kunden redan i samskapandet, och därför ger de kunden 

Lära känna 
sina kunder 
för att förstå 
sig på dem 

Omformulera 
strategi-

utvecklingen 
för att ta med 

kunden i 
processen 

Få en kundnära 
strategi, som 
skapar både 
mervärde för 
och tillit hos 

kunden 



 

 

11 

en större roll i processen och utgår ifrån kundens behov. Men under de senaste åren har 
företagens verksamhet blivit mer kundcentrerad, och nu strävar företagen strävar mer 
efter att möta kundernas behov. Customer dominant logic (CDL), eller den 
kunddominanta logiken på svenska, är ett tankesätt för utövandet av strategier, 
produktutveckling och andra processer, där kunden stor i fokus. Andra logiker som 
funnits redan före den kunddominant logiken är varudominanta logiken och 
tjänstedominanta logiken. I dessa två ligger startpunkten av processer inom företaget, 
medan kunddominanta logiken strävar efter att starta hos kundens realitet och vardag. 
(Voima, Heinonen & Strandvik 2010, s. 1, 4) Heinonen et al. (2009, s. 4) fortsätter 
beskriva den kunddominanta marknadsföringslogiken som en process där kunden är 
placerad i centrum istället än tjänsteleverantören. Fokusen bör ligga på vad kunderna 
gör med tjänsterna för att uppnå sina egna mål, istället för hur tjänsterna skapas. Den 
kunddominanta logiken fokuserar på en egenartad individuell kundsynvinkel, där 
fokusen ligger på specifika och unika kundbehov, medan andra liknande kundlogiker  
som consumer culture theory (CCT) som fokuserar mer generellt på kundtrender och 
generella slutaster (Strandvik & Heinonen 2015, s. 116). 

Fastän konceptet av en kundcentrerad verksamhet redan diskuterats länge, har flera 
företag fortfarande problem med att utnyttja tankesättet för fullt (Debruyne 2014, s. 10-
12). Trefler (2014, s. 9) hävdar som flera andra författare (Debruyne 2o14, s. 10-12; 
Sundby & Toivonen 2011, s. 5-7) att spelet har vänt och företagen ”äger” inte sina kunder 
mera, utan företagen hoppas nu att kunderna vill ”äga” dem. Företag fokuserar sina 
strategier på att få kunden att engagera med deras brand, och på att förstå hur kunderna 
upplever brandet (Frawley 2015, s. 5-7). Fokusen har skiftat från att leverantören står i 
fokus, till en mer kundcentrerad verksamhet. Denna logik vänder om värdeskapande 
perspektivet, så att samskapandet av värdet är i fokus. (Sundby & Toivonen 2011, s. 5-7) 
Kunderna är inte endast en slutprodukt i en process där företaget är en producent och 
kunden en slutanvändare hävdar Voima, Heinonen och Strandvik (2010, s. 1). Förutom 
att värdet skapas då kunden använder produkten eller tjänsten, ses i denna logik att 
värdet också kan skapas för kunden redan i utvecklingsskedet. Värdet skapas i en process 
av samskapande tillsammans med kunden, en aktiv fas där kunden är engagerad. Genom 
att aktivera kunderna som har stor kunskap av användning och behov, ses det att 
företagen aktiverar sina resurser till fullt för att skapa så mycket värde som möjligt. 
(Voima, Heinonen & Strandvik 2010, s. 1, 5) Varför inte då ta med kunderna i 
utvecklingsprocesser för att förstå dem och deras behov, och ha en större sannolikhet att 
möta dessa behov?  
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Kunderna har information om behov, användning, problem och erfarenheter. Ifall 
företaget helt utesluter denna information, tappar de en stor del av konkurrensfördelen 
de kunde skapa genom att lyssna och lära sig av sina kunder. Kunderna blir allt mer 
aktiva i värdeskapandet, från att tidigare endast varit sedda som något kognitivt, dvs. en 
konsument som endast hanterar information och avväger fördelar och nackdelar med 
olika produkter och tjänster. (Voima, Heinonen & Strandvik 2010, s. 1) Ett sätt för 
företagen att lära känna sina kunder bättre är genom att analysera dem och deras 
beteende. Adaptivt lärande handlar om hur företagen validerar kundanalyser, för att 
skapa en hypotes över trender och mönster de hittar bland kunderna. Detta för att förstå 
vad kunderna prefererar, vilka val uppfyller deras behov, och hur företag kan förutspå 
kundernas beteende. Dessa trender och mönster går att upptäcka genom att ställa olika 
hypoteser och testa dem. Men också med hjälp av teknologiska algoritmer kan datorer 
räkna ut mönster utifrån all den data, som samlas t.ex. på företagens nätsidor. (Trefler 
2014, s. 57-59) Informationen som samlats in genom det adaptiva lärandet kan ge 
företagen en förklaring på kundbeteenden eller föra fram ett problem som företaget kan 
lösa, som företaget annars kanske inte kommit på själv. (Trefler 2014, s. 62) Mönstren 
och trenderna kan dock se olika ut beroende på konsumentgrupp, t.ex. generation C & 
D, så de lönar sig att segmentera kunderna före det gås mer djupare in på mönstren. 
Dock finns det trender som påverkar flera segment, som till exempel 
miljömedvetenheten. (Trefler 2014, s. 57-59) Vilka typer av beteenden och trender 
karakteriserar då dagens försäkringskunder? 

Kundgruppen unga vuxna hör till generationerna Y och Z, alltså personer födda mellan 
1977 och 2010-talet (WJSchroer 2018). Dessa kunder uppväxta i internetåldern kan 
karakteriseras av interaktivitet, skapandet av eget innehåll och socialt nätverkande 
(Laash & Conaway 2016, s. 36). Trefler (2014, s. 3-12) presenterar två egna generationer 
länkade till internetåldern, generation C och D. Dessa två generationer är inte länkande 
med nån viss ålder så som Y och Z är, utan är länkade med ett visst beteende som har 
möjliggjorts genom teknologins utveckling och förenklandet av kundengagemang. Den 
första gruppen heter generation C, där C står för content (sve. innehåll), eftersom denna 
grupp lärt sig att själv engagera och bidra med innehåll till marknaden, som till exempel 
plattformar som Youtube och Wikipedia möjliggör. Men C:t kan också länkas 
communication, clicking och connected (sve. kommunikation, klickande och 
anslutenhet). Denna grupp konsumerar mycket och ses ha mest potential att engagera 
med företag genom nya metoder. Generation C har också vissa förutsättningar på 
företag. Får de en viss typ av service vid ett annat bolag, så förväntar de sig att ditt företag 
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också erbjuder samma service. Ifall de är nöjda eller missnöjda över något, delar de gärna 
sina erfarenheter till vänner och okända. Steget till att engagera är mindre än för tidigare 
generationer, och andra kunder av samma generation tror också väldigt lätt på dessa 
delade omdömen. Kunder från generationen C kan lätt få känslan att företaget vill äga 
och påverka dem, och är därför mer skeptiska på marknadsföring eller beslut företaget 
gör, och har det svårare för lojala relationer med företag. (Trefler 2014, s. 3-12) 

En kund från generation C som vill köpa försäkringar kan alltså bli missnöjd om företaget 
inte erbjuder samma nättjänster som en bank eller till och med klädbutik erbjuder. 
Kunden kan också lätt bli skeptisk ifall bolaget marknadsför att de är ett miljövänligt 
bolag och inte använder extra plast och papper, men på kontoret se att alla dricker kaffe 
ur take-away koppar i plast. Sedan kan kunden publicera ett långt inlägg på Facebook 
över hur besviken och missnöjd kunden är på detta. För att ge några exempel på 
hurudana extrema beteenden kunder från denna grupp kan ha. 

Enligt  Trefler (2014, s. 12) finns det ännu en till undergrupp, generation D, som kan 
beskrivas med adjektiven discover, devour och destruction (sve. upptäcka, sluka och 
förstöra), alltså en väldigt krävande konsumentgrupp. Ifall ett företag gör en kund från 
denna kundgrupp besviken, får företaget känna av konsekvenserna på sociala medier. 
Kunderna i generation D är inte heller värst lojal till företag, och reagerar negativt till en 
stor del av marknadsföringen och säljandet. Denna kundgrupp är alltså ännu mer extrem 
på de områden där generation C redan sticker ut från mängden.  

2.1.1 Från kundmedvetenhet till kundengagemang 

Skillnaden mellan producent och mottagare har blivit allt mer suddig. Kunder som aktivt 
deltar i att skapa självaste slutprodukten de också använder kan också kallas prosumers. 
Nya teknologiska lösningarna förenklar kundens väg till att själv bli en del av 
produceringskedjan. (Norrgrann, Ravald, Buss, Hjerpe & Storbacka 2018, 34-35) 
Kunderna deltar numera i innehållskapandet, produktutvecklingen, och marknadsför 
produkter, tjänster och företaget till andra potentiella kunder. Kundengagemang är det 
senaste försöket att beskriva dessa många sätt av kundbeteenden, som sker utöver 
monetära transaktioner (Jaakkola & Alexander 2014, s. 247; van Doorn et al. 2010, s. 
254). Palmatier, Kumar och Harmeling (2018, s. 4) definierar kundengagemang som 
kundens kognitiva, emotionella, sociala och fysiska respons för en service eller produkt, 
en reaktion på företagets åtgärder.  
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Van Doorn et al. (2010, s. 254) specificerar att kundengagemang mestadels delas in i 
beteenden där kunden aktivt vill utvidga relationen med företaget och kommunicerande 
beteenden där kunden influerar andra, flera beteende kan dock överlappa båda 
kategorierna. Vidare har Jaakkola och Alexander (2014, s. 252-253) definierat 
kundengagemang genom förstärkande beteenden, där kunden bidrar med resurser till 
företaget, som hjälp, idéer och information för hur företag kan utveckla verksamheten 
mer emot att kundernas behov. Med företagets stöd ger de engagerade kunderna sin tid, 
arbetskraft och kunskap till företaget för att lösa företagets problem. Samma författare 
(Jaakkola & Alexander 2014, s. 252-253) beskriver att kundengagemang kan också 
utgöras av motiverande beteenden där det influerande beteendet gått över till en typ av 
ambassadörskap, där kunden påverkar andra genom att rekrytera dem till att bidra med 
tid och arbete till företaget.  

För att skapa kundengagemang måste företaget få kunderna att vilja gör frivilliga 
resursbidrag som går utöver de grundläggande transaktionerna, så att interaktioner 
mellan företaget och kunden uppstår, som sedan resulterar med motiverande positivt 
engagemang (Jaakkola & Alexander 2014, s. 248; van Doorn et al. 2010, s. 254). 
Engagemang kan också definieras av att parterna känner en motivation över att göra 
affärer med varandra, eller en vilja för att upprätthålla en relation som parterna ser att 
har ett värde. Engagemanget behöver alltså inte endast vara från kundens sida utan 
företaget kan också engagera med företaget. En kund kan känna av företagets 
engagemang genom att företaget kontaktar kunden, uppehåller kundrelationen, och 
levererar passande tjänster och produkter. (Grönroos 2008, s. 54) Företagens syn på hur 
de skall engagera kunden har ändrat under de senaste decennierna. Nu vill företagen 
förbättra kundernas förtroende, engagemang, och lojalitet genom bättre produkter, 
service och lojalitetsprogram. (Palmatier, Kumar och Harmeling 2018, s. 1-3) 

Författarna Palmatier, Kumar och Harmeling (2018, s. 4, 10) påpekar att det är viktigt 
att skilja på kundmedverkan (eng. customer involvement), kundmedvetenhet (eng. 
customer awareness) och kundengagemang (eng. customer engagement). 
Kundmedverkan är den tid och det intresse kunden sätter på produkten eller tjänsten 
beroende på kundens behov. Kundmedvetenhet är något som sker före kunden väljer att 
köpa en produkt, medan kundengagemang är något som sker under och efter kunden 
har köpt produkten. 

Kundens resa med företaget startar från medvetenhet över en produkt eller tjänst (se 
figur 3). Förrän kunden och företaget skapar en relation, har båda parterna möjligheten 
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att skapa en bild och fördomar av den andra parten som kan påverkar tillitsrelationen. 
Här skapas också de första fördomar och förväntningar som sedan kan leda till tillit. 
(Padua 2012, s. 79) Näst bestämmer kunden ifall produkten eller tjänsten uppfyller 
kundens behov, och skapar förväntningar av företaget. Ifall detta leder till ett köpbeslut 
går kunden in i nästa skedet, kunderfarenhet, som kan antingen vara positivt ifall 
förväntningarna fylls och negativt ifall inte. Ifall erfarenheten är positiv blir kunden nöjd 
och företaget skapar tillit hos kunden. (Palmatier, Kumar & Harmeling 2018, s. 10) De 
kunder som är nöjda och har tillit för företaget skapar ett starkare emotionellt band med 
företaget och är mer engagerade med företaget genom t.ex. feedback, referenser, 
influerande av företaget och dess produkter. Tydliga reaktioner, både positiva och 
negativa, ger ofta starkare engagemang med företaget. (Palmatier, Kumar & Harmeling 
2018, s. 4, 10) 

 

Figur 3 Från medvetenhet till kund engagemang 
 (Modell utvecklad på basis av Palmatier, Kumar & Harmeling 2018) 

Vägen till att en kund engagerar med ett företag påverkas också av tillit till företaget. 
Tillit uppstår då kunden värderar den tidigare erfarenheter, för att förutse framtida 
erfarenheter, och resultatet är positivt. Erfarenheter som påverkar tilliten kan vara en 
handling, som att företaget förbättrar kvalitén på sin kundtjänst, eller ett faktum, som 
att företaget utger den försäkring som kunden behöver. (Padua 2012, s. 81) Ömsesidighet 
är basen för tillit, och den startar med ett bekräftande av parterna över att det finns 
någon att ge tillit till. Näst skall den parten som försöker få tillit agera i enlighet med den 
andra partens förväntningar för att bygga upp en tillitsrelation. Tillitsstrategin kan 
fokusera sig på att bygga lojalitet, genom att förlänga tilliten hos kunder som företaget 
redan skapat tillit hos, eller skapa nytt tillit, genom att öppna dialoger med nya kunder 
och ge dem tillräckligt med tillit till företaget för att bli kunder. (Padua 2012, s. 94) Tillit 
ger kunden en känsla av säkerhet, minskad risk och varaktighet. Därför kan en minsta 
liten informationslöshet, negativ publicitet eller brister i säkerheten orsaka att 
tillitsrelationen bryts. (Padua 2012, s. 79)  
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Ifall ett företag inte möter sina kunders förväntningar, är det lojaliteten som lider. 
Förtroende och lojalitet kan utöver tillit skapas genom engagemang och transparens. 
(Trefler 2014, s. 11) De har skett förändringar i kundernas lojalitetsbeteende. Dagens 
kunder är inte lika lojala som förr, och de är också mer medvetna över 
marknadsföringen, och tror inte lika blåögt på allt som påstås. Kunderna har lärt sig 
blockera, ignorera och utvälja marknadsförda meddelanden. (Frawley 2015, s. 12-13) 
Enligt Burton (2018) kan lojalitet vara baserat på en längre tid av tillit, men kan också 
basera sig på annat som att vara lojal till sitt egna lands ishockey landslag utan att ha 
någon desto större kunskap om hur bra de egentligen spelar. Lojalitet är mera en känsla 
och ett personligt involverande, medan tillit är något personen har genom analys kommit 
fram till. (Burton 2018) Inom försäkringsbranschen kan dock lojalitet också skapas av 
att en kund har lågt engagemang och inte tar initiativ till att konkurrens sätta eller byta 
försäkringsbolag. Kundens behov möts av att den skaffar sig en behövd försäkring, inga 
tilläggstjänster behövs. 

2.2 Kundengagerande strategiutveckling  

Tillvägagångssätten för kundengagerande strategier, kundbaserade strategier, och 
strategiutvecklingsprocesser finns flera och denna avhandling kommer till näst att 
presentera några av dem. Följande litteratur stöder metodutvecklingen och ger 
teoretiska kunskaper för hur kunderna kan implementeras i strategiutvecklingen. 

Vad är då en kundengagerande strategi? En strategi kan kort definieras inom 
affärssammanhang som något ett företag gör för att positionera sitt företag rätt inför 
framtiden, genom att ta i beaktan kunderna, omvärlden och konkurrenterna (Lagerstedt 
2014). Sundby och Toivonen (2011, s. 5-6) definierar kundbaserad innovation enligt 
följande, “en person eller en organisation som tillämpar resultatet av en 
innovationsprocess i praktiken och drar nytta av det tilläggsvärdet som uppstår”, 
samma kan implementeras för en kundengagerande strategiutvecklingsprocess.  

Strategier kan byggas genom att fundera på nuläget, vart man vill komma, och hur man 
tar sig dit man vill komma? (Lagerstedt 2014). En lyckad strategi utgör en plan som tar 
effektivt vara på alla sina resurser och tar i beaktan alla möjligheter, för att nå ett utsatt 
mål (Business Dictionary 2018). Kotler poängterar redan i prologen av Shankar och 
Carpenters (2012, s. xix) viktigheten över att en strategi genomsyr hela verksamheten. 
Att de som marknadsförs i medier också uppfylls inom företaget, i kundbetjäningen och 
att själva servicen eller produkten möter det marknadsförda innehållet. Bland de olika 
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skolorna finns flera olika synsätt på vad strategi är, men denna avhandlingen kommer 
gå enligt ”den klassiska skolans” sätt att beskriva strategi, dvs. att strategins mål är att 
maximera vinsten genom positionering, planering, analys och målsättning given av 
ledningen, som sedan implementeras av resten av organisationen (Lagerstedt 2014; 
Porter 1996, s. 4-5). 

Porter (1996, s. 4-5) definierar en konkurrenskraftig strategi, som en strategi där det 
gäller att vara olika och sticka ut, genom att sätta ihop en unik blandning av 
värdeskapande faktorer. Normann (2001) definierar en klassisk strategi som något som 
gör det möjligt att ge ut värde åt kunderna som konkurrenterna inte kan ge. Strategin 
skall vara unik från sina konkurrenter, eller i alla fall är möjliggörandet bättre. Det är 
också viktigt att hållas med i den hela tiden utvecklade miljön och marknaden (Shankar 
& Carpenter 2012, s. xix). Genom ett starkt fokus på marknadens möjligheter och 
konsumenternas utveckling, så tas också automatiskt ett kundbaserat tankesätt i beaktan 
i strategiutvecklingen (Sundby & Toivonen 2011, s. 4-5). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Från målsättningar till en tillförlitlig strategi 
 (Modell utvecklad på basis av Shankar & Carpenter 2012; Palmatier, Kumar & Harmeling 
 2018) 

För att anknyta denna litteratur med det tidigare kapitlet är det extremt viktigt för 
tillitsskapandet att strategin genomtränger hela bolaget, för att tillit kan skapas hos 
kunden i slutet av processen (se figur 4). Ifall strategin endast omfattar en del av bolaget, 
t.ex. ges löften ut i marknadsföringen som resten av bolaget inte följer, är det väldigt 
svårt för företaget att vara transparent och skapa tillit hos kunden (Padua 2012, s. 91). 
Den mittersta lådan i figur 4 är alltså ytterst viktigt för att det som lovats och fastställts 
som målsättningar i ledningen (låda 1)  skall vara tillförlitliga i marknadsföringen (låda 
3).  
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2.2.1 Kundengagerande processer inom företaget 

Traditionellt överförs informationen från kund till företag genom 
marknadsföringsundersökningar. Främst frågar företagen kunderna över deras behov 
och preferenser, eller analyserar data som samlas in genom internet, försäljningsdata, 
eller intervjuer med kundtjänsten. (Piller, Ihl & Vassen 2011, s. 2) De finns tre sätt att 
utöva en utvecklingsprocess tillsammans med kunden: 1) genom att engagerar kunder, 
2) förstå sig på kunddomänen, och 3) fråga kunderna eller bygga tillsammans med 
kunden. Med att ”förstå sig” på kunddomänen menar de att företaget analyserar respons 
som de samlat in genom försäljningsdata, nätsidan eller försäljningspersoner. Att fråga 
kunderna är den mest traditionella vägen att gå, där företaget antingen genom enkäter, 
intervjuer eller fokusgrupper diskuterat med kunderna för samla in önskad information. 
När företag vill ta i bruk en ny produkt kan också ”pilot konsumenter” användas för att 
samla feedback. Det tredje utövningssättet de rekommenderar är uppbyggandet 
tillsammans med kunden, där företaget tar in kunden i utvecklingsprocessen. Till 
skillnad från de två redan presenterade processerna där kunden endast analyseras 
utifrån, tar företag i detta utövningsätt in kunden i utvecklings- och designprocessen 
genom verktyg och uppgifter som företaget ger kunden. Kunden står klart i centrum av 
processen. I de föreslagna metoderna är det ändå företaget som organiserar processen, 
och gör det möjligt för kunderna att engagera, inte kunden som tar första steget och 
engagerar med företaget. (Piller, Ihl och Vassen 2011, s. 7-10)  

Traditionellt samskapande tillsammans med kunden skiljer sig från kundengagerat 
samskapande, genom att den traditionella versionen sker som en del av transaktionen, 
och inget extra beteende med mer interaktivt karaktär behövs av kunden (Jaakkola & 
Alexander 2014, s. 248). Samskapande tillsammans med kunden betyder att man har ett 
aktivt, engagerande samarbete mellan företaget eller produceraren och kunden eller 
användaren (Piller, Ihl & Vassen 2011, s. 1). Genom samskapande tas kunden in i en 
öppen process och ges möjligheten att vara med och utveckla företaget och dess 
produkter. I en process av samskapande är det viktigt att informationsflödet mellan 
konsumenten och företaget fungerar. Viktig information företaget behöver är 
konsumentens behov, preferenser, tillfredsställelser eller motiv av en ny produkt, tjänst 
eller strategi. Medan det är lika viktigt att informationen över hur idén praktiskt skall bli 
till något konkret och vilka teknologiska lösningsmöjligheter det finns, skall nå 
konsumenten. Genom att informationsflödet fungerar genom hela processen, är det mer 
troligt att innovationsprocessen är effektiv och risken av misslyckande blir mindre. 
(Piller, Ihl & Vassen 2011, s. 2) 
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En liknande process är kundbaserad innovationstänkande, där kunden sätts in i 
skapandet av innovativa idéer, som innovatör antingen ensam eller tillsammans med 
företaget. En kundbaserad innovationsprocess är en praktisk process där en person eller 
ett företag i slutdelen av processen drar nytta av det nya värdet som det tilldrar, skapar 
mervärde för sig själv genom att uppfylla behov som den inte visste att fanns. Författarna 
vill också påpeka att slutdelen av innovationsprocessen inte endast behöver användas av 
kunden, utan företaget kan själv också använda sig av den information som kommer 
fram i processens slutdel. De poängterar också att innovatörerna inte endast behöver 
vara redan befintliga kunder, utan även potentiella kunder. (Sundby & Toivonen 2011, s. 
2-5) Fastän miljövänlighet inte direkt är någon innovation inom försäkringsbranschen, 
kan samma metodik och tankesätt användas då strategiutvecklingen vill omformuleras 
så att kunden står mera i centrum av processutvecklingen, och inte endast som en 
slutanvändare.  

En tredje likande metod, öppen innovation, diskuteras av författarna Piller, Ihl och 
Vassen (2011, s. 3). De definierar det som process där den formella disciplinära praktiken 
fylls på med andra utomståendes åsikter och faktorer. Genom att få tillgång till extern 
information minskar osäkerheten i innovationsprojektet. I processen tas alltså 
utomstående in i utvecklingsprocessen, så att företaget inte skall fastna i samma 
tankebanor. Viktigt att den externa informationen kommer från utomstående för att 
processens skall ses som en öppen innovationsprocess. De externa informatörerna kan 
vara ett nätverk av kunder, nystartade företag, universitet, leverantörer, konkurrenter, 
med mera.  (Piller, Ihl & Vassen 2011, s. 3)  
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Figur 5 Värdestjärnan för värdeskapande med kunden i centrum 
 (Egen översättning och utformning av Normann 2001) 

Normann (2001) diskuterar betydelsen med att företag skall hållas med i utvecklingen 
då allt i företagets omgivning ändras. Han delar in tankesätten i industriparadigmen, 
där det finns en mottagare (kunden) och producent (företaget), och strategiska 
paradigmen, där kunden ses mer som en källa och en del av en relation. I den strategiska 
paradigmen rekonfigureras det värdeskapande systemet så att kunden blir en 
medproducent av värdet, inte endast en mottagare av en tjänst eller produkt. Normann 
(2001) presenterar också ett till begrepp, prime movers, en kundgrupp som är först med 
på trenderna, intresserade av nya saker samt har påtryck på andra kunder. Primer 
movers kunde ses som liknande kunder som de ledande användarna (Pitta & Franzak 
1997, s. 237-239; Herstatt & von Hippel 1991, s. 43-50) som presenterades närmare i 
följande kapitel (2.2.2) Dessa prime movers är i stor fokus då de gäller rekonfigurationen 
av värdeskapandet, eftersom det är prime movers som omordnar kartan, ser bortom 
gränserna och har bredare kompetensområden. Den nya värdekonstellationssystemet, 
där kunden står i centrum, ger Normann (2001) namnet värdestjärnan (se figur 5). Det 
är ett system där värdeskapande tar form av en konstellation med det egentliga 
värdeskapandet i centrum, vilket är attraktiv kombination för kunden.  

2.2.2 Vilka kunder skall företag lära sig av? 

Bland konsumenterna går det att identifiera kunder som nappar på trender lite tidigare 
än andra, vet mera av produkter och deras användning, och har ett starkt inflytande på 
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andra kunder, så kallade lead users. Dessa personer anpassar en viss produkt eller tjänst 
tidigare än andra, eller är bara i en position att deras information kan vara behövlig till 
företaget. I lead user-konceptet (sve. konceptet över den ledande användarna), utgår 
företaget från dessa personer på marknaden för att utveckla sina produkter eller lansera 
en ny produkt. (Piller, Ihl och Vassen 2011, s. 9) 

De ledande användarna är en väldigt användbar grupp av kunder eftersom de är en 
potentiell källa av viktigt kundkännedom och kundinsikt. En ledande användare har 
kunskap och erfarenhet av en produkt eller service, och kan därför se produktens eller 
servicens problem och potential. Deras kunskap och intresse av företagets tjänster eller 
produkt gör att de är en väldigt användbar tillägg till ett utvecklingsteam, är det då för 
att utveckla en produkt, kundtjänsten eller en hel strategi. (Pitta & Franzak 1997, s. 237-
238) Tidigare forskning har också bevisat att dessa användare ofta är mer motiverade att 
vara med i innovationsprocesser, och att de har en hög engagemangsnivå (Piller, Ihl och 
Vassen 2011, s. 9).  

Pitta och Franzak (1997, s. 238-239) förklarar att Herstatt och von Hippel (1991, s. 43-
50) har samlat ihop olika fördelar med de ledande användarna: accepterandet av 
marknaden, produktutveckling, tidig identifikation av trender och som källor av nya 
idéer. Fastän företaget skulle bestämma en viss produkts fördelar och marknadsföra 
dem, kan kunderna upptäcka helt egna styrkor med produkten. Därför är de ledande 
användarna användbara för att de upptäcker dessa fördelar, som sedan en stor del av de 
resterande kunderna också kommer göra. De ledande användarna kan sedan råda 
företaget att poängtera dessa styrkor för att skapa acceptans på marknaden. Överlag är 
kunder bra på att hitta problem i produkter, men också bra på att hitta lösningar till 
dessa problem, eller för att lättare använda produkten. För att veta vilka dessa problem 
är och hur produkten eller tjänsten kunde utvecklas, är de ledande användarna med god 
erfarenhet och kunskap till stor hjälp. De kan ha preferenser och förslag på hur 
produkten kunde utvecklas. De ledande användarna tenderar också vara nyfikna på 
produkternas användning, och testar dem gärna på olika sätt och kommer på detta vis 
fram till nya användningssätt för en produkt eller tjänst. Dessa nya användningssätt, 
anpassas sedan av de andra användarna och på dessa vis skapas trender. De ledande 
användarnas idéer och behov kan också utvecklas till något alldeles nytt. Eftersom de har 
kunskap och erfarenhet om de tekniska möjligheterna men också över kundernas behov, 
är det väldigt värdefulla i skapandet av nya produkter och idéer. Idéer som startat från 
de ledande användarna har visat sig att snabbare bli accepterade av marknaden. (Pitta & 
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Franzak 1997, s. 238-239) Användarbaserat intagande är en viktigt faktor för att idéer 
och nya innovationer skall lyckas hävdar Sundby och Toivonen (2011, s. 5-6), eftersom 
det behövs förståelse om vad kunderna behöver i en innovationsprocess.  

Att ta med kunder i innovations- och idéskapandeprocesser kan vara väldigt lönsamt och 
lärorikt för företagen. Det går att använda kunderna som en drivande kraft eller som en 
källa för information, genom antingen en push-effekt, där idéer kommer från nya 
uppfinningar, eller pull-effekt, där idéer endast kommer då marknaden behöver dem. 
Vid alldeles nya innovationsområden kan det dock vara svårt för kunden att kartlägga 
sina behov, utan vidare erfarenhet och tankeprocess inom ämnet. (Sundby och Toivonen 
2011, s. 5-6) 

Shankar och Carpenter (2012, s. 107-108) presenterar CLV (customer lifetime value) som 
evaluerar kunderna enligt hur mycket de spenderar finansiellt i ett företag under sitt liv. 
Enligt denna värdering kan företag fokusera sin strategi på de kunder med högst CLV, 
och följa en specifik strategi för att nå denna kundgrupp. Detta är lättare för t.ex. 
försäkringsbolag som ständigt samlar in information av sina kunder, och erbjuder 
produkter som innehåller starkare band till företaget än mat till exempel klädbutiker. 
För försäkringsbolag är det också lättare att välja sina kunder, till exempel ha 
försäljningsdirektiv som gör att det endast går att sälja specifika försäkringar till kunder 
som också köper någon annan produkt, eller ha funktioner som möter risk så det inte 
beviljas försäkringar till kunder med för hög risk. Kunder med högt CLV har också en 
naturlig relation med företaget, som ofta leder till lönsamhet. Därför är det ypperst 
viktigt att grunda denna relation och skapa tillit för att få en lojal kund redan i tidigt 
skede. (Shankar & Carpenter 2012, s. 118) Författarna Shankar och Carpenter (2012, s. 
119) hävdar att CLV är den bästa mätaren att använda då företag vill bygga upp en 
kundengagerande strategi, ifall företaget inte endast vill fokusera på de befintliga 
kundsegmenten men också potentiella kundsegment. 

2.3 Sammanfattning över kundförståelsekapitlet 

Kunderna beteenden, behov och åsikter förändras ständigt av påverkan ifrån samhällets 
flera drivkrafter. Dagens konsumenter är mer engagerade i att skapa innehåll själv, 
påverka samhället och värderande av produkter och tjänster. För att företaget skall ha 
kunskapen att skapa något som uppfyller kundernas behov måste de utgå från dem, och 
omformulera verksamheten mer kundcentrerad. Då strategin utgår från kunden vill 
företaget hellre betjäna kundens behov än sälja produkter. Företagen vill förbättra 



 

 

23 

kundernas förtroende, engagemang och lojalitet för att skapa ett starkare band mellan 
kund och företag. Kundens resa till kundengagemang kan vara olika från kund till kund, 
men genom att skapa goda förväntningar hos kunden och sedan nå dessa förväntningar, 
skapas tillit. Och genom att skapa positiva erfarenheter hos kunden, byggs det också 
goda förutsättningar för positivt kundengagemang. Då får också kunden en känsla av 
säkerhet, tillförlitlighet, och varaktighet. De olika förändringsförande drivkrafterna som 
teknologins utveckling, säkerhetsrisker och finansiella kriser påverkar också på tilliten 
för företag, som igen blivit allt mer värdefull att få från kunderna eftersom det leder till 
lojalitet. 

 

Figur 6 En kundcentrisk strategi, där kunden inte är aktivt med i 
 utvecklingsprocessen 
 Stjärnan figurerar stället där själva strategin skapas. (Modell utvecklat på basis av 
 Piller, Ihl & Vassen 2011; Palmatier, Kumar & Harmeling 2018; Debruyne 2014) 

Med hjälp av kundförståelsen företagen samlat in, är nästa steget att börja bygga upp en 
strategi på basen av kundens behov. Strategier byggs upp från att analysera nuläget, dit 
man vill komma och hur man tar sig dit. Då en kundcentrisk strategi skapas kommer 
informationen av kundens behov ofta genom traditionella marknadsförings-
undersökningar som enkäter och intervjuer (se figur 6). Informationen från 
undersökningarna analyseras och en strategi grundat på informationen byggs upp 
traditionellt i ledningen. Strategin ges sedan vidare som råd till arbetarna över hur de 
skall arbeta för att skapa produkter eller tjänster som möter kundens behov. Till 
kunderna marknadsförs förväntningar av produkten och löften som strategin försöker 
hålla. Ifall löftena hålls skapas tillit hos kunden, och ifall förväntningarna motsvaras 
positivt skapas positivt engagemang och en lojal kund. Detta alltså ett exempel på en 
traditionell kundcentrerad strategi. 

Ett steg vidare från att endast ta in informationen som samlas av kunden för att bygga 
en strategi, är att ta med kunden i strategibyggande processen (se figur 7). Genom att 
kunden är en del av utvecklingsprocessen tar företaget mindre risker för att t.ex. förstå 
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kunden fel och inte ha ett smidigt informationsflöde mellan kunden och företagen. 
Traditionella strategiutvecklingsmodeller bör möjligen ändras och omordnas som 
Normann (2001) kallar det, för att göra plats till kunden i ett mer centriskt ställe än att 
endast vara i slutet av strategiutvecklingen. Då kan kunden genom tidigt engagemang 
skapa värde redan i ett tidigare skede. Alla kunder är dock inte intresserade och 
engagerade i att utveckla produkter, tjänster eller behov, utan är nöjda med att få en 
färdigt produkt levererad till dem. Därför är det viktigt för företagen att skilja de ledande 
användarna från sina kunder, eftersom de med större sannolikhet är intresserade och 
mer engagerade i att vara med i utvecklingsprocessens, har mer information om 
produktens användning och influerar också andra användare med större utvidgning.  

 

Figur 7 En kundcentrisk strategi, där kunden har tagits aktivt med i 
 utvecklingsprocessen 
 Den gula stjärnan figurerar stället där själva strategin skapas. (Modell utvecklad på 
 basis av Piller, Ihl och Vassen 2011, Sundby & Toivonen 2011; Normann 2001; Palmatier, 
 Kumar & Harmeling 2018; Voima, Heinonen & Strandvik 2010) 



 

 

25 

3 MILJÖASPEKTENS PÅVERKAN PÅ 
FÖRSÄKRINGSBRANSCHEN 

I denna avhandling undersöks hur kunderna kunde engageras i uppbyggandet av en 
kundnära strategi, där en ny aspekt, miljöfrågorna, vill tas i beaktan i företagets 
verksamhet. För att förstå varför det är viktigt för försäkringsbolag att inkludera 
miljöfrågor i sitt samhällsansvar, presenteras näst de viktigaste miljöaspekterna, 
definitioner om begrepp angående ämnet, och miljölagar som påverkar 
försäkringsbranschen. Också tidigare studier för hur företag kan ta in miljöledningen i 
sin verksamhet och använda det som en konkurrensfördel diskuteras. 

3.1 Yttre miljöfaktorer som påverkar branschen 

Laash och Conaway (2016, s. 5) förklarar att de ofta inom miljöarbete skrivs om att sträva 
efter att ”rädda jorden”. Men egentligen så handlar de om att hålla möjligheterna för 
kommande generationer så goda som möjligt, genom hållbar utveckling. Miljöarbetet 
görs egentligen inte för jordens skull, utan för humanitetens skull. Med 
klimatförändringen avses i denna avhandling främst den klimatförändring som orsakats 
av människorna, inte den biologiska klimatförändringen som naturligt sker hela tiden. 
Den klimatförändring som påverkas av människan snabbar till de biologiska 
klimatförändringen. (Ilmasto.org) 

De som mest påverkas av klimatförändringens negativa följder är de fattiga, genom att 
deras dricksvatten blir smutsigt, luften de andas oren, och jorden de bor och sår sina frön 
på torkar ut, eroderar eller utsätts av översvämningar (Cairncross 1995, s. viii-x). Väder 
relaterade klimatkatastrofer som stormar och översvämningars frekvens har 
sexdubblats sen 1950-talet enligt en undersökning gjord av ClimateWise (du Venage 
2017). I industriländer som Finland, och för de mer förmögna påverkar inte dessa 
förändringar lika drastiskt på vardagen, eftersom de har andra möjligheter att skaffa 
mat, vatten och ett hem att bo i. Hur fås då människor och företag i länder som inte än i 
alla fall påverkas av miljöförändringen så kraftigt, att vilja arbeta för att hindra 
klimatförändringen?  

Ämnet har varit väldigt omskrivet i medier under hösten 2018, bland annat har FN:s 
klimatpanel IPCC publicerat en omtalad klimatrapport, klimatmarscher organiserats, 
miljökatastrofer hänt och ledarna i världen träffats för miljökonferens (YLE 2018a, YLE 
2018b). Under det gångna året 2018 märktes klimatförändringen tydligt genom den 
värmebölja som låg över Norden under hela sommaren och tidiga hösten (Ilmatieteen 
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laitos 2018). Finland har dock inte drabbats av lika intensiva väderomständigheter och 
stora miljökatastrofer som i t.ex. Amerika. Försäkringsbolaget Allstate Insurance, 
hamnade fundera igenom hela deras verksamhet då stormarna i Florida år 2004, gjorde 
att bolaget tappade 2 miljarder dollar, dvs. all vinst företaget gjort sen år 1992. Efter 
händelserna anpassade sig företaget till att de inte sålde mer nya försäkringar till 
området, höjde försäkringspremier och drog sig ur andra områden där risken var hög. 
(Ilmasto-opas 2018; Allstate Insurance 2019) Samma fenomen kunde ses i Kanada då 
försäkringsbolaget Aviva inte var beredd på en så stor risk för skogsbränder. Men på 
grund av extrema miljöförhållanden blev stora skogsbränder till, som sedan resulterade 
i att stora ersättningskostnader uppstod. Aviva reagerade på detta genom att höja 
försäkringspremierna och höjde risken för återkommande skogsbränder. (Hope & 
Friedman 2018) I Amerikanska medier (Davis 2019; Hauser 2011; InsuranceERM 2017; 
Hope & Friedman 2018; Hoffman 2018) diskuterades upprepat om miljökatastrofers 
påverkan på försäkringsbranschen, speciellt under de senaste åren. De påpekar att fastän 
det är brandmännen som släcker bränderna och akutvårdarna som räddar människorna, 
är det försäkringsbolagen som står för återbyggandet av förstörd försäkrad egendom och 
vårdkostnaderna av personskador. I löpeldarna i Kalifornien var den förstörda 
egendomen värd 16,5 billioner USD, varav 12,5 billioner USD var försäkrad egendom. 

Klimatförändringens extrema väderomständigheter påverkar försäkringsbranschen 
genom den växande mängden stormskador, som sedan resulterar i ökande 
ersättningskostnader och utvecklandet av produktutbudet. Statistiken för 
ersättningskostnader för egendom som förstörts på grund av storm pekar rakt uppåt. Det 
är inte endast egendomen som påverkats av t.ex. översvämnings- och stormskador. Den 
växande fuktigheten i Finland påverkar inomhusluften, som sedan kan orsaka 
mögelskador, som igen påverkar på de boendes hälsa och på detta vis höjer person- och 
livförsäkringarnas ersättningsbelopp. Speciellt innehållet och prissättningen för 
livförsäkringar, som är långtidsförsäkringar, är svåra att ändra på under 
försäkringsperiodens gång. Men eftersom miljön runtomkring vi lever i ändras, är det 
viktigt för försäkringsbolagen att reagera på förändringar. (Ilmasto-opas 2018) 
Försäkringsbolag har reagerat på den ökande risken av miljökatastrofer genom att höja 
på premierna, för att skapa ett högre så kallad skyddsklyfta (eng. protection-gap) som är 
skillnaden mellan potentiella ersättningskostnader ifall en miljökatastrof träffar 
området, och på vad kunderna är färdiga att betala för sina försäkringar (du Venage 
2017). Undersökningar (Hope & Friedman 2018; Dr. Eberhard 2017) visar också att detta 
inte är en trend som snart slutar, utan tvärtemot växer hela tiden. Enligt en engelsk 
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försäkringsundersökning (University of Cambridge Institute for Sustainability 
Leadership 2016) så är det uppskattat att skador orsakade av väderomständigheter 
kommer dubblas eller tredubblas under de kommande åren (Ilmasto-opas 2018). 

En sammanställning över Laash och Conaways (2016, s. 8) och Lindemans (2017) 
gränser för jorden (eng. planetary boundaries) kunde de tio främsta miljöfrågorna och 
miljögränserna se ut enligt figur 8. Flera av faktorerna är sammanlänkade och kan 
arbetas emot genom samma gärningar. Klimatförändringen kan ses som en huvudfaktor 
som på sätt och vis inkluderar de andra faktorerna. Vissa faktorer är i större krisläge än 
andra t.ex. är förlusten av biologisk mångfald och kvävecykeln i största krisläget för 
tillfället. En enskild människa kan påverka på dessa faktorer, men eftersom företag 
omfattar en större del människor, konsumtion och ekonomisk makt kan de därför 
starkare påverka dessa faktorer. (Lindeman 2017) 

 

Figur 8 Jordens tio klimatgränser  
 Till vänster hittas de gränser som lättast kan påverkas genom vardagliga val av människor 
 och företag, medan de som kräver mer teknologiska och utvecklade lösningar hittas till 
 höger. (Modell utvecklat på basis av Laasch & Conaway, 2016; Lindeman 2017) 

Det finns också flera lagar och standarder som lägger grunder för hur företag måste agera 
gällande miljöskydd. I Finland är de främsta lagarna som påverkar företag och 
organisationers miljöarbete Naturvårdslagen och Miljöskyddslagen. Naturvårdslagen 
(1096/1996) har det största syftet i att bevara naturens mångfald och stöda hållbarheten 
av naturtillgångar. Miljöskyddslagen (527/2014) vars främsta syften är enligt 1 kap. § 1 
att “förebygga och hindra förorening och risk av förorening av miljön, förebygga och 
minska utsläpp samt avhjälpa skador orsakade av förorening”. Förenta nationernas 
Parisavtal om klimatförändringen 2015, med målet är att tillsammans minska 
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växthusgasutsläppen med minst 40%  från 199o är också ett avtal som påverkar Finland 
(Europeiska Rådet 2016). Det gör också Finlands egna energi- och klimatstrategi gjord 
av Arbets- och näringsministeriet år 2016, med syftet är att minska växthusgasutsläppen 
genom höjd användning av biodrivmedel, ekologiskare energitillverkning och 
användning, och att en större del av bilarna skulle bli drivna av el eller gas (Arbets- och 
näringsministeriet 2016). Lagarna tvingar företag att årligen rapportera sina utsläpp 
samt ställa mål för hur företaget kunde vara mer gröna i sin verksamhet.  

Utöver internationella-, EU-, och finländska lagar finns också standarder som påverkar 
företagen att agera med miljömedvetet (Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 15-25). Matthews 
(2003, s. 99) hävdar att de mest kända och accepterade systemet för att leda ett företag 
miljömässigt är ISO:s, (International Organisation for Standardisation) 
standardsamling ISO 14000, miljölednings standard, som innehåller verktyg för att styra 
och förbättra företag och organisationers miljöskydd. De strävar efter att bland annat 
effektivisera resursanvändningen, ta ner på energiförbrukningen, minska avfall och 
uppmanar att återvinna. ISO 14000 innehåller verktyg som miljörevision och 
miljöcertifikat. Eftersom standarderna är internationella, ger de samma spelregler på 
hela globala marknaden, vilket resulterar med jämlikhet och minskning av 
handelsbarriär. Miljöledningen strävar efter att företag skall från planering till 
genomförande kunna ta i beaktan miljöpolicy, samt också genom miljörevision bevisa 
att deras verksamhet följer standarderna. Genom miljömärkningar som utdelas till 
företag och organisationer med kravfullande miljöpolicyer vägleds också konsumenterna 
att köpa miljövänliga varor och tjänster. (Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 21) 

3.2 Klimatförändring som konsumenttrend 

Den andra stora drivkraften som påverkar försäkringsbranschen miljömässigt är de mer 
miljömedvetna kunderna. Laash och Conaway (2016, s. 33-34) beskriver den 
konsumenttrend där miljövänligt tänkande anses trendigt som ”green pop culture”. 
Speciellt i Amerika har det gjorts filmer och dokumenterärer med Hollywoodstjärnor för 
att få fram budskapet över hur regeringen och företag kan påverka olika miljöfrågor. 
Genom dessa stora produktioner skapas det engagemang hos en bred grupp av 
konsumenter som sedan diskuterar ämnet på sociala medier, diskussionsforum och 
hemma vid middagsbordet. 

Dangelico och Vocalelli (2017, s. 7) presenterar fler olika typer av miljömedvetna 
konsumenter. De gröna aktivisterna kan kopplas med beteenden som miljömedvetenhet, 
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skeptiskhet på företag, ekonomisk motivation och individuella återvinningsinsatser.  
Författarna beskriver att kunderna kan fortsatt delas in på basen av deras oro 
(miljöaktivist, hälsofanatiker och djurälskare), eller enligt deras förnödenheter 
(information, kontroll, förändringar i kundens vanor, minskning av skuldkänslor, 
uttryck för deras livsstil). Denna segmentering leder vidare till fyra konsumentgrupper:  

i) Den konventionella konsumenten: icke-gröna konsumenten som inte 
uppfattar fördelar med att köpa gröna produkter och antar ett omedvetet 
förhållningssätt till miljömedvetenhet. 

ii) Den groende gröna konsumenten: konsumenten som känner igen fördelarna 
med gröna produkter, men kan inte motiveras att köpa dem. 

iii) Den priskänsliga gröna konsumenten: konsumenten som är medveten om 
miljömärken men vill inte betala det upplevda högre priset. 

iv) Den miljövänliga konsumenter: konsumenten som är miljömässigt berörd 
och redo att köpa gröna produkter när den kan. (Dangelico & Vocalelli 2017, 
s. 8) 

Ändå är det viktigt att inte endast fokusera på vem de gröna kunderna är, utan fokusera 
på att göra en större mängd kunder medvetna över miljövänlighet och på detta vis göra 
den sistnämnda miljömedvetna gruppen större.  

Gröntvätt är något som sker då en dålig miljöprestanda och positiv kommunikation över 
miljöprestanda kombineras. Alltså marknadsförs miljövänlighet, fastän bolaget inte 
agerar enligt det som marknadsförs, eller marknadsför de sina produkter eller tjänster 
som miljövänliga fastän de egentligen inte är det. Gröntvätt kan ses genom missledande 
ord och grafiker, vaghet i fordringar, överdrift och undvikande av användbar 
information. (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7) Utförande av gröntvätt kan delas in i 
följande fyra former: 

i) Grön spinning: företaget presenterar sin egengjorda version av miljöfakta. 

ii) Grön försäljning: företaget lägger till miljövänliga fördelar i en traditionell 
produkts kampanj. 
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iii) Grön bärgande: företaget tar ner på sina kostnader genom hållbara metoder, 
men säljer sina produkter med samma premium pris för att få extra vinster. 
(Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7) 

Genom att stora företag gör sig skyldiga till miljöskandaler, bevisar det att det lagliga 
systemet som övervakar företag har blivit allt noggrannare, och att kunderna är mer 
medvetna och intresserade över att företagens ansvarsfulla verksamhet. Då 
miljöskandaler diskuteras i nyhetsmedier skapas också intresse, åsikter och tankar hos 
konsument. För att miljömedvetenheten i tjänsterna och produkterna skall vara 
tillförlitlig bör verksamheten bakom dem också vara det (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 
8). Tillit och tillförlitlighet har blivit allt viktigare för företagen då samband, samarbete, 
och innovation tillsammans med kunden ökat. Tillit hos kunderna skapas genom att 
företag håller sina löften, ger personlig service, skapar relevanta offerter och respekterar 
kundernas integritet (Frawley 2015, s. 11). Tillit kan också fås genom att ett företag till 
exempel har ett specifikt certifikat eller en arbetare en viss position i företaget, det 
behöver inte heller ha någon djupare relation än det. (Burton 2018) Tillit är en viktig 
byggsten i byggandet av kundrelationer, det påverkar starkt relationen mellan företag 
och kund, och kan förklarar varför kunder beter sig som de gör. Men att bevisa tillit kan 
vara en väldigt utmanande uppgift eftersom företaget måste vara transparenta då det 
gäller till exempel produktutdrag, företagets samhällsansvar, och 
kundrelationsprogram. (Padua 2012, s. 80)  

3.3 Vad innebär en hållbar och ansvarsfull verksamhet? 

Hur skall företag då reagera på alla dessa stora miljödrivkrafter och göra sin verksamhet 
mer miljövänlig och ansvarsfull? Ansvarsfull verksamhet är en verksamhet som tar 
ansvar i sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, vilket sedan bidrar till en 
hållbar utveckling. Hållbar utveckling definierar samma författare som något som 
uppfyller dagens behov utan riskera framtida generationers förmågor. En lyckad 
ansvarsfull verksamhet nås då företag uppnår en positiv inverkan på samhället, miljön 
och den övergripande ekonomin, utan att förlora sin lönsamhet. (Laash & Conaway 2016, 
s. 1) 

Grön marknadsföring har tidigare varit något som endast behandlats i 
marknadsföringens sista del, dvs. som kortvariga kampanjer och branding för att få 
företaget att verka miljövänligt. Tidigare var det endast få industrier och kunder som 
levde medvetet miljövänligt och endast specifika områden inom miljöproblem, som 
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luftförorening och naturresursutarmning, som arbetades emot. Men genom 
medvetenheten av globala miljöproblem snabbt spridits och blivit en global trend, 
ändrades beteenden också inom företag. Mer företag strävar nu efter att uppnå en 
hållbar utveckling i längden genom att förstå att det miljövänliga måste starta redan i 
produktionen, och att miljöarbete kunde ses som en konkurrensfördel. (Dangelico & 
Vocalelli 2017, s. 4; Peattie 1995)  

För att ett företag skall agera helt miljövänligt i deras marknadsföring måste hela 
processen från tillverkning till marknadsföring av produktens användning vara enligt 
miljövänliga direktiv hävdar Dangelico och Vocalelli (2017, s. 1). Detta är en utmaning, 
eftersom miljöfrågorna skall inte endast integreras i marknadsföringen, utan också 
ibland annat i produktion, forskning och utveckling, och kundservice för att 
marknadsföringen skall vara tillförlitlig. Ottman, Stafford och Hartman. (2006, s. 24) 
påpekar att  grön marknadsföring måste fylla två mål: förbättra miljökvaliteten och 
kundnöjdheten. Syftet med miljövänlig marknadsföring är att både ha en verksamhet 
som är miljövänlig och som producerar miljövänliga produkter eller tjänster, och att 
möta kundernas förväntning. (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 2) På detta sätt blir 
implementeringen av miljöfrågor i strategin inte endast en marknadsföringsstrategi, 
utan en helhetligt miljöstrategi som strävar efter att ändra företagets verksamhet mot ett 
miljövänligare håll så att detta går att marknadsföras tillförlitligt. Fuller (1999, s. 4) 
definierade grön marknadsföring som en process av planering, implementering och 
kontrollering av utveckling, prissättningen, marknadsföring och distribution av 
produkter på ett sätt som uppfyller följande tre kriterier (1) kundbehoven möts, (2) 
organisationsmål uppnås, och (3) processen är förenlig med ekosystemen. 

Dangelico och Vocalelli (2017, s. 5-6) presenterar fyra olika miljövänliga 
marknadsföringsområden och skillnaderna mellan dem: 1) Ekologisk marknadsföring: 
strävar efter miljövänlighet på grund av moraliska frågor, 2) Grön marknadsföring: 
drivs av marknadens påtryck, 3) Hållbar marknadsföring: hjälper företag att ta in mer 
långsiktiga planer för att hålla fortlöpande värdevinst, som bidrar till att hitta 
avvägningarna mellan affärsmål och miljöfrågor, och 4) Social marknadsföring: som 
fokuserar på att förändra kundbeteende, men istället för att fokusera på ökad försäljning, 
konsumtion och vinst, försöker marknadsföringen öka fördelarna för samhället, genom 
att begränsa skadliga beteenden och uppmuntra dem att vara socialt ansvariga. Det 
sistnämna beteendet kan förknippas mer med t.ex. miljöorganisationer, och är en 
marknadsföringstaktik som kan vara svår att använda av företag, eftersom den lätt då 
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kan skapa skeptiskhet och inte är så trovärdig. Denna typ av marknadsföring påverkar 
dock starkt på kundbeteende ifall den kommer från en tillförlitlig källa, t.ex. en 
organisation inom ämnet. 

Grön marknadsföring kan också implementeras med den traditionella 
marknadsföringsmixen med de fyra P:na: produkt, pris, placering och promotion. Enligt 
en undersökning var de P:na som mest påverkar uppfattningen av brand kvalitet hos 
kunderna gröna produkter och grön placering. Grönt pris var kopplat med lojalitet, 
genom att priset blev högre, sjönk kundernas lojalitet och tillit. Dessa går också att ses 
genom ju starkare företag använder sig av de gröna P:na, desto starkare strategi har 
företaget, men Dangelico och Vocalelli (2017, s. 9) poängterar att olika områden inom 
företaget använder sig av olika delar av den gröna marknadsföringsmixen. Företagen är 
mest aktiva inom grön produkt, specifikt inom paketering och märkning. Produkt och 
pris är de faktorer som påverkar köpet av en grön produkt eller tjänst mest. (Dangelico 
& Vocalelli 2017, s. 7-9) 

Vem är egentligen ansvarig inom organisationer över uppbyggandet av miljöstrategier 
och miljömål? Det är främst ledningen som utser en miljöansvarig, som sedan ansvarar 
för det praktiska arbetet dvs. sköter beviljandet av resurser till miljöarbetet, ordnandet 
av kompentensutveckling för medarbetare, samt dokumentation och uppföljning av 
miljöledningssystemet (Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 38). Alltså har ledningen en stor 
del av ansvaret för att företaget skall agera enligt miljöstandarderna. Enligt Erhardsson 
och Björnsjö (1997, s. 39-43) startas initiativet för miljöarbete oftast via ett krav från 
marknaden, t.ex. kunden, konkurrenten eller miljöorganisationer. Områdena inom 
företagen där miljöstrategin kan tas i beaktan är bra att gruppera, så att företaget sedan 
kan skiljt planera en handlingsplan för de specifika områdena. Dessa bildar 
mellanskedet mellan ledningens beslut och vad som marknadsförs, och skapar helheten 
över företagets miljöarbete. (Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 48, 53) Författarna föreslår 
att miljöarbetet inom ett företag kan starta med ett startseminarium där kunskapen 
delas mellan de utvalda medarbetarna, och sedan utformar gruppen tillsammans en 
miljöpolicy, handlingsplan och ett miljömål. De rekommenderar också att företagen 
använder sig av exempelvis ISO 14000 standardens verktyg i detta utvecklingsskede 
(Erhardsson & Björnsjö 1997, s. 39-43, 48; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2019).  
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3.4 Sammanfattning på miljökapitlet 

Klimatförändringen påverkar försäkringsbranschen på flera vis, men främst genom fler 
extrema väderomständigheter som orsakar stormskador, som igen höjer ersättnings-
mängden. Det vanligaste sättet för försäkringsbolag att reagera till detta är att mäta 
risken för miljökatastrofer i specifika områden och sedan höja priset i de områden med 
hög risk. Klimatförändringen är ändå en trend som är här för att stanna, och som 
påverkar på sätt eller annat alla kundgrupper. Trycket från kunderna, 
miljöorganisationer och konkurrenter för att försäkringsbolag skall agera mer 
miljövänligt börjar bli allt större. Nu hamnar försäkringsbolag att inte endast minska sin 
egen risk men också fundera på hur de kunde förebygga klimatförändringen. 

I de tidigare kapitlet diskuterades det om att företaget först måste lära känna sina kunder 
för att möjliggöra en kundnära strategi. Kunderna kan också enligt miljömedvetenhet 
kategoriseras för att förstå deras behov bättre. De kan till exempel delas in genom basen 
av oro eller förnödenheter. Alla kunder har sina egna förhållningssätt på 
miljömedvetenhet, och dessa bör företagen ta i beaktan då de utformar sina 
miljöstrategier. Frågor som ”Hur kunnande kunder har vi?” och ”hur omfattande 
miljöarbete är våra kunder i behov av?” bör funderas på då företag startar kundanalysen 
för miljöstrategin. 

En miljöstrategi börjar främst med ett miljömål som ställs av ledningen, sedan planeras 
skilda handlingsplaner för olika delar av bolaget för att nå detta miljömål. Miljöstrategin 
bör ej vara endast kortvariga kampanjer med syftet att branda företaget som miljövänligt 
i marknadsföringen, utan de skall strävas efter en helhetsstrategi för att motverka för 
gröntvätt. Risken för gröntvätt blir större då dåligt miljöprestanda och positivt 
kommunikation över miljöprestanda kombineras. Strategin bör arbeta hållbart för att 
motverka klimatförändringen, använda sina resurser av socialt, natur- och ekonomiskt 
kapital i balans, för att resultera en hållbar verksamhet som både ger fortlöpande värde 
vinst till företaget och bidrar till att nå företagets miljömål. Företag vill få ekonomisk 
tillväxt samtidigt som de påverkar byggandet av en renare miljö. Så därför skall det gå 
att skydda miljön med minimal kostnad. (Cairncross 1995, s. viii-x) 
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Figur 9 Kundengagerande miljöstrategiutveckling 
 (Modell utvecklad på basis av Piller, Ihl och Vassen 2011; Sundby & Toivonen 2011; 
 Normann 2001; Palmatier, Kumar & Harmeling 2018; Voima, Heinonen & Strandvik 
 2010; Dangelico & Vocalelli 2017; Peattie 1995; Erhardsson & Björnsjö 1997) 

Ifall den litteratur som presenteras i detta kapitel implementeras med figur 7 som 
byggdes upp i det tidigare kapitlet går att se vissa likheter (se figur 9). Det är lättare att 
bygga upp en miljöstrategi som fyller kundernas behov över miljöarbete ifall företaget 
tar aktivt med kunderna i utvecklingsprocessen, och ifall miljöstrategin anpassas av 
större delar av bolaget sänks också risken för gröntvätt. Det går att ta in de 
miljömedvetna i strategin genom mindre taktiska förändringar, som att nämna de 
miljövänliga sidorna i en produkt, marknadsföra i medier som användas av 
miljömedvetna användare. Men hur kunde en mer omfattande kundbaserad 
miljöstrategi se ut?   

Strategiutvecklingen för en miljöstrategi kunde starta med ett startseminarium där valda 
personer, både arbetare och kunder, tillsammans med den miljöansvarige först kommer 
fram till ett miljömål och sedan startar byggandet av en strategi för att nå detta mål.  I 
processen kan ISO 14000 standardens verktyg användas för att hjälpa 
tankeverksamheten eftersom alla deltagare möjligen inte har samma kunskaper om 
miljöarbete. Arbetarnas praktiska kunskap och kundernas kunskap om marknadens 
behov ger arbetet goda förutsättningar att komma fram till en kundnära strategi som 
också praktiskt fungerar. Ifall verktyg och uppgifter används för att aktivera kunder och 
anställda kunde de komma på en mer kundnära miljöstrategi och mer praktiska 
miljömål? 
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4 FORSKNINGENS ANSATS OCH METOD 

Tidigare presenterades relevant litteratur om kundengagerande strategiutveckling, för 
att ge insikter i vilken typ av metod kunde passa avhandlingen. Till näst argumenteras 
val av ansats, datainsamlingsmetod och informanter. Jag berättar utförligt och 
transparent hur jag kommit fram till dessa, vilket ökar metodens tillförlitlighet. Eftersom 
utvecklingen av en ny metod är en del av avhandlingens syfte, var det viktigt att valen 
motiverades utförligt. 

4.1 Val av ansats  

Valet av ansats hänger ihop med vilken uppfattning forskaren har av 
undersökningsområdet och studierna som hör till det. Ansatserna delas främst in i 
deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats som är en blandning av de två först nämnda. Vid 
en deduktiv ansats utvecklar forskaren först hypoteser och litteratur som stöder dessa, 
och bygger sedan upp en undersökningsstrategi på basen av vad hypoteserna vill komma 
fram till. Forskaren fastställer alltså slutsatser från tidigare studier och testar ifall de 
överensstämmer med verkligheten. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 144-146; Fejes 
& Thornberg 2009, s. 23-24). Deduktiva ansatser kan också karakterisera sig av att 
forskaren försöker vara så objektiv och oberoende som möjligt och inte själv påverka 
undersökningen. (Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 144-146) Vid en deduktiv ansats 
använder sig forskaren av flera olika fall, och ett strukturerat tillvägagångssätt för att dra 
generella slutsatser och möjliggöra identiska undersökningar. (Fejes & Thornberg 2009, 
s. 23-24) 

En induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva, stegen görs i princip omvänt. Först 
samlar forskaren in data och utvecklar sedan en hypotes på basis av denna data. En 
forskare som använder sig av en induktiv ansats är intresserad av hur människor 
uppfattar sin sociala omgivning, där den deduktiva forskaren är intresserad av hur 
variabler påverkar varandra. En deduktiv ansats strävar efter ett generaliserbart resultat 
medan den induktiva strävar efter mer individuell insyn i ett större sammanhang 
(Saunders, Lewis & Thornhill 2016, s. 147). 

Den tredje ansatsen, abduktiv ansats, framförs genom en pendling mellan induktiv och 
deduktiv ansats. Här utgår forskaren från empirisk fakta, men avslår inte teoretiska 
föreställningar, och analysen av empirin kan också kombineras med tidigare studier som 
inspirationskällor för att upptäcka och förstå sig på mönster i empirin. (Fejes & 
Thornberg 2009, s. 24-25) Fejes och Thornberg (2009, s. 25) beskriver också abduktiv 
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ansats som ett detektivarbete där forskaren närmar sig slutsatsen genom att ständigt 
jämföra allmänna principer och enskilda fall från empirin.  

Alla ansatser har vissa karaktärsdrag som specificerar dem men det kan vara svårt att 
hitta den ansats som motsvarar avhandlingens metod helt till fullo. Dubois och Gadde 
(2002, s. 554) beskriver att fastän en metod anses lämplig räcker det inte att kvalificera 
det som vetenskapligt tillvägagångsätt. Samma författare (2002, s. 555) presenterar 
systematisk kombinering, som grundar sig i abduktiv logik, och är en process som inte 
är lika lineär som de tidigare presenterade ansatserna. I en systematisk kombinering går 
forskaren fram och tillbaka mellan forskningsaktiviteterna och mellan empiriska 
observationer och relevant litteratur. Ansatsen utvecklas under hela processens gång, då 
det som upptäcks i empirin, analysen och andra studier utvecklas. Ny information kan 
medföra ytterligare behov av omredigering av den teoretiska ramen. Traditionellt styrs 
ansatserna av konfrontation på tidigare studier genom empiri eller omvänt. Systematisk 
kombinering styrs av  en konfrontation mellan utvecklade ramen och utvecklade fallet. 
(Dubois & Gadde 2002, s. 555) 

Systematiskt kombinering beskriver bäst vad just denna avhandlingens ansats byggs av. 
Eftersom metoden består av två delar, där den första delen med hjälp av tidigare studier 
bygger upp basen för metodens andra del. Metodens andra del utvecklas först i 
framskridandet av ansatsen. Avhandlingen har varken en klar induktiv eller abduktiv 
ansats, utan ramen mellan studier över kundengagerande strategiutveckling, 
miljöaspekten och de två olika empiriska undersökningarna är väldigt vaga. Under 
undersökningens gång används alla de olika områdena för att stöda varandra. 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 

Valet av metod beror på forskningsfrågan, dvs. syftet och problematiseringen, eftersom 
forskaren sedan tolkar sin data med hjälp av det perspektivet som valts. Då rätt metodval 
gjorts fås också svaret till forskningsfrågan ifall metoden lyckas. (Fejes & Thornberg 
2009, s. 26-27) Marknadsföringsundersökningar kan göras antingen med en kvalitativ 
eller en kvalitativ ansats. En kvantitativ metod lämpar sig till studier där siffror och 
statistik står i centrum, t.ex. är syftet att som analysera upprepade frekvenser, 
försäljningsmönster, eller marknadssegment. Resultatet blir ofta statistiska 
generaliseringar och forskningen försöker förklara ett samband. (Fejes & Thornberg 
2009, s. 18) En kvalitativ metod däremot lämpar sig till studier där ord och handlingar 
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står i centrum, t.ex. är syftet att skapa helhetsförståelse för sammanhang eller förstå sig 
på kundbeteende. (Fejes & Thornberg 2009, s. 18-19)  

Jag hade redan en känsla före jag startade skrivandet av denna avhandling att jag ville 
använda en kvalitativ undersökningsmetod för att verkligen slippa under ytan och förstå 
sig på kunderna. Efter diskussioner med företagets anställda kom jag fram till att denna 
avhandling kommer ha en kvalitativ ansats, eftersom syftet är att öka förståelsen för hur 
kunden kan tas in som drivkraft i utvecklingen av ett försäkringsbolags miljöarbete. 
Mina medarbetare var av samma åsikt som jag, och tyckte det var viktigt att kunderna 
har tillräckligt med tid för att sätta sig in i ämnet och forskningsfrågan för att det skall 
resultera till intressanta svar. Därav passar en kvalitativ metod bättre en kvantitativ. 
Metoden strävare efter att samla in feedback, idéer, och kunskap om processen, men 
också veta kundernas personliga åsikter, uppfattningar och värderingar på hur 
försäkringsbolag borde engagera med miljöfrågor. (Christensen, Engdahl, Grääs & 
Haglund 2016, s. 65-67) Datainsamlingsmetoderna var flera i studien, och datat därmed 
bestod av flera olika typer av material. Insamlingsmetoderna och datamaterialet 
sammanställs i tabell 1. 

Tabell 1 Avhandlingens olika datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingsmetod Data 

Benchmarking - Omfattande tabell med konkurrerande 
försäkringsbolagens miljöarbete tematiserat 

- Information om LokalTapiolas egna 
miljöarbeten 

Intervjuer och diskussioner 
med personal på 
LokalTapiola 

- Egna anteckningar över diskussionerna 

- Ljudinspelningar från diskussionerna 

Pilot workshop och egentlig 
workshop 

- Videoinspelning av workshoppen 

- Ifyllda bakgrundsinfo-blanketter 

- Deltagarnas svar på åsiktsfrågorna 1 och 2 i 
skriftligt format 
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- Moderatorernas anteckningar 

- Mina egna anteckningar efter workshopparna 

 

Undersökningar med kvalitativ ansats kännetecknas av att de använder ord och text som 
data, ofta är mer ostrukturerade än kvantitativa, fokuserar på processernas innehåll och 
är explorativt, beskrivande och förklarande. En explorativ ansats kännetecknas av att 
fenomenet som vill förklaras är något nytt, måste det snarare diskuteras än mätas för att 
få en förståelse. Eftersom den första forskningsfrågan vill svara på hur kunderna kunde 
engageras i miljöarbetet. Forskningsfrågan vill ha ett svar på en ”hur” fråga och ett 
fenomen vill förklaras, som är nytt för branschen därför passar den kvalitativt explorativ 
ansats avhandlingen.  Avhandlingens metod kommer samla in data i flera olika former. 
I den första delen samlas data in som text, medan i den andra delen samlas det också lite 
kvantitativ datamaterial genom bakgrundsinfoblanketten, men främst kvalitativ data i 
form av text, anteckningar och videomaterial. Undersökarens påverkan på resultatet är 
större i kvalitativa undersökningar och bör därför tas i beaktan att den skall försöka 
minskas. (Christensen et al. 2016, s. 67) Eftersom den andra delen är en 
semistrukturerad gruppintervju i form av en workshop är det främst där min åsikt som 
workshops-ledare lätt kan komma fram och påverka deltagarna.  

Eftersom frågan ”Hur miljöfrågor kunde tillämpas av försäkringsbolag?” inte är något 
som kunderna funderar på dagligen, behöver metoden mer än att bara utföra en enkel 
intervju. Därför slog tanken av en aktiv workshop som skulle bestå av frågor och 
påståenden som informanten får ta ställning till och fundera på, direkt mig då jag började 
tänka på en passande metod. Viktigt att här få i gång en gruppdiskussion där deltagarna 
får bolla sina åsikter och idéer med varandra, direkt reagera på varandras tankar och då 
möjligen bygga upp nya tankesätt tillsammans. Ett problem med empiridelen är hur 
strategiutvecklingen kan utformas ifall kunderna inte själv vet vad de har för behov eller 
vad som tekniskt är genomförbart. Därför strävade jag efter att nå kunder som kanske 
har något typ av insikt i antingen försäkringsbranschen, miljöfrågor eller båda. En idé 
jag funderade på var att efter kundworkshoppen ordna en skild workshop för bolagets 
anställda, där de mer praktiskt utformar kundernas idéer till något mer tekniskt 
genomförbart. Detta empiriskede rymdes inte med i denna avhandling, men är absolut 
ett bra förslag för fortsatt forskning. Som datamaterial till uppbyggandet användes 
tabellen som uppbyggdes av benchmarkingen, egna anteckningar och diskussioner med 
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företagets anställda. Av workshopparna sammanställdes en tabell med personernas 
bakgrundsinformation, en fil med deltagarnas svar på åsiktsfrågorna i del 1 och del 2, 
och ett sista dokument av det som diskuterades i case diskussionerna och 
slutdiskussionen (se bilagorna 4, 5 och 6). Casediskussionen och den avslutande 
diskussionen transkriberades, och utifrån dessa antecknades återkommande åsikter och 
kommentarer som stod ur mängden.  

Denna undersökning är en fallstudie, vilket kan motiveras med att fallstudier fokuserar 
på situationsspecifika processer, speciellt sociala processer och interaktioner mellan 
människor (Christensen et al. 2016, s. 76-79). Vid fallstudier strävas pålitliga resultat 
genom att  ofta använda flera typer av datakällor och insamlingsmetoder (Christensen et 
al. 2016, s. 76-79), som jag också kommer göra då jag använder mig av både 
benchmarking och workshop. Analysen och slutsatserna kommer göras både allmänt för 
försäkringsbranschen men också specifikt till LokalTapiola Österbotten, vilket också ger 
undersökningen specifikt fallstudie karaktär.  

 

Figur 10 Avhandlingens empiriska upplägg 

Empirin strävar efter att testa ifall den metod jag utvecklat kunde användas för att 
engagera kunderna i strategiutvecklingsprocessen, men också komma fram till praktiska 
förslag för försäkringsbranschen och främst LokalTapiola Österbotten. Datainsamlingen 
är alltså tudelad, men båda delarna stöder starkt varandra (se figur 10). En lyckad 
benchmarking behövs för att workshopparna skall lyckas, men empirins fokus ligger 
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ändå på den andra delen, den aktiva semistrukturerade workshoppen. Undersökningens 
första del, benchmarkingen, görs som en inledande fas för att samla in information till 
den följande delen, den aktiva workshoppen. I undersökningens andra del, 
workshoppen, diskuterades konsumenternas reaktioner och åsikter angående 
försäkringsbolagens arbete med miljöfrågor genom åsiktsfrågor och case-diskussioner 

4.2.1 Benchmarking 

Tuominen (2016a, s. 6-7) definierar benchmarking som en referens- eller mätstandard 
som kan användas för jämförelse. Att undersöka hur de bästa i branschen gör, och lära 
sig av dem för att bli lika bra eller bättre. Till exempel kan en prestationsnivå av 
miljöengagemang sedan användas som en standard för andra företag i branschen. 
Skillnaden mellan detta referensvärdets prestanda och andra företags prestanda kallas 
”benchmarking gap”. (Tuominen 2016a, s. 6-7) Bhutta och Hug definierar i Schvaneveldt 
(2003, s. 138) benchmarking  som en process som identifierar de högsta standarderna 
överlägsenhet för produkter, tjänster, och processer, och sedan gör de förbättringar som 
krävs för att nå dessa standarder.  

Företag inom försäkringsbranschen har redan tagit i beaktan miljöfrågor i deras 
verksamhet på olika sätt, men det syns inte lika starkt som i till exempel textil- och 
livsmedelsindustrin. Därför kommer datainsamlingen utgöras av en benchmarking över 
konkurrerande försäkringsbolag  i Finland och intressanta försäkringsbolag i miljöväg 
från Sverige på basen av information som hittades på bolagens nätsidor, årsberättelser 
och sociala medier. Benchmarking har använts tidigare i miljösyfte med hjälp av 
”corporate enviromental benchmarking”, en process där miljöfaktorer benchamarkas. 
Processen går ut på att man väljer ut vissa miljöfaktorer i andra bolag, tillämpar egna 
strategier i olika delar av företaget, och jämför faktorerna sedan med de andra bolagen 
för att se ifall de egna strategierna fungerade. Ledningen är aktivt involverad i processen 
genom rapportering och att de är med i implementeringsfasen och godkänner ifall 
strategin skall fortsättas med i praktiken och börjar företaget aktivt arbeta enligt de nya 
miljöhanteringssystemen. (Matthews 2003, s. 102-105) 

Syftet med benchmarkingen är att förstå sig på hur försäkringsbolag arbetat med 
miljöfrågor tidigare, vilka reaktioner kunderna har till arbetet, vad som kunde göras 
bättre och vad som kunde läras av. Eftersom applicerandet av miljöengagemang i 
försäkringsbranschen är väldigt nytt, gäller det att testa sig fram genom att lära sig av 
andra och av kunderna. Likheter samt olikheter mellan bolagen utvecklades till 
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intressanta case inför workshoppen. I utvecklingen av workshoppens case togs också i 
beaktan den information som LokalTapiola Österbotten var intresserad av att fråga sina 
kunder om. Forskarens uppgift i analyserandet av andra företag, reaktioner och åsikter, 
är att hitta styrkor och svagheter för att sedan möjliggöra utvecklingen av en lyckad 
process. (Grönroos 2008, s. 96) 

Benchmarking är processen av identifiering, förståelse och anpassande av enastående  
sedvanor från organisationer i hela världen för att förbättra ditt egna företags prestanda 
(Tuominen 2016a, s. 9). En miljöbenchmarking-process utgörs av följande skeden: (1) 
val av vem som skall benchamarkas, (2) identifiering av de benchmarkade företagen, (3) 
lärandet av hur man själv utgör något, (4) lärandet av hur det benchmarkade företag gör 
det, (5) skapa gröna alternativ genom brainstorming, (6)  prioritera och överför de gröna 
alternativen till egna produkter, (7) anpassa och implementera och (7) kontinuerlig 
utveckling (Tuominen 2016b, s. 7; Boks & Stevels 2003, s. 123-124). Denna process är 
speciellt bygd till benchmarking av produkter, men kan lätt tillämpas av andra områden 
och branscher. I denna avhandling fokuserar jag främst på de fem första skeden, 
eftersom det benchmarkade innehållet inte direkt används för företagets utveckling utan 
för att utgöra intressanta case för workshoppen. Tuominen (2016a, s. 16) påpekar att 
benchmarking inte endast handlar om att analysera konkurrens, kopiering av andra, 
spionering eller att det är någon snabb och enkel process. Alla bolag är olika och 
avhandlingens empiri strävar efter att hitta ett sätt som passar just LokalTapiola 
Österbotten, därför fungerar inte kopiering av färdiga processer. Speciellt då 
LokalTapiola Österbottens verksamhet är förknippat med lokalhet, måste deras 
miljöarbete också vara det. 

Enligt Tuominen (2016a, s. 14) är det viktigt att först lära sig hur det egna företagets 
processer går till förrän analyserandet av ett annat företags processer startas. Annars går 
de inte att jämföra, förstå eller lära sig av det som hittas. Därför gjorde jag först en 
grundlig undersökning på case företagets miljöverksamhet innan benchmarkingen av 
andra bolag. 

4.2.2 Action research i form av en Workshop 

Den andra datainsamlingsmetoden jag valt att använda i min avhandling är en workshop 
där deltagarna engageras i utvecklandet av en passande miljöstrategi. Denna idé kom jag 
fram till genom att först själv fundera på frågan: ”Hur skall jag få kunder att diskutera 
och värdera miljöarbete i försäkringsbolag utan desto vidare förhandskunskaper?”. Idén 
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diskuterades sedan med LokalTapiola Österbottens representanter, som tyckte idén var 
god och gav direkt några specifika områden de ville att workshoppen skulle fokusera på. 
Några av representanterna påpekade direkt svårigheten med att bjuda in kunder till 
workshoppen, medan andra tyckte inte detta var ett problem utan tänkte mera på vilka 
typer av kunder företaget vill ha till workshoppen. 

Utöver att jag använde workshop som min andra datainsamlingsmetod, använde jag mig 
också av aktionsforskning. Aktions forskning är inte direkt en metod, utan ett 
systematiskt tillvägagångssätt till en forskning som involverar engagemang, deltagande, 
och nära relation till forskningsobjektet (Erikson och Kovalainen 2008, s.200). I denna 
avhandling skulle jag specificera workshoppen som metod, och aktions forskningen 
sättet att utföra metoden med. 

Med en aktions forskning menas att forskaren engagerar aktivt med och arbetar i 
företaget för att hjälpa företaget att lösa ett visst problem, utveckla en viss del av 
företaget eller ge företaget insikter till strategiska frågor. Aktions forskning passar denna 
avhandling då forskningsfrågan tangerar med att försöka förstå en process och hur 
företaget kan förbättra processen, eftersom jag som forskare redan vet hur processen går 
till. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 193) Det finns också flera typer av aktions forskning, 
där deltagande forskning bäst beskriver avhandlingens metod, då jag som forskare också 
deltar aktivt i att utveckla datamaterialet. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 196-197) 

Eftersom jag arbetade i den digitala kundtjänsten i case företaget under hela workshop 
processens gång, hade jag en utmärkt chans att ta vara på den information och 
tillgänglighet jag hade på grund av min arbetsposition och göra workshoppen som en 
aktionsforskning. Min roll som aktionsforskare var att engagera med 
diskussionsämnena, leda deltagarna i workshoppen, ge deltagarna råd och dra praktiska 
slutsatser i mina anteckningar. Jämfört mot en vanlig workshops-ledare blir 
aktionsforskarens roll mer deltagande i workshoppen, jag ställde inte endast frågorna 
utan deltog också i diskussionerna och analyserna. (Cairncross 1995, s. xix; Eriksson & 
Kovalainen 2008, s. 193) Min roll var mer process-orienterad och jag agerade som en typ 
av konsult under workshoppen, med min bransch- och företagskännedom kunde jag ge 
råd till deltagarna för att komma närmare vårt mål, att lösa problemet tillsammans. 
Fastän deltagarna kanske inte kände att det kommit fram till någon praktisk lösning efter 
workshoppen, slutade inte arbetet där, utan det är då jag gick igenom deltagarnas tankar 
mer på djupet och använde mina egna kunskaper om branschen för att komma till en 
slutsats. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 193) 
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Aktionsforskning har både praktiska och teoretiska utfall som ger förutsättningar för 
fortsatta åtgärder som bidandet av en gemenskapskänsla. Med detta tillvägagångssätt 
möjliggörs det för forskaren att systematisk utreda sina problem, formulera kraftfulla 
och sofistikerade påståenden av roller och situationer, och sedan utforma planer för att 
hantera de problem som hittas. (Cairncross 1995, s. 17) Målsättningen med att själv vara 
med som arbetare på företaget och utveckla workshoppen är att ta ut så mycket av alla 
steg i processen under hela workshoppens gång. Jag strävade efter att använda 
möjligheterna med både kunskap av försäkringsbranschen, nätverk inom bolaget och 
möjligheten att testa mina funderingar i kundkontakter i alla undersökningens delar. 

Jag som forskare hade en ypperlig chans att få använda mina kunskaper inom branschen 
och min situation som anställd i case företaget under hela processens gång. Eriksson och 
Kovalainen (2008, s. 198) beskriver att det inte alltid är lätt att få information om företag 
och hur deras processer går till ifall man inte är en del av företaget, vilket jag nu i detta 
fall är. Min position i företaget gav mig en fördel av att jag var en naturlig del av företaget 
inne i själva utvecklingsprocessen. Till skillnad från den informationsbas som en vanlig 
forskare skulle ha av LokalTapiola och försäkringsbranschen, har jag inte endast läst mig 
in på företaget och branschen med motivet att samla in information i forskningssyfte, 
utan jag har samlat in information om processer och produkter i ett mer objektivt 
lärande syfte, vilket gör att jag har en mer bredare syn på dem. (Eriksson & Kovalainen 
2008, s. 199) 

Workshoppen ger chansen till att samla in data i flera olika former. Jag valde workshop 
som den andra datainsamlingsmetoden eftersom där är deltagarna mer aktiva, och jag 
har chansen att använda flera verktyg för aktivering. ”Kvalitativ data består av 
detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, samspel och 
observerade beteenden, av direkt citat från olika personer om deras erfarenhet, attityder, 
åsikter och tankar samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register och 
fallbeskrivningar.” (Merriam, 1994). Olika typer av data ger också mer tillförlitligt 
resultat då datamaterialet inte endast är text utan också reaktioner och känslor. Denna 
ansats goda sidor är att en workshop har flera olika utövningssätt, den engagerar 
deltagarna, och ger möjligheten att under workshopens gång reagera på hur deltagarna 
engagerar med uppgifterna. Att workshopen är en aktions forskning, där jag som 
workshop-ledare också arbetar i bolaget och har mycket information om hur deltagarnas 
funderingar praktiskt kunde lösas, kan påverka att resultatet blir mer praktiska förslag. 
Deltagarna förväntades inte ha förhandskunskaper över hur försäkringsbolag borde 
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arbeta med miljöfrågor, men åsikter, idéer och tankar hoppades att skapas genom case-
diskussionerna av exempel från försäkringsbranschen.  

Före den egentliga workshoppen ordnades en pilotworkshop för att testa workshoppens 
funktion, längd och få feedback på hur upplägget kändes av deltagarna. 
Pilotworkshoppen ordnades några veckor före den egentliga workshoppen så feedbacken 
kunde reageras på och workshoppen omjusteras enligt den. Pilotworkshoppen gav också 
utöver feedback också färdigheter och självsäkerhet till mig som workshops-ledare. Det 
kändes mer naturligt och avkopplat att hålla den egentliga workshoppen då jag redan lett 
workshoppen en gång. 

4.3 Val av deltagare 

Arbetets syfte bestämmer valet av urval och informanter (Christensen et al. 2016, s. 107). 
Eftersom syftet är att ta med kunderna i utvecklingen av en miljöstrategi var både 
potentiella och existerande kunder ett naturligt urval. Därefter påverkade 
uppdragsgivaren LokalTapiola Österbotten valet av deltagare och begränsade dem till att 
vara bosatta i Österbotten. Deltagarna kan dock vara både kunder av LokalTapiola 
Österbotten eller något annat försäkringsbolag. 

Deltagarna till både den egentliga workshoppen och pilotworkshoppen valdes genom ett 
icke-sannolikhetsurval. Det negativa med ett icke-sannolikhetsurval är att resultatet kan 
vara snedvridet och ramfelet kan vara stort. Dock passar icke-sannolikhetsurval de båda 
workshoparna eftersom det krävs specifika krav av deltagarna för att workshopparna 
skall lyckas. (Christensen et al. 2016, s. 123) Ett sannolikhetsurval skulle också ha gjort 
det svårare att faktiskt få personer att anmäla sig till workshoppen, eftersom inbjudan 
då troligtvis skulle ha endast farit till vissa valda personer, som också blivit valda på 
slumpen och inte enligt sannolikheten att de faktiskt kommer att anmäla sig 
(Christensen et al. 2016, s. 107-123).  

Deltagarna till den egentliga workshoppen valdes genom ett strategiskt segmenturval. 
Detta eftersom jag själv starkt valde urvalet, genom valen av vilka kanaler jag ville 
använda för att kontakta potentiella deltagare. Jag ställde också kriteriet att de skulle 
vara från Österbotten, samt ställde workshoppen kriteriet över intresse för 
försäkringsbranschen eller miljöfrågor hos deltagarna. Det slutgiltiga deltagarna blev ett 
väldigt homogent urval, eftersom de enda anmälda som var över 30 år inställde deras 
anmälning samma dag som workshoppen var på grund av sjukdom och arbete.  Så 
deltagarna var alla inom åldern 18-28 år, dvs. unga vuxna, och antingen studerande eller 
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arbetande. De är i den åldern som ofta för första gången tar beslutet över vilket 
försäkringsbolag de vill koncentrera sina försäkringar till, och därför en väldigt 
intressant kundgrupp. 

Deltagarna till pilotworkshopen valdes genom ett bekvämlighetsurval, eftersom jag ville 
ha personer i pilotworkshoppen som jag visste kunde ge ärligt feedback och 
förbättringsförslag inför den kommande egentliga workshoppen. Företagen till 
benchmarkingen valdes också genom ett bekvämlighetsurval, genom att välja de företag 
som är största konkurrenter för LokalTapiola i Finland, samt intressanta företag 
miljömässigt från Sverige. 

De deltagare som sedan tog steget och ville sätta sin tid för att komma på workshoppen 
hade alla någon typ av kunskap eller intresse för ämnet i fråga. Därför blev deltagarna 
automatiskt just de personer som är ideala deltagare i workshoppen. Dock är de inte helt 
representativa för hela målgruppen, och det går att medge att urvalet var ganska snävt 
och litet, ifall det jämförs emot alla LokalTapiola Österbottens kunder och potentiella 
kunder. Men det krävs mer av deltagarna för att delta i en workshop, ifall man jämför 
med t.ex. att svara på en enkät från hemsoffan.  

4.4 Workshop-underlaget 

Workshop-underlaget var semistrukturerad eftersom det innehöll färdiga frågor och 
case, som utvecklats vid empirins första del, benchmarkingen. Workshop-underlaget 
innehöll tre huvuddelar: 1) insamling av bakgrundsinformation, 2) åsiktsfrågor 3) case 
att diskutera i grupper.  

Vid uppbyggandet av workshops-underlaget tog jag i beaktan att deltagarna inte har så 
mycket förhandskunskaper av försäkringsbranschens engagerande med miljöfrågor, och 
att guiden inte skall styra resultatet mot ett visst håll. Casen innehåller en kort 
beskrivningar över en situation eller händelse som hittats i benchmarkingen, med 
följdfrågor som försöker få deltagarna att diskutera casen från olika aspekter. Det 
semistrukturerade workshop-underlaget gav deltagarna ämnen, men lät dem diskutera 
fritt om dem och för att våga uttrycka sina åsikter. Workshop-underlaget gjordes på 
svenska, eftersom både pilot- och den egentliga workshoppen ordnades på svenska. 
Workshop underlaget hittas i sin helhet som bilaga 1. 
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4.5 Undersökningens pålitlighet och etik 

Eftersom deltagarna som närvarade på workshoppen endast sammanlagt var 12 stycken 
är det omöjligt att säga att deltagarnas svar motsvarar hela målgruppen. Dock var inte 
denna undersökningens syfte att få fram ett svar som beskriver en stor målgrupps åsikt, 
utan testa ifall denna metodprocess är fungerande och samla in idéer och tankar från 
kunderna för praktiska redskap till försäkringsbolagen. Några till workshoppar och en 
mer heterogen deltagargrupp kunde ha gjort att pålitligheten stämmer mer överens med 
hur försäkringskunder egentligen vill att försäkringsbolag skall arbeta med miljöfrågor. 
Men denna undersökning skapade en bra bas med information som besvarade 
problematiseringen. Utöver miljödiskussionerna, kunde det också redan mellan två 
workshoppar ses likheter och olikheter, som kan användas för att utvärdera ifall denna 
metod kunde fungera för att skapa kundengagerande miljöstrategier. Men flera olika 
typer av workshop-underlag kunde ha gjort pålitligheten större på att det slutgiltiga 
workshop-resultatet är det som faktiskt rekommenderas som metod. 

Transparensen i uppbyggandet av workshoppen och valen som gjordes under 
workshoppens gång förenklar förståelsen av ifall detta är en lyckande metod att föreslå 
till likande studier, men ger också undersökningen pålitlighet. Speciellt i användningen 
av en aktionsforskning betonas transparensens och förklaringens roll i både metodens 
uppbyggande, genomförande och analys. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 202) Till 
läsaren redovisas varför val gjordes och hur de gjordes, på detta vis är läsaren hela tiden 
förstående över hur metoden och undersökningen gick till, vilket genomför 
tillförlitlighet. Detaljrika beskrivningar används specifikt i redovisningen av ansats- och 
metodval, samt presentationen av workshops-processen. 

Alla deltagarnas svar i båda workshopparna behandlades anonymt och konfidentiellt. 
Deras personuppgifter gavs inte vidare till case företaget. Deltagarna godkände i 
samband med bakgrundsinfo-blanketten att både deras skriftliga och muntliga svar får 
användas till denna undersökning. Förrän workshoppen drog igång godkände 
deltagarna att jag filmade workshoppen för eget anteckningssyfte. Genom dessa åtgärder 
bibehålls deltagarnas integritet och etiken i undersökningen. 



 

 

47 

5 FRÅN BENCHMARKING TILL KUNDENGAGERANDE 
WORKSHOP 

Undersökningen utgjordes av  benchmarkingen, pilotworkshoppen och den egentliga 
workshoppen. Under hela undersökningens gång arbetade jag på case-företaget 
LokalTapiola Österbotten inom den digitala kundtjänsten, och kunde utveckla 
datamaterialet jag hittade i benchmarkingen med egna erfarenheter från arbetet. 
Insikten över försäkringsbranschen använde jag också som en fördel under 
workshoppens gång, jag kunde ge exempel och besvara deltagarnas frågor under 
workshoppens gång. I analysen var också min roll som aktionsforskare till väldigt mycket 
hjälp, då jag kunde direkt fundera på praktiska lösningar ifrån deltagarnas idéer, med 
hjälp av den bakgrundskunskap jag hade av branschen.   

5.1 Vad görs i miljöväg i försäkringsbranschen? 

För att förstå på vilket sätt andra försäkringsbolag i Finland och Sverige arbetar med 
miljöfrågor och drar nytta av miljövänligheten i deras marknadsföring, gjorde jag en 
benchmarking på fem försäkringsbolag ur ett kundperspektiv. Metoden i Boks och 
Stevels (2003, s. 89) undersökning fokuserar sig på fem områden inom företag; energi, 
material och vikt, paketering, potentiella giftiga ämnen, och återvinningsbarhet.  Dessa 
faktorer passar bra då produkter benchmarkas. Jag har utgått ifrån dessa och 
kategoriserat till informationen som hittades på företagens nätsidor och sociala medier  
i följande tre teman 1) kundkontakter, 2) arbete inom bolaget och 3) strategi, som passar 
bättre då tjänster och processer benchmarkas. De tre teman valdes eftersom de 
förenklade indelningen av miljöarbetet hos försäkringsbolag, så det sedan var möjligt att 
jämföra dessa teman mellan de olika företagen. Dessa var också de tre främsta områden 
där miljöarbetet gjordes inom företagen. Med kundkontakter menas de tjänsten, möten 
och produkter som kunden direkt känner nytta av t.ex. e-faktura och miljövänligliga 
leverantörer av bilreparation. Till arbete inom bolaget räknas allt från val av leverantör 
av produkter på kontoret, eldistributör till skolning av personal. Det sista temat strategi 
är svårast att definiera, men till denna spalt samlades information som hittades om 
bolaget hade mer långsiktiga planer för sitt miljöarbete, miljömål eller certifikat de 
arbetade med. 

Förrän benchmarkingen av andra bolag utfördes en generell analys på 
försäkringsbranschen och case-företaget LokalTapiola Österbottens miljöarbete för att 
skapa en grundkunskap av dessa. Denna kunskap behövdes främst för att förstå på vilket 
sätt miljöfrågor påverkar försäkringsbranschen generellt. Vilka möjligheter och risker 
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finns? Det är viktigt att först lära hur det egna företagets processer fungerar, innan 
analyserandet av ett annat företags processer startas, annars går de inte att jämföras, 
förstå eller lära sig av det som hittas (Tuominen 2016a, s. 14). Kunskapen om 
LokalTapiola Österbotten som bolag och deras miljöengagemang för tillfället är viktigt 
för att förstå hur de redan arbetar och i benchmarkingen fokusera på andra idéer och 
strategiska val. 

5.1.1 Hur påverkas försäkringsbranschen av klimatförändringen? 

Försäkringsbranschen är en bransch som är så pass bred att den ständigt påverkas av 
förändringar i nationella och internationella marknader. Lagar, kundpreferenser, 
konkurrensvillkor är bland annat drivkrafter som påverkar hur försäkringsbolag skall 
reagera. Men nu har miljöfrågorna blivit en ny stor drivkraft. Klimatförändringen bidrar 
till starkare väderomständigheter, som sedan bidrar till att försäkringsbolag har mer att 
ersätta ifall skador sker på grund av dessa. (Ilmasto-opas 2018) 

När kundservice och kundkoncentrerad tänkande blir allt mer betydligande i branschen 
är det viktigt för försäkringsbolag att tänka om och göra innovativa förändringar. 
Tillgänglighet, skräddarsydda kundtjänster och innehållsförklaring är  som kundens 
största behov inom försäkringsbranschen (PWC 2019). Den sistnämnda, 
innehållsförklaringen, korrelerar starkt med de stora förändringarna som GDPR- och 
IDD-lagarna som påverkat försäkringsbranschen. EU:s direktiv  som kom i kraft 
1.10.2018 påverkar försäkringsbolagens främst försäkringarnas försäljning och 
kundernas identifiering. Direktiven är till för att skydda konsumenten, genom att kräva 
att försäkringsförsäljaren är kunnig och erbjuder kunden rätt produkt. Men också 
skydda kundens kunduppgifter, nu då teknologin utgör nya hot för integritetsskydd.  
(Finanssialalle 2019) Det är viktig att försäkringsbolag inte endast fokuserar på tekniska 
innovationer och inte glömmer kundcentriska tänkandet och de sociala mervärdet (PWC 
2019).  

Försäkringsbranschen är viktigt för Finlands ekonomi och dess invånare. Under 2016 
betalades 22 miljarder euro ut genom ersättningar och pensioner, och 
försäkringsbolagen är en av landets största placerare (Finanssialalle 2018). LokalTapiola 
tillsammans med andra försäkringsbolag hör till de största skattebetalarna år 2018 (YLE 
2018c), vilket bevisar branschens och företagets omfattning och inverkan på mycket 
annat än bara vardaglig hemförsäkringar. På försäkringsbranschen påverkar starkt 
förändringar i teknologin, miljön, ekonomin och samhället. Teknologin och 
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digitaliseringen hjälper försäkringsbranschen att profilera sina kunder bättre, samla in 
data och prissätta sina försäkringar genom risken mer noggrannare. Men kommer också 
med svårigheter som personskydd, t.ex. IDD och GDPR-lagarna. Miljöns utveckling t.ex. 
genom att människorna bosätter sig allt mer i städer gör att ersättningarna blir allt mer 
från dessa. EU:s integration gör det också möjlighet för andra försäkringsbolag att inta 
den finska marknaden. (Finanssialalle 2018) 

En försäkring kan vara svårt att identifiera endera som en tjänst eller en fysisk produkt. 
Själv kommer jag ändå definiera försäkringen som en tjänst, eftersom den formas av 
kundernas behov och kunden får inget fysiskt ombyte av pengarna, utan istället en lugn 
känsla av trygghet för både hälsa, ekonomi och säkerhet. Med tanke på att tjänster då 
utvecklas i bruk, är ofta användarna de som är de som har mest information om behovet 
och har de viktiga åsikterna över hur servicen borde utvecklas. Sundby och Toivonen 
(2011, s. 5) beskriver att skillnaden mellan produkter och tjänster är att användaren av 
en service inte endast drar nytta av slutresultaten, utan av hela processen. Service-
användaren är mer aktiv i processen, så användaren blir mer en blandning av användar-
producent. 

5.1.2 Vad görs i miljöväg hos LokalTapiola Österbotten? 

LokalTapiola utgörs av LokalTapiolas Skadeförsäkring, LokalTapiola Kapitalförvaltning, 
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning, LokalTapiola Livbolag och 20 stycken 
ömsesidiga regionbolag. I denna avhandling ligger fokusen på LokalTapiola 
Österbottens regionbolag, men beslut som görs på grupp-nivå och påverkar 
regionbolagen, t.ex. strategiska beslut tas också i beaktan. Eftersom ansvarsfullhet är i 
stor fokus inom kapitalförvaltningen och fastighetskapitalförvaltningen tas också 
synvinklar från dessa bolag i beaktan. ”En konkurrensfördel med att bolaget är delat in 
i 20 regionbolag, är att företaget kan dra nytta av bolagets storlek tillsammans med 
alla regionbolag då det behövs, men också vara väldigt lokala genom beslut och 
engagemang som endast görs i ett enskilt regionbolag”, förklarar Kuusela (2018). 

LokalTapiola Österbotten är det regionbolag som har mest översvämningsskador. Dessa 
skador är speciellt intressanta eftersom de tidigare ersatts via staten, men från och med 
2014 har exceptionella översvämningsskador inte ersatts via staten, utan endast via 
personliga hemförsäkringar. (Ympäristö.fi, 2018) Översvämningsskador korrelerar 
starkt med klimatförändringens ökande påverkan på väderförhållanden. Banafa 
Consultings (2018) översvämnings-skadestatistik från 1995-2017 visar att de har ersatts 
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närmare 3 millioner euro till Österbotten varav endast ca 5% ersatts via privata 
försäkringsbolag (exceptionellt stor skada i Vörå år 2014). Så ifall dessa skador skulle 
hända i dag skulle alltså inte staten på samma vis ersätta några översvämningsskador, 
utan endast de privata försäkringsbolagen ifall personerna och företagen hade försäkrat 
sin egendom. Försäkringsbolagen har reagerat på dessa ändringar genom att prissätta 
försäkringar enligt översvämningsrisk. (Banafa Consultning 2018)  

LokalTapiola är en stor del av samhället och har därför ett stort samhällsansvar. Bolaget 
har delat in deras samhällsansvar i fyra grupper: inverkan på kunderna, personalen, 
miljön och närområdet och samhället (se figur 11). Miljön är alltså en viktig del av 
bolagets samhällsansvar, och de beskriver att användningen av naturresurser, utsläpp 
och riskhantering är de viktigaste medlen för att arbeta för detta. Balansen för att arbeta 
för alla dessa olika delar av samhällsansvar är ändå viktigt, ingen av delarna är viktigare 
än det andra. Men delarna skiljer sig väldigt mycket från varandra, och därför är det 
viktigt att förstå att de olika områdena och syftena kan behöva olika strategier.  

 

Figur 11 LokalTapiolas (2019b) samhällsansvar 

LokalTapiola samarbetar med flera miljöorganisationer, bland annat Finlands 
Naturskyddsförbund, som de tillsammans ordnar ”Finlands natur-dag” med, och 
organisationen Håll Skärgården ren, som de ordnar ”Snygg beach”-talkon med. 
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Företaget beskriver att deras ansvar för miljö innehåller effektiv och ekonomisk 
användning av naturresurser, riskhantering och integration av miljöfrågor i sin 
vardagliga verksamhet och beslutsfattande. LokalTapiola har också satt ut ett 
ansvarslöfte som lyder: ”Vi förbättrar miljön genom våra åtgärder och lösningar”. De 
strävar också efter miljövänliga val i energiförbrukningen, användningen av papper, 
leverantörval, transport och avfall. (LokalTapiola 2019a) 

Eftersom LokalTapiola är delat i flera regionbolag kan de regionbolagen har skilda 
projekt och mer lokala strategier för t.ex. miljöarbete. För tillfället ligger fokusen av 
LokalTapiola Österbottens ansvarsarbete främst på att främja idrott och kultur, specifikt 
för unga och barn. Möjligheten för barn och unga att lära sig om och sköta om miljön och 
naturen, och värdesätta naturens viktighet diskuteras. (LokalTapiola Österbotten 2018, 
s. 9) Under sommaren och hösten 2018 delade LokalTapiola Österbotten ut 
defibrillatorer till organisationer och företag, samt säkerhetsvästar till daghem och 
skolor. Mottagarna för både defibrillatorerna och västarna valdes genom en utnämning 
på LokalTapiola Österbottens sociala medier, där vem som helst kunde lämna en 
rekommendation över någon som kunde behöva defibrillatorn eller säkerhetsvästar. 
Samma typ av kundengagemang skulle önskas för miljöfrågor, som LokalTapiola 
Österbotten för tillfället inte lika starkt inkluderar i deras samhällsansvar. (LokalTapiola 
Österbotten 2019) 

I LokalTapiola Österbottens verksamhetsberättelser (2018, s. 9) kommer det fram att 
LokalTapiola Österbotten främst styrs av bolagsgruppens ansvarslöften och strategier. 
Dessa ansvarslöften har getts åt kunderna, personalen, miljön, lokalsamhällena och 
samhället i stort. Den ekonomiska miljöansvaret tas genom att placera ansvarsfull, vilket 
är en viktig del av bolagets samhällsansvar. Det kommer också fram att företaget vill 
utveckla sina produkter och tjänster tillsammans med kunden, lyssna på kunden och låta 
dem delta i verksamheten. Undersökningen är specifikt intresserad på denna aspekt, hur 
företaget arbetar just nu och hur detta kan förbättras. Kunderna involveras genom 
undersökningar, produktutvecklingsprocesser, tester och i förvaltningen. Kundernas 
och personalens nöjdhet och respons samlas in regelbundet. Till de största 
ansvarsprojekt, eller kontinuerliga evenemang kan räknas Hjälteskolningar; som gav 
förstahjälpen utbildningar för en stor mängd kunder och skolelever, 
Släckargranskningar; där kunderna gratis kunde granska sina släckare, Liv-bojskampanj 
i samarbete med Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund; där 
LokalTapiola donerade livbojar till stränder och bryggor i Finland, Vän- och Stödpersons 
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verksamheten som görs som ett samarbete med Röda Korset, samt samarbete med 
idrottsförbund för att främja idrott för barn och unga. (LokalTapiola Österbotten 2018, 
s. 9)  

 

Figur 12 LokalTapiola Österbottens miljöarbete för tillfället 
 (Modell utvecklad på basis av LokalTapiola 2018; LokalTapiola 2019)  

Informationen i figur 12 är en sammanställning på den information som hittats på 
företagets nätsida, årsberättelse och intervjuer med arbetare på företaget. Miljöfaktorer 
som påverkar LokalTapiola finns ännu fler, med dessa är de främsta och de LokalTapiola 
vill fokusera på. Vissa faktorer arbetas också med till en viss nivå t.ex. miljömål och risk-
prissättning är något som strävas efter men ännu kan förbättras. Det främsta arbetet 
inom bolaget fokuseras också starkt till huvudkontoret i Esbo. 

Främsta målet med analysen av case företaget var LokalTapiola Österbotten och deras 
miljöarbete var att se vilket miljöarbete de har för tillfället och hur hela mekanismen 
fungerar för tillfället. Det går tydligt att se att strategin och miljömålen kommer från 
huvudkontoret i Esbo och företagets ledning. Strategin fokuserar sig starkt på vissa 
områden som ansvarsfullt placerande och samarbeten med miljöorganisationer. Dessa 
samarbeten är de främsta stället där regionbolaget har chans att påverka. Regionbolagen 
har mindre kampanjer och samarbeten med lokala organisationer och företag, men 
verkar inte ha någon mer genomförlig miljöstrategi som skulle fokusera på 
försäkringsprodukterna, arbetet på kontoret eller uppföljningen av miljömål. Dessa fynd 
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kommer användas i benchmarkingen för att se ifall det går att lära sig av andra bolags 
lyckanden eller misslyckanden. 

5.1.3 Vad görs i miljöväg hos andra försäkringsbolag? 

Benchmarkingen utfördes på fem bolag med syftet att samla in information över hur 
andra företag i försäkringsbranschen har tagit in miljöaspekten i deras verksamhet. 
Bolagen var IF (IF 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2019), Fennia (Fennia 2017, 
2018a, 2018b), Folksam (Folksam 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f; 
Happyworks 2018; United Nations Global Compact 2019), Watercirkles (Watercirkles 
2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e) och OP, varav IF och Folksam finns i både Finland 
och Sverige, Fennia och OP endast i Finland och Watercirkles endast i Sverige. Dessa 
bolag valdes genom att välja de största konkurrenterna för LokalTapiola i Finland och 
dessutom de intressanta bolag i miljösyfte från Sverige. De bolag som fanns både i 
Finland och Sverige analyserade båda ländernas nätsidor, eftersom stora skillnader 
fanns. Watercircles som är aktiv i både Sverige och Norge, valdes för att det är ett mindre 
bolag som fokuserar hela deras verksamhet på miljömedvetenheten. Informationen 
samlades genom en utförlig undersökning på bolagens nätsidor och sociala medier.  

Informationen sammanställdes i tabellformat och kategoriserades enligt hur 
miljömedvetenheten syns i kundkontakter, hur företaget arbetar inom bolaget för 
miljövänlighet och hur bolagen byggt upp en strategi för att nå miljömål. Med 
kundkontakter menas alla de kontakter företaget har med kunden, allt från besök till 
kontoret, information på nätsidan, brev hem på posten, kundbetjäning, produktutbud 
andra kampanjer kunden kan ha nytta av. Arbete inom bolaget omfattar bl.a. val av 
vatten- och el-leverantör, utbildning av arbetare, val av transportmetod samt annat 
arbete som påverkar de anställda. Det sista temat strategiuppbyggandet tog i beaktan 
hurudant arbetar företaget har långsiktigt, ifall de arbetar systematiskt mot ett miljömål, 
hur de informerar sina kunder om detta och ifall miljöarbetet är omfattande eller endast 
fokuserar på ett specifik område. 

Denna del av undersökningen strävade efter att samla tillräcklig kunskap för att 
igenkänna möjligheter på hur miljöengagemang kunde utföras, förstå vilka risker som 
finns, och samla ihop exempel för att bygga upp case till workshoppen. Under 
benchmarkingen uppkom det flera olika tankar, reaktioner och känslor hos mig som jag 
använde för att utveckla casen till workshoppen, för att förhoppningsvis  också väcka 
tankar och reaktioner hos deltagarna.  
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Benchmarkingen är också till för att skaffa idéer över hur LokalTapiola kunde sticka ut 
ur mängden. Den strategiska nivån är också väldigt viktig hos bolagen för att förstå vem 
som inte endast lyckas med marknadsföringen av deras miljövänliga beslut, utan faktiskt 
lever som de lär. Greenwashingen kommer jag också ha i fokus, som en kritisk faktor i 
benchmarkingen. Ett annat sätt att sticka ut ur mängden från de normala och 
landsomfattande miljöval, är lokalhet och att ta med kundinsikten i arbete, något som 
workshoppen främst fokuserar på. 

Ett mindre mystery shopping -test utfördes också på alla de benchmarkade företagens 
nätsida där vägen från nätsidans första sida till köpet av en hemförsäkring testades. Med 
mystery shopping menas att en köpresa eller en tjänst analyseras i forskningssyfte utan 
att företaget vet av det. Mystery shopping kan exempelvis användas till att jämföra 
konkurrenternas servicekvalitet eller de anställdas produktkännedom, eftersom den 
information som samlas in av kundservicen är exakt den som deras egentliga kunder 
också får. (Janac & Weis 2000, s. 8-11) I testet var fokus på att se ifall miljöaspekten 
kommer fram i något skede av köpet av en försäkring. Inget av bolagen tog  fram hur 
specifik köpet av hemförsäkringen påverkar miljön. Watercycles var det enda bolaget där 
miljöaspekten kom fram i något skede, men endast på framsidan som en text över varför 
Watercycles är ett miljövänligt bolag. Men inte heller på Watercycles kommer det i 
köpprocessen fram att hemförsäkringen är märkt Bra Miljöval eller hur just den 
hemförsäkringen påverkar miljön.  

Överlag var de stor fokus på pappersfri tjänst på bolagens nätsidor. Främst på de finska 
bolagens nätsidor låg fokusen på pappersfri tjänst och ansvarsfull placeringsverksamhet. 
På kontoret var fokusen främst på sortering, val av energileverantör och utbyte till LED-
lampor. Minskning av arbetarnas miljöpåverkan genom resande, försöktes minskas vid 
flera bolag genom att ha mera möten online och försöka undvika flyg som 
transportmedel. På nätsidorna kom också fram att i ersättningen försöker miljöfrågor 
tas in genom att återvinna egendom som gått sönder och använda miljömedvetna 
underleverantörer.  

En stor skillnad kunde ses mellan de finska och de svenska företagens miljöarbete. 
Svenska försäkringsbolagen hade mer strategiskt och långsiktigt arbete,  mer omfattande 
och omväxlande miljöarbete. De svenska bolagen har dock hjälp från 
Naturskyddsföreningen och där via möjligheten att kunna ge sina försäkringar 
certifikatet Bra Miljöval. Inget sådan certifikat finns i Finland, men kunde möjligen göras 
tillsammans med en miljöorganisation i Finland, men kräver ett mer långsiktigt och 
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omfattande arbete. De svenska kunderna kunde få miljövänliga försäkringar, miljötips 
och rabatt för miljövänliga val. På de bolag som hade både en finsk och svensk nätsida 
(IF och Folksam) var det lätt att jämföra skillnaderna mellan nätsidorna. På IF:s hemsida 
ses tydligt hur de överfört samma material från den svenska sidan till den finska. I 
materialet, som t.ex. miljörapporterna, kom tydligt fram att det var gjort i Sverige och all 
information kunde inte relateras till i Finland.  

Ifall jag analyserar den strategiska sidan med miljöarbetet går det klart att se att Folksam 
i Sverige har ett väldigt lyckat sådan, också IF i Sverige har en väldigt klar miljöstrategi 
som omfattar hela bolaget och ställer klara miljömål med deadlines. OP i Finland lyckas 
kanske bäst i Finland, ifall det bortses ifrån IF Finland som använder till hälft IF Sveriges 
strategier. OP har dock hjälp från att de är ett sånt omfattande bolag, och deras 
miljöstrategi innefattar inte endast OP försäkringar, utan hela OP koncernen och är 
därför inte lika försäkringsspecificerad som de svenska bolagens miljöstrategier. Fennias 
miljöstrategi var möjligtvis den vagaste, i alla fall med den informationen de delar ut 
offentligt på deras nätsida. Det hittades varken målsättningar eller långsiktiga planer, 
endast vaga löften och en lista med sätt de försöker motverka klimatförändringen. 

En till skillnad mellan de finska och svenska bolagen var deras sociala medier. Jag 
analyserade endast företagens Facebook och Instagram sidor, men hittade redan där 
stora olikheter. På de svenska sidorna var Facebook-användarna dvs. kunderna mer 
engagerade med att fråga och kommentera både negativa och positiva saker. Företagen 
är också väldigt duktiga på att svara på dessa funderingar och feedback. Detta dock i båda 
länderna, men i Sverige har det ett större arbete med svarandet. I some-flöden kom inte 
miljöfrågorna så mycket fram, enskilda inlägg på några av företagens some-kanaler 
kunde hittas men inget fortlöpande arbete. 

Watercircles är ett så olikt bolag än de resterande benchmarkade bolag, så det är svårt 
att jämföra dem med de andra. Jag hade inte hört om bolaget före benchmarkingen och 
blev direkt väldigt intresserad om detta verkligen var ett lyckat koncept. Det visade sig 
inte vara lika lyckat som jag önskade. På nätsidan såg allt ännu bra ut, och miljökonceptet 
sålde de väldigt bra till läsaren genom att också skriva om försäkringar och miljöfrågor 
på en gräsrots nivå, inte som skyhöga vaga löften. Men då jag gick in på deras Facebook 
och möttes av negativa kommentarer även deras kundtjänst och senaste uppdateringen 
från 2016, samt att deras finansiella information som inte heller såg så positiv ut, blev 
jag mer tvivlande på deras verksamhet. Företagets branding-idé verkar intressera och 
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vara god, men grunderna över att vara ett fungerande försäkringsbolag verkar inte 
fungera så bra, vilket resulterar till att slutresultatet inte är så bra som de hoppats.   

De exempel som valdes för att utvecklas till case för workshoppen valdes för att de var 
typiska och återkommande hos de benchmarkade företagen (ex. pappersfri-tjänst), eller 
var de mer extrema de använde exceptionell miljöarbete (ex. Bra Miljöval), eller omvänt 
något som inte utfördes väl i miljöväg (ex. miljömål och uppföljningen av dem). 
Kännetecknande hos alla försäkringsbolagen var också fokusen på hur kunderna väljer 
sina försäkringsbolag och vilka saker som de uppskattar, detta skilde sig mycket från 
företag till företaget. Därför valdes också case 3 som uppbyggdes av flera exempel, för att 
få deltagarna att väga och jämföra olika kriterier i valet av försäkringsbolag. Jag skrev 
ner flera olika förslag exempel under benchmarkingens gång, som sedan slogs ihop eller 
avgränsades till fyra stycken case. Casen utgjordes enligt de områden case-företaget 
LokalTapiola hade utnämnt att de är specifikt intresserade av, och genom att försöka ha 
case som omfattar olika delar av miljöarbete. Casen ger chansen för deltagarna att 
kommentera exempel från kampanjer och kundtjänst, till mer djupare uppbyggande av 
strategier. Deltagarna hoppas också lära sig något om miljöarbete inom 
försäkringsbolag, för att sedan lättare kunna ge praktiska exempel för hur de önskar sig 
att LokalTapiola Österbotten kunde arbeta. 

5.2 Vad vill kunderna att försäkringsbolagen skall göra i miljöväg? 

Arrangerandet av workshoppen var en lång process som innehöll flera möten med 
anställda på case företaget, planering av innehåll till workshopen, pilotworkshop, 
inbjudan till workshoppen, workshoppens genomförande och workshoppens analys. 
Eftersom jag arbetade vid LokalTapiola Österbotten under hela processens gång kunde 
ändå mycket av arbetet för workshoppen ske parallellt med det dagliga arbetet. 

5.2.1 Vad gjordes innan Workshoppen? 

Före den egentliga workshoppen på LokalTapiola utfördes en pilotworkshop. Till 
Pilotworkshoppen bjöds tio valda personer för att testa workshoppens upplägg och ge 
feedback på innehållet. Pilotworkshoppen lyckades väldigt bra och det empiriska 
material från denna workshop var så pass intressant och relevant att den också kommer 
användas i analyserna över det empiriska material, som stöd för det material som samlas 
in från den egentliga workshoppen. Till pilotworkshoppen var 10 stycken deltagare 
inbjudna, som alla kände mig, och de flesta kände eller visste varandra. Fem deltagare 
slapp på plats till workshoppen som ordnades en kväll i min lägenhet. Miljön var väldigt 
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avslappnad jämfört med den kommande egentliga workshoppen. I lägenheten bjöds det 
på något smått att äta, med musik i bakgrunden och deltagarna som redan kände 
varandra satt på soffan i ett vardagsrum. Alltså var miljön väldigt avslappnad.  

Den främsta feedbacken av pilotworkshoppen var angående små språkliga justeringar, 
ändringar i ordningen av några frågor och upplägget. Frågade också specifikt åsikter ifall 
det påverkade deltagarna att workshoppen filmades, vilket de inte tänkte på mer än de 
första två minuterna. Diskussion över hur många deltagare som skulle vara optimalt, vad 
som skulle vara bra att servera till deltagarna och ge dem som tack för deltagandet. 
Pilotworkshoppen gav mig också säkerhet och vana över att leda workshoppen. 

På basen av diskussioner med företagets försäljningschef och marknadsföringschef 
valdes deltagarna kontaktas genom ett inlägg som delades på företagets sociala medier. 
Inlägget som publicerades på företagets sociala medier sågs av personer som redan 
engagerat med företaget till den nivå att de börjat följa företaget på sociala medier, och 
kan därför ha ett lägre steg till att vidare engagera med företaget. Inlägget innehöll en 
video där det specificerades att deltagarna i workshoppen inte behövde vara 
LokalTapiolas kunder från förr, ha någon typ av förhandskunskaper av varken 
försäkringsbranschen eller miljöfrågor. Men för att ta steget och delta är kunden 
troligtvis intresserade av någotdera av ämnena för att ta steget till att faktiskt anmäla sig. 
Utöver videon fanns det en kort text och en länk där via de intresserade kan anmäla sig 
till workshoppen (se text 1 i bilaga 2 för texten). I texten skrevs också att det maximala 
antalet deltagare är 12, eftersom idealet skulle vara 10 deltagare och vi räknade med ett 
lite bortfall. LokalTapiola Österbotten har ca 3200 följare på Facebook och ca 400 på 
Instagram. Inlägget publicerades på torsdag 22.3.2019 och på måndag hade inlägget nått 
ut till ca 1.900 människor och tre personer hade anmält sig. Det var tidigare bestämt att 
ifall en uppsving på anmälningar ännu behövdes skulle inbjudningar skickas per mail till 
valda grupper. Då deltagare inte blev mera skickades en inbjudan till Hankens 
studeranden i Vasa och organisationen svensk Ungdom (se text 2 bilaga 2 för texten i 
mailet). Mailet skickades ut den 1.4.2019, då det var mer klart hur många som hade 
anmält sig via Facebook. Anmälan stängde den 9.4.2019, då var det 8 anmälda till 
workshoppen.  

Oron som fanns hos några av företagets representanter under planeringsmötet för 
workshoppen och hos mig själv också, över ifall kunder är intresserade och tillräckligt 
engagerade att komma på en workshop och använda sin fritid för detta, visade sig inte 
vara onödig. En del deltagare anmälde sig nog via inbjudningarna med en del bjöd jag in 
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personligt för att få tillräckligt deltagare för att workshoppen skall vara möjligt att 
utföras enligt plan. Utöver detta avbokade några av de anmälda deltagarna ännu samma 
dag på grund av sjukdom och tidsbrist, så fick inskaffa några inhoppande deltagare till 
genom ett bekvämlighetsurval. Att skaffa deltagare kändes redan i början lite osäkert och 
därför hade jag som tur en plan B. Jag hade inskaffat egna inhoppare som kunde agera 
som reservdeltagare vid behov. Slutligen blev ändå workshoppen väldigt lyckad, och de 
som deltog i workshoppen hade mycket intressant att komma med. 

5.2.2 Vad innefattade Workshoppen? 

Workshoppen (se bilaga 1) var uppdelad i fyra huvuddelar: bakgrundsinformations-
blankett, åsiktsfrågor del 1, case-diskussioner, och åsiktsfrågor del 2. Evenemanget 
inledes med att deltagarna bjöds på semla och kaffe eller te, medan LokalTapiola 
Österbottens försäljningschef kort berättade om bolaget och dess miljöarbete. Sedan 
berättade jag kort om mig själv, syftet med min avhandling och miljö-workshoppens 
underlag. Deltagarna informerades över workshoppens längd, vilka uppgifter som 
kommer göras enskilt och vilka som utförs i grupp.  

Workshoppen började med att deltagarna fyllde i en enkät (se bilaga 3), med syftet att 
samla in deltagarnas bakgrundsinformation, och få dem att kategorisera sig själv inom 
hur miljöengagerade de är och hur insatta de är i försäkringsbranschen. Informationen 
som samlades in med denna enkät förenklar analys, då det lättare går att kategorisera 
deltagarna enligt kön, ålder, intresse och grad av insatthet. Enkäten inleddes med en kort 
förklaring över enkäten och workshoppens anonymitet och tillförlitlighet, samt 
workshoppens syfte. Deltagarna godkände användningen av deras skriftliga och 
muntliga svar i undersökningen, genom att svara på enkäten.  

Efter att alla deltagare besvarat enkäten delades en blå penna, en röd penna och ett 
papper ut till alla deltagarna. Jag förklarade att de till näst skall kort svara på tre frågor 
genom att skriva ned de första ord, meningar eller tankar som uppkommer då de hör 
frågorna. Det klargjordes redan här till deltagarna att samma frågor ställs i slutet av 
workshoppen, så ifall de endast kommer fram till några ord, är det helt okej. Frågorna 
ställdes en i taget, och deltagarna hade ca 1,5-2min tid att svara på varje fråga. Frågorna 
ställdes så att de blev hela tiden mer specifika. Först frågades ”Vilka tankar öppnar 
miljömedvetenhet hos dig?”, sedan ”Vilka tankar öppnar miljömedvetenhet för företag 
hos dig? och till sist  ”Vilka tankar öppnar miljömedvetenhet för försäkringsbolag hos 
dig?”. Deltagarna skrev ner sina svar före Case-diskussionerna med den blåa pennan, 
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och efter Case-diskussionerna användes den röda pennan. Detta för att jag skall lättare 
se skillnaden på deltagarnas svar. Efter att deltagarna svarat på alla tre frågor vände de 
pappret och ställde det åt sidan. Syftet med åsiktsfrågorna var att få fram deltagarnas 
tankar överlag på miljömedvetenhet hos företag och försäkringsbolag. Men också få 
deltagarna att själv komma in i tankebanorna för att det skall vara enklare i nästa 
delmoment, gruppdiskussionerna, att direkt komma igång med diskussionerna. 

Sedan delades deltagarna in i två grupper på 3-4 deltagare och en utomstående 
moderator. Som moderatorer agerade personal från LokalTapiola Österbotten. 
Moderatorernas uppgift var att uppehålla diskussionen ifall deltagarna inte fick igång en 
diskussion av case-frågorna, samt agera som sekreterare och skriva ner gruppens 
huvudsynpunkter. I grupperna diskuterades de fyra casen som uppgjorts av 
benchmarkingen, som utfördes före workshoppen (se figur 13). Just dessa fyra case 
valdes för att de täcker stora delar av miljöarbetet som hittades i de benchmarkade 
företagen. De tar också upp ämnen som diskuterats i den tidigare litteratur som 
presenterades i kapitel 3 som bland annat gröntvätt, miljöstrategier och miljömål. Casen 
var till för att ge deltagarna djupare förståelse över hur försäkringsbolag redan nu agerar 
med miljöfrågor i Finland och Sverige, och ge deltagarna chansen att reagera på dessa. 
Casen försökte få fram deras värderingar, och åsikt över vad som faktiskt ger 
försäkringsbolagen mervärde och vad inte. Nedan presenteras casen kort:  

Case 1 ”Lever du som du lär?”: Ett enklare case som handlar om att använda och 
marknadsföra papperslös tjänst (dvs. kunden får e-fakturor istället för pappersräkning). 
Caset försöker få fram diskussion som besvarar följande frågor: Hur reagerar en kund på 
gröntvätt? Vill kunderna hellre att de själv belönas eller att pengar skänks till välgörenhet 
ifall de gör ett miljövänligt val? Vart skulle en kund vilja att försäkringsbolag donerar 
sina pengar? Hur kunde den lokala miljön påverkas? Är de anställdas miljömedvetna 
verksamhet lika viktig som kundernas? 

Case 2 ”Miljömedvetna försäkringar?”: Deltagarna ställs frågan ”Vad är en miljövänlig 
försäkring?” och sedan visas två videoklipp till deltagarna. Den första videon är gjord av 
Naturskyddsföreningen i Sverige och förmedlar information om hur konsumenter gör 
miljömedvetna val i vardagen, men inte kanske tänkt på att miljömedvetna val kan också 
göras vid inköp av försäkringar. ”Bra miljöval”-presenteras som ett certifikat 
försäkringar kan få ifall de uppfyller Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Det andra 
videoklippet är en marknadsföringsvideo gjord av Folksam i Sverige där de berättar mera 
om dessa försäkringar märkta med ”Bra miljöval”. Certifikatet kräver att bilarna 
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repareras hos en miljövänlig bilreparatör och att miljövänliga material och ämnen 
används då hus renoveras. Efter att deltagarna sett videorna ges deltagarna 
diskussionsöppnande frågor för att få fram svar på följande tankar: Vilka reaktioner 
videoklippen skapar hos dem? Ifall videoklippet informerar tillräckligt bra över hur en 
miljövänlig försäkring fungerar? Ifall dessa videoklipp och miljövänliga försäkringar 
skulle fungera i Finland? Videorna och diskussionerna strävar att få deltagarna att förstå 
hur miljömedvetenhet kan tas i beaktan i försäkringsverksamheten. 

Case 3 ”I valet och kvalet”: Till deltagarna presenteras ett försäkringsbolag som har 
fullständigt grundat sin verksamhet runt miljömedvetenhet. Därefter presenteras ett 
påstående i taget, bland annat ”att detta bolag har dyrare försäkringar än ett 
miljöneutralt bolag” och ”att företaget har fått negativ feedback på deras kundtjänst på 
sociala medier” till deltagarna. Till sist bes deltagarna välja de viktigaste kriterierna i 
valet av försäkringsbolag bland några alternativ. Caset strävar efter att förstå hur stor 
tyngd deltagarna faktiskt sätter på att försäkringsbolagens miljömedvetenhet, genom att 
få deltagarna att jämföra olika faktorer med miljömedvetenhet. Ifall priset eller 
kundbetjäningen ändå väger mera? Söker deltagarna information om försäkringsbolag 
på deras nätsidor och sociala medier eller väger rekommendationer och vanor mera?  

Case 4 ”Lurande löften”: I detta skede hoppas det att deltagarna har en insikt i hur 
försäkringsbolag kan engagera med miljöfrågor, eftersom detta case är mer strategiskt. 
Caset tar upp situationer över hur försäkringsbolag tidigare informerat och inte 
informerat om sina miljömål. Caset strävar efter att få fram diskussion som besvarar 
följande frågor: Hurudana miljömål borde försäkringsbolag ställa? Hur borde 
försäkringsbolag rapportera över dessa? Hur borde mörkläggning och icke-rapportering 
straffas? Hur borde försäkringsbolag marknadsföra ifall de når/icke når målen? Kunde 
miljömålen göras mer praktiska?  
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Figur 13 Case-sliderna från Workshop-presentationen 

Efter case-diskussionerna gick deltagarna tillbaka till sina platser för att sedan igen svara 
på samma åsiktsfrågor de fick före casen. Nu besvarade deltagarna på frågorna med en 
röda pennan, för att klarare se vilka svar som de gett efter case-diskussionerna. Frågorna 
ställs igen en i taget och de har 1,5-2 minuter på sig att svara på varje fråga. Efter att 
deltagarna besvarat åsiktsfrågorna öppnade jag upp till en öppen slutdiskussion, där 
tanken var att deltagarna skulle kunna dra slutsatser över sina tankar och ge konkreta 
råd för miljöarbete hos försäkringsbolag. 

Workshoppen tog ungefär en timme och 30 minuter inkluderat presentation av bolaget 
och matutbjudning. I pilotworkshoppen tog själva workshoppen utan presentation av 
bolaget och matutbjudning ca en timme. I de korta diskussionerna jag hade med 
deltagarna efter workshoppen fick jag positiv feedback på workshoppens upplägg, 
intressanta casen och mångsidiga uppgifterna. Tanken bakom att ha så olika steg och 
uppgifter under workshoppen var att både stimulera deltagarna och hålla den 
intresserade, vilket verkade fungera bra.  
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5.3 Vad kom Workshoppen fram till? 

De mångsidiga uppgifterna i workshoppen gav mig flera olika typer av datamaterial: 
enkätsvaren, svaren på åsiktsfrågorna i pappers, moderatorernas anteckningar, 
videoinspelning av gruppdiskussionerna och egna anteckningar. Informationen som 
samlades in med bakgrundsinfoblanketten sammanställdes (se bilaga 4),  analyserades 
som helhet och enskilda svar jämfördes för att se ifall deltagarna kunde kategoriseras. 
Deltagarna i workshoppen var främst unga studeranden och arbetstagare. Största delen 
sade ändå att de alltid, ofta eller ibland gör miljömedvetna köpbeslut i vardagen, och alla 
deltagarna valde att de gör dem i alla fall på grund av att de vill påverka 
klimatförändringen. Bland deltagarna kunde också urskiljas en del som var väldigt 
insatta i försäkringsbranschen och en del som var väldigt insatta i miljöfrågor, men de 
flesta var lite insatta i båda. 

Det fanns en deltagare som var väldigt insatt i miljöfrågor, men gör bara miljömedvetna 
köpbeslut ibland, då med anledningen att personen vill påverka klimatförändringen och 
bidra till en förändrad attityd i samhället. En annan deltagare som var väldigt insatt i 
miljöfrågor, men inte alls i försäkringsbranschen, gör alltid miljömedvetna val i vardagen 
med anledningen att hen vill påverka klimatförändringen och att samhället påverkar. En 
tredje deltagare svarade att hen alltid gör miljömedvetna val i vardagliga köpbeslut med 
anledningen att det ger en känsla av välbehag, men svarade ändå att hen endast är något 
så insatt i miljöfrågor. Mellan arbetstagarna med studeranden, går det att se att de 
deltagare som var arbetstagare tar själv eller tillsammans med någon annan hand om 
försäkringarna, de gör mer miljömedvetna köpbeslut och med mer anledningar än de 
deltagare som var studeranden. Det går att spekulera att de deltagande arbetstagarna 
har en aningen bättre ekonomi och därför kan lättare göra miljömedvetna köpbeslut i 
vardagen då miljövänliga produkter ofta är aningen dyrare. De manliga deltagarna var 
inte så insatta i försäkringsbranschen, med väldigt eller något så insatta i miljöfrågor och 
gjorde miljömedvetna köpbeslut ibland eller ofta, med anledningen att de ville bidra till 
samhällets attityd. 

Åsiktsfrågornas svar däremot sammanställdes i tabellformat (se bilaga 5). Deltagarnas 
svar jämfördes med varandra, samt jämfördes också enskilda deltagares förändring av 
svar från del 1 till del 2. Alla deltagare hade en omfattande bild av miljömedvetenhet 
generellt och att denna inte ändrade så mycket under workshoppens gång. Den främsta 
ändringen från del 1 till del 2 kom i hur deltagarnas syn på hur miljömedvetenhet hos 
företag hade ändrat, mycket direkta ämnen som diskuterats i case-diskussionerna hade 
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skrivits ner i del 2. I svaren över miljömedvetenheten hos företagen ställde deltagarna 
ganska mycket ansvar på företagen och påpekade deras makt och påverkan på enskilda 
konsumenter. Mer djupgående analys på svaren presenteras senare i avhandlingen. 

Svaren i case diskussionerna sammanställdes genom att slå ihop moderatorernas 
anteckningar, med mina egna anteckningar och konkreta meningar dragna från 
transkriberingen av videoinspelningen av diskussionerna i både pilot- och den egentliga 
workshoppen. Detta dokument färgkodade jag sedan genom att färga meningar och 
tankar som svarade på samma fråga t.ex. ”Vad påverkar förtroendet?” med samma färg, 
och till sist sammanställa dessa svar så att de innehöll huvudpunkterna och deltagarnas 
åsikter (se bilaga 6). Av denna sammanställning drog jag ännu ihop deltagarnas åsikter 
och idéer till en ännu mer kortfattad och enkel figur där de främsta åtgärderna i varje 
delområde kommer fram (se figur 14). I den mer djupgående analysen kommer ändå 
både sammanställningen och figurens data användas. 

Som en sammanfattning av figur 14, borde miljöarbetet var något väldigt konkret, gärna 
lokalt, uppföljas och informeras noga om, och det borde ske tillsammans med kunden. 
Antingen så att företaget lär något till kunden, att företaget påverkar kundens beslut 
genom t.ex. prissättning och produktutbud, eller tillsammans med kunden försöka nå ett 
miljömål. Det är företagets ansvar att arbeta miljömedvetet och det borde bli en 
grundförutsättning också för försäkringsbolag. Deras påverkan på kunderna är stor och 
därför borde försäkringsbolagen hjälpa kunderna att leva miljövänligt. Miljöarbetet 
borde innehålla praktiska och konkreta mål som sedan marknadsförs till kunden, också 
mål som inte uppfylls. Viktigt också att miljömålen ställs med en genomförligt strategi, 
så att miljöarbetet inte endast är igång ett tag eller endast i en del av företaget utan att 
arbetet är genomtänkt och genomförligt i hela verksamheten. 

Den pappersfria tjänsten var också ett ämne som uppkom flera gånger i diskussionerna, 
också redan före det första caset där de djupare diskuterades. Detta kanske eftersom det 
är ett av de mest märkbara sätt försäkringsbolag syns i kundernas vardag, i form av 
räkningar och försäkringsbrev som kunden får hem antingen i sin postlåda eller på e-
mailen. Ifall kunden inte är i behov av någon ersättning eller ny försäkring är detta enda 
interaktionen mellan kund och försäkringsbolag. Ifall kunden är i behov av ersättning 
eller ny försäkring, kommer nya interaktioner med i bilden som kundbetjäning och 
produktens pris och villkor, vilka också var väldigt viktiga delar i valet av 
försäkringsbolag enligt deltagarna. 
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Figur 14 Sammanställning av case-diskussionerna 

Eftersom jag arbetade normalt för LokalTapiola Österbotten under processens gång, 
kom jag också själv fram till hur svårt de faktiskt är att ta upp miljövänlighet med kunden 
i t.ex. telefon utan att få det att låta skenheligt. Om jag normalt frågar kunden ifall den 
vill ta i bruk pappersfria-tjänsten och hellre får räkningarna elektroniskt, tänker kunden 
mer på vilket som faktiskt mer praktiskt för den. Men ifall jag blandar in att vi också 
skänker pengar till välgörenhet ifall kunden tar i bruk pappersfri-tjänst, kan valet för 
kunden bli svårare, och kunden möjligtvis även välja ett sätt som inte alls är praktiskt för 
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kunden. Efter några försök kom jag fram till att det är lättare att först fråga ifall kunden 
vill ta tjänsten i bruk, och ifall kunden vill, sedan först tacka kunden och meddela att vi 
skänker en summa pengar till välgörenhet som tack. Marknadsföringen över att vi 
skänker pengar till välgörenhet av varje pappersfri-tjänst är svårt att ta fram i telefon, 
det känns som denna information borde hellre delas i sociala medier och andra 
marknadsföringskanaler där kunden inte direkt behöver göra valet efter 
informationsupptaget. 

I alla sammanställningar av workshoppens resultat har jag slagit ihop pilot- och den 
egentliga workshoppens resultat så att det analyserande materialet skall vara mer 
omfattande men det går att jämföra dessa två workshoppar också sinsemellan. I 
pilotworkshoppen var reaktionerna mer uppväckande och positiva. Det kändes som om 
de lärde sig mera av ämnet och sedan kunde tänka mer miljömedvetet om 
försäkringsbolag för att komma på nya idéer. Medan i den egentliga workshoppen var 
reaktionerna mer realistiska, skeptiska och fundersamma. Troligen beror detta på att de 
som deltog i den egentliga workshoppen var antingen redan inlästa eller inlärda på 
antingen försäkringsbranschen, miljöfrågor eller båda. Största delen i den egentliga 
workshoppen var ändå väldigt villiga till miljömedvetet arbete i försäkringsbranschen, 
men mer skeptiska på genomförligheten, uppföljningen och risken till greenwashing än 
pilot-deltagarna. Denna skillnad dock intressant, eftersom kunder eller potentiella 
kunder också troligtvis tänker och reagerar på olika sätt mot grön marknadsföring. De 
mer inlästa är mer analyserande och skeptiska, medan de mindre insatta lär sig något 
nytt och tycker att all miljöarbete är till godo. Båda grupperna är ändå potentiella kunder 
som bör beaktas i miljöarbetet. Pilotworkshops deltagarna funderar på miljöfrågor och 
försäkringsbranschen mer generellt, medan deltagarna i den egentliga workshoppen var 
mer insatta och därför mer realistiskt och konkret tänkande kunder. 
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6 SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FÖRSLAG FÖR 
FORTSATT FORSKNING 

Diskussionerna över avhandlingens resultat är liksom forskningsfrågorna tudelat: 1) 
Analys över ifall metoden som användes i empirin är en lyckad metod för att ta in 
kunderna i strategiutvecklingen, för att få svar på ”Hur kunde byggstenarna i en metod 
som engagerar kunderna i en strategiutvecklingsprocess se ut?”. 2) Analys över det 
material som samlades i båda delarna av empirin för att möjliggöra manageriella 
implikationer till LokalTapiola Österbotten, för att få svar på ”Vad kan 
försäkringsbranschen och främst LokalTapiola Österbotten göra i miljöväg för att 
besvara kundernas behov?”. Den första analysen kommer starkt stödas av tidigare 
studier som presenterats och funderingar på metodens funktionalitet, medan den andra 
analysen stöder sig starkt på både benchmarkingens och workshoppens konkreta 
resultat, och litteraturen presenterad i miljökapitlet. Min roll som aktionsforskare 
slutade inte efter workshoppen. I analysen har jag utgått från mina egna anteckningar 
som jag skrivit ned efter benchmarkingen och de båda workshopparna, och använt min 
kunskap om branschen för att tillämpa lösningarna till den. Anteckningarna innehåller 
egna reflektioner, praktiska förslag och diskussionsämnen som uppkom ofta eller som 
jag tyckte var väldigt intressanta. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 198-201) 

6.1 Vad kan vi lära oss av avhandlingens metod?  

”Hur kunde byggstenarna i en metod som engagerar kunderna i en 
strategiutvecklingsprocess se ut?” löd den första forskningsfrågan. Avhandlingens metod 
testade de byggstenar och råd som gavs i avhandlingens teoretiska referensram och kom 
fram till följande slutsatser. 

Uppbyggandet av hela metoden startade i tankesättet att kunden skulle engageras och 
ses mera som en källa och en del av en relation, än en mottagare av en tjänst eller produkt 
(Normann 2001). Den tidigare litteraturen fokuserade starkt på att företaget skulle lära 
känna kunden för att sedan möjliggöra en omformulering av den egna 
strategiutvecklingsprocessen för att engagera kunden starkare i processen.  Med 
metoden ville jag få kunden att engagera med företaget och förstå hur kunderna upplever 
försäkringsbranschers relation till miljöfrågor (Frawley 2015, s. 5-7). Lagerstedt (2014) 
presenterade att en strategi byggs på nuläget, vart man vill komma och hur man tar sig 
dit. Metoden började med en benchmarking som strävade hitta svaren på nuläget och 
förslag på vart man vill komma, i workshoppen fortsatt diskussionerna om vart man vill 
komma men också förslag på hur man tar sig dit presenterades. En lyckad plan tar vara 
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på sina resurser genom att aktivera kunderna, eftersom då aktiverar företaget sina 
resurser och skapar mervärde. (Voima, Heinonen & Strandvik 2010, s. 1, 5) 
Workshoppen var första steget i strategiskapandet.  

Som det poängterades i tidigare kapitel så var de goda sidorna med att jag var 
aktionsforskare var att jag hade branschkunskapen, tillgängligheten, och var en naturlig 
del av företaget inne i utvecklingsprocessen (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 198). Därför 
rekommenderar jag att forskaren antingen arbetar inom bolaget eller att den är väldigt 
insatt i ämnet och gör det till en längre process så forskaren hinner reflektera 
datamaterialet som samlats i workshoppen med det vardagliga arbetet eller tidigare 
kunskaper. Under workshoppen var det viktigt att jag som företagets representant och 
aktionsforskare berättade om hur idén praktiskt skall bli till något konkret och vilka 
teknologiska lösningsmöjligheter som finns, för att kunderna igen skall möjliggöras att 
ge företaget information om deras behov, preferenser och tillfredställelser. (Piller, Ihl & 
Vassen 2011, s. 2) 

Workshoppens olika delar gav möjligheten att samla in olika typer av data. De olika 
uppgifterna som utfördes enskilt och i grupp stimulerade deltagarna på olika vis, och att 
svara på samma åsiktsfrågor två gånger under workshoppens gång gav deltagarna 
chansen att utvärdera deras egna tankeutveckling. Enligt den kunddominanta logiken 
ville workshoppen också starta strategiskapandet i kundernas vardag och skapa värde 
hos kunderna redan under strategiprocessen, inte endast i användningen (Voima, 
Heinonen & Strandvik 2010, s. 1,4). Flera av casen innehöll därför exempel som gjorde 
att deltagarna kunde analysera situationerna som om de skulle hända till dem i deras 
vardag, för att verkligen få fram deras ärliga reaktion. Workshoppens olika uppgifter var 
lyckade som datainsamlingsmetod och deltagarna själv gav också öppen feedback på att 
de var engagerande, intressanta och hjälpte till ifall man som deltagare inte visste så 
mycket om ämnet i förväg. Ifall innehållet i workshoppen ändras drastiskt 
rekommenderar jag användningen av pilotworkshop, med en grupp vald genom ett 
bekvämlighetsurval. Då försäkras innehållets relevans, samlas feedback på det nya 
materialet och arrangören får mer förtroende.  

Trefler (2014, s. 57-59) beskrev att adaptivt lärande är bra för att hitta trender och 
mönster, det försökte workshoppen också göra på två olika vis. I benchmarkingen söktes 
trender och mönster brand konkurrenter och i workshoppen var de kundernas tur att bli 
analyserade. Utvecklandet av casen genom en benchmarkingen fungerade väldigt bra. 
De två delarna stödde varandra starkt. Genom benchmarkingen fick jag också väldigt 
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mycket behövd bakgrundsinformation för att kunderna leda workshoppen svara på 
följdfrågor. Resultatet från benchmarkingen är ett resultat som förmodligen bolagen 
redan har, ifall de ständigt håller kolla på konkurrenternas miljöarbete. Dock är 
benchmarkingen gjord från ett kundperspektiv och ger värdefull information på vad som 
specifikt lades märkte till på bolagens nätsidor och sociala medier vid köpet av 
försäkringar ur ett kundperspektiv. En ständigt återkommande benchmarking på andra 
bolag i Finland samt andra länder rekommenderas, från olika synvinklar.  

Customer lifetime value (CLV) kunde ha använts som redskap för att bjuda in deltagare 
till workshoppen. Kunder med högt CLV värde har redan en naturlig relation till 
företaget och kunde därför ha lättare till att engagerande med företaget (Shankar & 
Carpenter 2012, s. 118). Mer tid på att specificera ledande användare inom 
försäkringsbranschen kunde också ha gjorts, eftersom dessa kunder har kundkännedom, 
kundinsikt och ser fördelar som företaget kanske inte själv ser (Pitta & Franzak 1997, s. 
238-239). Nu i efterhand går det att analysera deltagarna workshoppen, och se att de 
möjligen kunde kategoriseras i generation C och flera av dem kunde också ses som lead 
users. Deltagarna visade både engagemang, intresse att kommunicera och kunskap inom 
ämnet vilket kan förknippas med både ledande användare och generation C. Generation 
C  är också mer skeptisk för marknadsföring och företagens val, något som redan togs i 
beaktan i valen av casen, men var också ett diskussionsämne deltagarna själv tog upp i 
diskussionerna. (Trefler 2014, s. 3-12) 

Workshoppen strävade efter att skapa kundengagemang, som enligt Palmatier, Kumar 
och Harmeling (2018, s. 4) är kundens kognitiva, emotionella och sociala och fysiska 
respons för en produkt, alltså en reaktion på företaget åtgärder. Positivt engagemang 
skapas ifrån att nöjda kunder skapar tillit och ett emotionellt band till företaget, något 
som också lyckades då de kunder som redan haft ett svagt band skapade ett ännu starkare 
band med företaget genom att engageras aktivt i en workshop (Palmatier, Kumar & 
Harmeling 2018, s. 4). Känslan efter workshop var att ingen av deltagarna hade negativ 
feedback på varken försäkringsbranschen eller case företaget utan snarare var de 
inspirerade och hoppfulla för alla idéer och möjligheter det finns för 
försäkringsbranschen att engagera med miljöfrågor. 

Miljölagar och utgivning av miljöcertifikat är ett av de faktorer som påverkar att bolag 
arbetar miljövänligt men som också innehåller verktyg för bolagen att bygga upp sina 
strategier, t.ex. ISO 14000 verktygen är bra i skedet då bolagen inte än har en 
miljöstrategi. kunde t.ex. användas som hjälpverktyg i workshops skedet då kunderna 
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ännu är med. Ett startseminarium där man använder sig av ISO verktyget för att 
tillsammans med en miljöansvarig utsedd av ledningen och en grupp valda personer här 
t.ex. också kunde gruppera olika områden inom bolaget förta att sedan ge dem skilda 
handlingsplaner för att tillsammans arbeta mot miljömålen. (Erhardsson & Björnsjö 
1997, s. 39-43; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2019). 

Workshoppens funktionalitet och analys på ifall den mötte avhandlingens syfte att 
utveckla en metod som hjälper företag att förstå sig på hur kunderna kan engageras i en 
strategiutvecklingsprocessen, sammanställs i tabell 2. Här lyfts de områden i 
workshoppen som fungerade och ges förbättringsförslag på vad som kunde göras bättre. 
Alltså genom att följa dessa råd ges företaget redskap för att bygga en metod som 
engagerar kunderna i strategiskapandet. 

Tabell 2 Sammanställning på workshoppens funktionalitet 

Positivt med workshoppen Förbättringsförslag för workshoppen 

• Benchmarkingen samlade in 
tillräckligt med information för att 
utveckla casen och gav förståelse i 
hur försäkringsbolag arbetar med 
miljöfrågor 

• En aktion forskares roll gav 
möjligheten att utveckla 
workshoppen redan under 
workshoppens gång 

• Kunderna tyckte upplägget var 
intressant och mångsidigt 

• Kunderna tyckte upplägget var på 
en god gräsrotsnivå, för dem som 
inte visste så mycket om varken 
miljö eller försäkringar 

• Få tillräckligt med deltagare till 
workshopen. Utveckla 
inbjudningssystemet och ett möjligt 
lockbete 

• Hur kan resultaten användas mer 
konkret i arbetet? Ta in det konkreta 
redan i idéfasen genom t.ex. att ha 
praktiska case från det egna bolaget 
eller ha med anställda i workshoppen 

• Utveckla en fortsättningsworkshop 
där kundernas förslag fortsatt 
diskuteras mer djupare för att få 
klarare idéer 
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6.2 Förslag till byggstenarna i ett försäkringsbolags miljöstrategi? 

För tillfället är det vanligaste sättet för försäkringsbolag att reagera på 
klimatförändringen att mäta risken för miljökatastrofer i specifika områden och sedan 
höja priset i de områden med hög risk (Ilmasto-opas 2018). Men vad kunde 
försäkringsbolagen göra för att förebygga dessa katastrofer och bromsa 
klimatförändringen? Genom att analysera workshopsresultatet är målet inte att skapa 
kortvariga kampanjer och branding tips, utan helhetsstrategier som arbetar både kort- 
och långsiktigt i försäkringsbolagens alla områden. (Cairncross 1995, s. viii-x) Kunderna 
kan delas inom miljömedvetenhet delas in enligt basen av oro och förnödenheter 
(Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7). Alla kunder har sina gena förhållningssätt och bör 
bemötas enligt dem. Deltagarna i workshoppen var främst antingen insatta i miljöfrågor 
eller försäkringsbolag. Också i workshoppens resultat speglades idéer som är 
utvecklades av deltagarna med olika förhållningsätt på miljömedvetenhet. Efter att följt 
min egna modell (se figur 2), som utvecklades redan ur avhandlingens teoretiska 
referensram, kom jag fram till sju byggstenar som förslag till att bygga en kundbaserad 
miljöstrategi för ett försäkringsbolag (se figur 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Från kundförståelse till att bemöta kundens behov 

Försäkringsbolagen borde börja med att ställa tydliga långsiktiga och kortsiktig 
miljömål. Om målet är tillräckligt specifikt och mätbart, är det lättare att använda som 
jämförelse och mäta framstegen. Målen kan vara kortsiktiga, med stegvis förbättring, 
eller långsiktiga som kräver större genombrott. Men båda målsättningarna är lika 
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viktiga, får att nå de långsiktiga målen måste man nå de kortsiktiga målen längs vägen. 
(Schvaneveldt 2003, s. 138-141) De kortsiktiga målen får gärna vara väldigt praktiska 
t.ex. minska pappersmängden med en viss mängd papper tills slutet av året eller byta ut 
alla kontorens lampor till LED-lampor under sommaren. Exempel på de långsiktig 
målen kunde vara att sänka energikonsumtionen till en viss mängd eller att alla anställda 
skall ha utfört ett med ett miljöprogram tills slutet av 2020. Ett kortsiktigt miljömål kan 
också innebära ett gemensamt mål som företaget har med sina kunder som att städa en 
strand eller donera en viss summa pengar till en lokal verksamhet ifall tillräckligt med 
kunden väljer e-faktura. Sedan bör strategier som tar i beaktan olika områden företaget 
utvecklas, och varje enskild del av företaget bestämma mindre mål beroende på 
miljöpåverkan, och hela organisationen bör överväga ett gemensamt mål för hela 
bolaget. (Matthews 2003, s. 103) Under hela processens gång bör företaget vara 
transparenta emot kunden över hur miljöarbetet framskrider. Konkurrensfördelar 
kunde också skapas i kommunikationen om miljömålen och framskridandet med dem. 
Försäkringsbolagen borde inte endast publicera texter på nätsidan eller årsberättelsen, 
utan var kreativa och väcka uppmärksamhet för att skapa WOM och vetskap om ämnet. 
Risken med greenwashing finns då miljöprestandan är dålig och positiv kommunikation 
över miljöprestanda kombineras, därför bör marknadsföringen vara transparent, ärlig 
och företaget skall kunna stå bakom de löften de lovar (Dangelico & Vocalelli 2017, s. 7). 

Något som uppkom i workshopparna och i de tidigare studier som presenterades i kapitel 
2 och 3 var viktigheten med att vara transparent och heltäckande i 
miljöverksamheten. Deltagarna i workshoppen underströk viktigheten med att företaget 
skall kunna stå bakom sina ord, leva som de lär och transparent informera sina kunder 
om var och hur miljöarbetet sker. I marknadsföringen och kommunikationen utåt bör 
miljömålen uppföljas regelbundet, så att informationen bibehåller sin transparens. 
Kotler (i Shankar & Carpenter 2012, s. xix) diskuterade om att strategin måste 
genomsura verksamheten, inte endast vara något som görs i kundtjänsten utan också i 
andra delar av företaget (Cairncross 1995, s. viii-x). Att ta med kunden i arbetet och 
arbeta som ett team med kunden, tyckte också deltagarna att var en bra idé. Men då 
måste också företaget leva som de lär, och inte endast låta kunderna göra arbetet. 
Exempelvis inte endast be kunderna använda e-fakturor, då de anställda dricker sitt 
kaffe från pappersmuggar. Transparensen, och mentaliteten om att leva som man lär 
uppkom flera gånger i diskussionerna. För att miljöstrategin skall hållas heltäckande 
måste också hela företaget arbeta för samma miljömål och förutsättningarna för detta är 
att varje enskild arbetare vet sin uppgift och är medveten av miljömålet. ”Lär ut till dina 
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anställda, förrän du lär ut åt kunderna” påpekade en av deltagarna. Skolningar på hur 
arbetarna som enskilda individer både hemma och på arbetet kan göra miljömedvetna 
val, och hur de som en grupp av individer och som bolag kan arbeta för större miljömål 
kunde ordnas för personalen. Bolaget kunde kanske mera stöda kunden att vara 
miljömedveten, genom att påverka kunden att lättare välja miljömedvetna tjänster och 
produkter. 

Deltagarna i workshoppen sade att de lärde sig mycket nytt under workshoppen, 
speciellt om miljöarbetet hos försäkringsbolagen i Sverige. Eftersom miljötänk inom 
försäkringsbranschen är så pass nytt tyckte deltagarna att det vore en bra idé med att till 
exempel göra marknadsföringen till ett lärande forum. En marknadsföringskampanj där 
företaget lyfter fram länkarna mellan försäkringsbolag och miljöfrågor, till exempel i 
form av hur bolaget påverkas av klimatförändringen, hur bolaget själv arbetar för en 
hållbar utveckling och hur kunderna kan göra mer klimatvänliga beslut angående 
försäkringsfrågor. Risken med att lära ut i marknadsföringen är att det är lätt för andra 
försäkringsbolag att hoppa på trendvågen och dra nytt av att ett annat bolag gjort 
grovarbetet och lärt ut informationen åt kunderna.  

Försäkringsbolag har en stor makt som de bör använda. Flera bolag använder den 
redan genom att placera sina pengar miljövänligt. Ett annat sätt för försäkringsbolagen 
att påverka samhället är genom att kräva mer av sina samarbetspartners. 
Försäkringsbolag kan t.ex. kräva att de reparationsfirmor de använder bör arbeta mer 
miljövänligt eller välja att endast beställa miljövänliga produkter som papper och andra 
kontorsmaterial från miljövänliga producenter. Företag kan också påverka på sina 
samarbetspartners genom att välja miljövänliga transportmedel eller ordna möten 
elektroniskt.  

I workshoppens diskussioner kom också fram att priset, produkten och kundtjänsten 
kommer fortsatt vara de viktigaste faktorerna för kunden i val av försäkringsbolag. 
Miljöarbete blir mer av en tilläggstjänst eller goodwill från företaget, men samtidigt 
något som kunder förväntar att företagen gör. Padua (2012, s. 81) hävdar ändå att tillit 
skapas av då kunden värderar tidigare erfarenheter positivt, där en erfarenheten kan 
vara både en handling eller ett faktum. Alltså behöver det inte vara en produkt eller 
kundtjänsten kunden värderar, utan det kan vara att ett företag har positivt 
miljöengagemang.  
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Eftersom denna workshop enda gjordes specifikt till LokalTapiola Österbotten har i 
analysen workshoppens resultat fokuserats på att hitta lösningar som passar främst dem 
och får dem att sticka ut. Också som Porter (1996, s. 4-5) hävdar är en konkurrenskraftig 
strategi en strategi som innehåller en unik blandning av värdeskapande faktorer som får 
företaget att sticka ut. LokalTapiola Österbotten har styrkan med att vara ett regionbolag 
i en stort bolag. Det hjälper företaget att göra snabba lokala beslut som ej behöver gå via 
huvudkontoret i Esbo. Lokalhet var också något som diskuterades som styrka i 
miljöfrågor bland workshop-deltagarna. Lokala evenemang, välgörenhetsmål, 
samarbetspartners och berättelser berör kunderna mera än till exempel 
landsomfattande eller internationella projekt. Bland annat diskuterades exemplet om 
ifall kunderna hellre ville att pengar som samlats in genom att kunder valt att använda 
pappersfri tjänst går till att rädda en skog i Sydamerika eller städa en strand i Österbotten 
valde alla det lokala alternativet. Lokalhet kan också användas som en styrka då det 
beskrivs varför just LokalTapiola Österbotten vill arbeta för miljön, hur företaget gör det 
och hur företaget vill påverka sin närmiljö. Då känns texten mer tillförlitlig, trovärdig 
och nära kunden. Vanligtvis utser ledningen men miljöansvarig (Erhardsson & Björnsjö 
1997, s. 38). 

 

Figur 16 LokalTapiola Österbottens miljöarbete med förbättringsförslag 

Dessa byggstenar implementerades också i LokalTapiola Österbotten miljöarbete som 
presenterades tidigare i avhandlingen. Sammanställningen (se figur 16) ger en blick över 
hur LokalTapiolas miljöarbete specifikt kunde utvecklas, men det finns också fler 
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områden där miljötankesättet kan användas. En lyckad miljöstrategi är en process av 
planering, implementering och kontrollering av utveckling, prissättning, 
marknadsföring och distribution av produkter, på ett sätt som uppfyller kundbehoven, 
organisationsmålen och är förenlig med ekosystemet (Fuller 1999, s. 4).  

Denna avhandling började med tanken att jag inte såg det direkta bandet mellan 
miljövänlig verksamhet och försäkringsbolag. Under avhandlingens gång har jag bevisat 
att bandet finns, att flera bolag redan arbetar miljövänligt, men att det finns ännu mycket 
som kan förbättras miljömässigt. Nu är det försäkringsbolagens tur att lära ut och visa 
denna koppling till sina kunder och allmänheten. Både hur klimatförändringen påverkar 
försäkringsbolag negativt och hur försäkringsbolag kan arbeta miljövänligt. 
Klimatförändringen är som sagt en trend som är här för att stanna (Hope & Friedman 
2018; Dr. Eberhard 2017). 

6.3 Fortsatt forskning 

Avhandlingens studie kunde också göras mer omfattande. Flera workshoppar kunde 
ordnas med mer heterogena urval, eller så kunde skilda workshoppar ordnas för skilda 
målgrupper som utgörs av homogena urval. I utvecklingen av nya workshoppar kunde 
också förbättringsförslagen tas i beaktan och workshoppen utvecklas, och testas vilken 
typ av workshop-underlägg som fungerar bäst. Åtgärderna på hur idéerna kan användas 
i praktiken kunde också testas på olika vis. Kundernas idéer är svåra att använda direkt, 
någon typ av behandling av arbetare eller ledning behövs för att göra åtgärderna 
passande för ett specifikt företag. En skild workshop för bolagets anställda kunde också 
ordnas som fortsättning av kundworkshoppen, där de fortsätter arbeta med casen och 
kundernas idéer, tankar och förslag. Arbetarna har en mer praktisk synvinkel på 
branschen och kan därför utveckla ännu mer praktiska förslag på utvecklingen av en 
miljöstrategi.  

Olika synpunkter i benchmarkingen kunde också användas för att samla ihop annan 
information och bygga sedan upp workshoppens case på basen av dessa. 
Benchmarkingen och workshoppen behöver inte heller fokusera på miljöfrågor, utan ett 
förslag kunde vara att testa denna avhandlingens upplägg för metod med ett helt annat 
syfte t.ex. bygga en mer produktcentrerad strategi eller testa kundens köpresa. 

För tillfället är litteraturen för miljöarbete inom företag främst fokuserat till företag inom 
kläd-, livsmedels- och transportbranschen. Intressant kunde också vara att forska om 
hur miljötänk i andra branscher som på samma vis som försäkringsbranscher ej verkar 



 

 

75 

ha så stark länk med miljöfrågor utvecklar sina miljöstrategier. Intressanta branscher 
kunde vara bland annat bank-, fastighets- och utbildningsbranschen. 

Transparensen under hela avhandlingen har varit viktigt. Den hjälper inte bara mig att 
reflektera tillbaka på mina val, men också grundligt bevisa läsaren varför vissa val gjorts. 
Transparensen i uppbyggandet av workshoppen och valen som gjordes under 
workshoppens gång förenklar förståelsen av ifall detta är en lyckande metod att föreslå 
till likande studier, men ger också undersökningen pålitlighet. Speciellt i användningen 
av en aktionsforskning betonas transparensens och förklaringens roll i både metodens 
uppbyggande, genomförande och analys. (Eriksson & Kovalainen 2008, s. 202) Under 
hela metodprocessens gång har jag noggrant förklarat vad jag gjort och varför jag valde 
att göra som jag gjorde. Detta påverkar avhandlingens tillförlitlighet som akademiskt 
arbete. De metoder som valdes specifikt för att passa detta arbetets syfte och de olika 
datainsamlingsmetoderna stödde varandra starkt och gav tillräckligt med mångsidigt 
data för att kunna användas till att dra slutsatser i denna resultatdiskussion. Metoderna 
är manageriellt att rekommendera som helhet ifall en forskning har liknande syfte. De 
olika delarnas innehåll, dvs. workshoppen och benchmarkingens, går lätta att modifiera 
enligt forskningens kontext. 
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BILAGA 1 WORKSHOPPENS UNDERLAG 
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BILAGA 2 INBJUDNINGSTEXTER 

Text 1 

”🌱🌍  Är du intresserad av miljöfrågor? Välkommen på miljöworkshop på 

LokalTapiolas kontor i Vasa onsdagen den 10.4 kl. 17-18.30! Saga Storbacka skriver 
sin magisteravhandling vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och nu behöver hon DIN 
hjälp. Kolla videon för mera information. Workshopen hålls på svenska och vi bjuder 
på något smått att äta. Varmt välkomna! Anmäl dig här:  xx (max 12 personer ryms 
med)” 

Text 2 

” Har du någon gång funderat på hur försäkringsbolag arbetar med miljöfrågor eller 
hur mycket klimatförändringen faktiskt påverkar ersättningsmängden av 
stormskador? Inte? Inte så många andra heller… Jag vill bjuda dig till en 
miljöworkshop där vi diskuterar hur försäkringsbolag kunde engagera med 
miljöfrågor. Denna workshop är en del av min magisteravhandling vid Svenska 
Handelshögskolan i Vasa, och görs i ett samarbete med LokalTapiola Österbotten. 
Workshoppen strävar efter att förstå vad kunder skulle uppskatta att 
försäkringsbolagen skulle göra för vår miljö. Inga desto vidare förhandskunskaper på 
varken försäkringar, miljöfrågor eller LokalTapiola som bolag behövs för att 
medverka i workshoppen. Jag har strävat efter att göra workshoppen så intressant 
och jordnära som möjligt. Workshoppen inleds med att LokalTapiola Österbotten 
bjuder på något smått att äta och en kort presentation av företaget, medan självaste 
workshoppen innehåller åsiktsfrågor, case-diskussioner och gruppdiskussioner om 
ämnat. Varmt välkomna!”. 
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BILAGA 3 BAKGRUNDSINFORMATIONS -ENKÄTEN 

 

 

 

 

MILJÖ & FÖRSÄKRINGAR 
Workshop för miljöstrategi inom försäkringsbolag 

INTRODUKTION 

Syftet med min pro gradu-avhandling ”Kundbaserad miljöstrategi, Case: LokalTapiola Österbotten” är 
att undersöka hur kunderna kunde involveras i uppbyggandet av en kundnära strategi, där en ny 
aspekt, miljöfrågorna, vill tas i beaktan av ett försäkringsbolag. Med denna kundworkshop strävar jag 
efter att testa ett nytt sätt att ta in kunderna i strategiutvecklingen, samt förstå vad kunder egentligen 
värderar i företagens miljöarbete. 

Denna bakgrundsenkät och gruppworkshop är en del av min magisteravhandling, men ger också viktig 
kundinsikt för LokalTapiola Österbotten, som undersökningen görs i samarbete med. Genom att fylla i 
denna bakgrundsenkät och medverka i gruppworkshoppen, godkänner du att din information får 
användas i undersökningen. Medverkan i undersökningen är frivillig, men era svar och kommentarer är 
väldigt uppskattade och väldigt viktiga för mig för att få tillförlitliga svar. Dina svar och kommentarer, 
både skriftliga och muntliga, behandlas konfidentiellt. Endast den enkätansvarige, alltså jag, hanterar 
de ifyllda enkätsvaren och sammanställer alla svaren till ett sammandrag. Inget enskilt svar utvisas, 
och alla svar är anonyma. Svaren används endast för denna undersökning och ges inte vidare till någon 
tredje part. 

 
 

BAKGRUND 

Kön 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

Ålder 

o 18-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55+ 

 

 

 

Jag är.. 

o Studerande 

o Arbetstagare 

o Företagare 

o Arbetslös 

o sjukledig 

o Annat. Vad?______________
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FÖRSÄKRINGAR 

Vem tar hand om dina försäkringar? 

o Jag själv 

o Någon annan i mitt hushåll 

o Jag tillsammans med någon annan i mitt 
hushåll 

o Någon annan. Vem?_____________ 

Jag har mina försäkringar hos? 

o LokalTapiola 

o LokalTapiola & annat bolag 

o Annat bolag 

 

 

Hur insatt är du i försäkringsbranschen? 

o Väldigt insatt 

o Något så insatt 

o Varken insatt eller inte insatt 

o Lite insatt 

o Inte alls insatt 

o Vet ej 

MILJÖMEDVETENHET 

Hur insatt är du i miljöfrågor? 

o Väldigt insatt 

o Något så insatt 

o Varken insatt eller inte insatt 

o Lite insatt 

o Inte alls insatt 

o Vet ej 

Gör du miljömedvetna val i vardagliga 
köpbeslut? 

o Alltid 

o Ofta 

o Ibland  

o Sällan  

o Aldrig 

 

 

 

Ifall du gör miljömedvetna köpbeslut, gör 
du dem för att… (kan välja flera) 

o Du vill motverka klimatförändringen 

o Du vill påverka din närmiljö 

o Det ger dig en känsla av välbehag 

o Kvalitén är bättre (t.ex. mat & kläder) 

o Samhället påverkar 

o Någon annan i min närkrets påverkar 

o Annat. Vad?_____________ 

o Vet ej 
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BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING AV SVAR FRÅN 
BAKGRUNDSINFORMATIONS -ENKÄTEN 
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Alltid Ofta Ibland Säl lan Inte alls
insatt

Aldrig

Gör du miljömedvetna val i 
vardagliga köpbeslut?

0
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Du vill  påverka
klimatförändringen

Du vill  påverka din
närmil jö

Det ger dig en
känsla av välbehag

Kvalitén är bättre Samhället påverkar Någon annan i min
närkrets påverkar

Annat. Vad?

Ifall du gör miljömedvetna köpbeslut, gör du dem för att...?

Annat. Vad?: ”Jag försöker 
köpa produkter t.ex. kläder 
som ska hålla en längre tid, 
så att det blir mindre 
avfall” & ”bidra/medverka 
till en förändrad attityd i 
samhället”
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BILAGA 5 SAMMANSTÄLLNING AV SVAR FRÅN ÅSIKTSFRÅGORNA 

Nedan har workshop-deltagarnas svar från åsiktsfrågorna i del 1 och del 2 
sammanställts. I den vänstra kolumnen hittas svaren från del 1, alltså de svar 
deltagarna skrivit ner före case-diskussionerna. På samma rad i den högra 
kolumnen hittas samma deltagares svar på samma fråga med i del 2, alltså efter 
case-diskussionerna. 
 

1. Vilka tankar öppnar miljömedvetenhet hos dig? 
Del-
tagare 

Del 1 Del 2 

A Hur miljön påverkas av gas, mat osv. Hur man med små samt större val ka 
påverka miljön, med t.ex. hur ens 
bank/försäkringsbolag är insatta i 
miljöfrågor 

B Att man tänker på framtiden och 
framtida generationer. Att man inte är 
självisk och ifrågasätter hur samhället 
fungerar 

Att jag borde bli bättre på det. 
Helhetstänk, inte bara “imagen” utåt är 
miljövänlig, utan hela leverantörs-kedjan. 

C Att man gör medvetna val som man 
på något sött vet att har en positiv 
inverkan på miljön 

Samma som tidigare 

D Förstår vad i egna/samhällets var 
påverkar miljön 

Ganska samma 

E Göra val som är bra för miljön, vara 
medveten om handlingars 
miljöpåverkan och 
miljö/klimatförändring 

Samma 

F Vatten, värme, plastbanta, 
kvalitetskläder, mindre kött, 
ekologiskt, ta hand om planeten, för 
lite i samhället. Skulle man borde 
finnas mer, vara lättare? Mer 
information 

Ganska samma. Var mer kritiskt, 
uppmuntra miljövänliga företag, 
ifrågasätt miljömål, bygg energisnålt etc. 

G Omtanke, dyrare produkter, mindre 
utsläpp, renare värld. Att folk är 
medvetna och hur deras olika val i 
vardagen påverkar miljön. att man 
förstår hurudana effekter valen har 

Samma, att man är medveten om hur 
olika val man gör i vardagen påverkar 
miljön. 

H Handla miljövänligt. Närproducerat, 
återvinning, kollektivtrafik, förnybar 
energi 

Samma som ovanstående, digitalisering 

I Göra miljövänliga beslut, veta vad 
klimatförändring är, minska 
plastanvändning, cykla istället för bil, 
inte skräpa, minska kött 

minska roskplast, mindre avsläpp, 
göra ”gröna” val, cykla inte köra 

J Zerowaste, spara resurser (vatten, 
el…material), social thinking 

Påverkar alla : jag 
<->företag/försäkringsbolag <-> 
underleverantör  

K Att minska t.ex. konsumtion som 
inverkar negativt på miljön/ att 
konsumera på ett sätt som minskar 
den negativa inverkan 

Samma som förr, dvs. att man tar till 
sådana åtgärder som ska gynna miljön 
och vår omgivning 
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L Svårt att veta vad som egentligen är 
bra för miljön. Att aktivt medvetet 
göra goda beslut gällande miljöffrågor 

 

 
2. Vilka tankar öppnar miljömedvetenhet i företag hos 

dig? 
Del-
tagare 

Del 1 Del 2 

A e-räkningar/information i digital-form 
istället för pappers. Mera digitala 
tjänster: chatt, telefon/online möte 

Hur företag är själv insatta I miljöfrågor, 
samma som i del 1 

B Pappersanvändning-> elektroniskt. 
Att man på kontor har ett klimattänk 
(inga plastkoppar/bestick). Speciellt i 
resande att man ”drar ned” på onödigt 
resande sustainable material i 
produkter. Tänk Sverige. 

Att hela leverantörskedjan bör vara 
miljömedveten om företaget anser sig 
vara miljövänliga. 

C Att de faktiskt aktivt deltar i 
förebyggande åtgärder för att 
motverka klimatförändringen dvs. 
utveckla CSK åtgärder, men dock inte 
greenwashing 

samma som tidigare 

D Eko företag som arbetar med viss etik: 
- marknadsföring, -olika 
labels ”luomu”, -kan man lita på allt? 
Int orkar man göra research själv 

Samma plus: -kan också påverka med 
vilka leverantörer eller 
samarbetspartners de har 

E Minska miljöpåverkan genom alla val i 
företaget 

Samma 

F Mindre papper, mindre jobbresor, 
sköta saker per Skype, flyg mindre, 
sätt kostnader på det som är dåligt för 
miljön, ordna event och upplys 
kunder/personal om enkla miljöval 
som är mera hållbara. Hållbara 
placeringar! Satsa /placera i 
fonder/företag som satsar på förnybar 
energi t.ex. 

Samma sak, använd miljövänliga företag 
och leverantörer, skänka överskott till 
välgörenhet, motivera folk att leva 
miljövänligt. Gör själv (företaget) som 
det vill att kunder/personal skall göra 

G Företag tar sitt ansvar för att agera 
miljömedvetet och minska på 
naturens belastning. Val av rätt 
produkter, återvinning, 
utsläppsvänliga material 

Samma, att man är medveten om hur 
olika val man gör i vardagen påverkar 
miljön 

H Närproducerat, förnybar energi, 
återvinning av material. Kan påverka 
mycket människor att göra mer 
miljövänliga val 

Personalen ska vara miljömedvetna. Ge 
konkreta exempel på miljöval som de 
gör. Kollektivtrafik för personalen 

I Att företagen tänker på sina utsläpp 
och hur de påverka miljön, t.ex. 
logistik, plast använding, 
återanvändning och vilka råmaterial 
används 

Tänka på miljön i olika frågor, t.ex. 
underleverantör, utsläpp, rosk. Vara 
elektronisk om det går. 

J Företag en del av samhället! Tar 
ansvar. Det som företag erbjuder 

Företag ska stöda miljövänliga 
beslut ”storebror” 
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påverkar konsumtion -> miljövänligt 
företag = miljövänlig konsumtion 

K Att de tar sitt samhällsansvar utan att 
utöva greenwashing. att de tar till 
sådana aktiviteter/åtgärder som 
minskar den negativa inverkan på 
miljön genom företaget 

CSR och att vara transparent med det 
och visa det konkret t.ex. i företagets 
marknadsföring, att också föregå med ett 
gott exempel 

L Miljömedvetenhet hos företag borde 
innebär att man är öppen för alla 
lösningar och aktivt sporrar/visar 
vägen till samhället genom att vara  en 
förebild kan en förändring 
åstadkommas 

Företags versionen av Greta Thunberg. 
Åkta handlingar. 

 
 

3. Vilka tankar öppnar miljömedvetenhet i 
försäkringsbolag hos dig? 

Del-
tagare 

Del 1 Del 2 

A Vet ej Exempel videon från Sverige 
B Att man drar ner på pappers 

användning (skickar elektroniskt 
brev), reseförsäkringar. Att man i 
marknadsföringen för fram att man 
miljökompenserar tex. 

Att försäkringsbolag har betydligt större 
påverkan än jag trodde. Att det är 
superbra om man kan se till att 
underleverantörerna jobbar med ”rätt-
miljövänlig” material. Att de kan skänka 
pengar till miljö aktiva organisationer. 
Insurance companise are freaking rich! 

C Svårt att koppla dem, kanske på något 
sätt att mer miljömedvetna val 
försäkras annorlunda 

att försäkringsbolag aktivt jobbar med att 
motverka klimatförändringen på olika 
sätt t.ex. att donera medel (pengar) för 
förebyggande åtgärder i samhället och att 
kontrollera att dras samarbetspartners 
jobbar för det också- 

D Bryr di sig om sånt? -marknadsföring, 
-fint om de gör, - val i hur man driver 
bolaget (t.ex. användning av papper) 

Samma plus: -att välja underleverantörer 
har en skillnad, -visste inte att alla ska ha 
en plan, -välgörenhet 

E Svårt att koppla ihop, mest 
papperslöst kontor 

Vilka underleverantörer de använder och 
vart de donerar pengar 

F Spara klokt, satsa på digitala kanaler, 
satsa på personalens utbildning, ha 
kampanjer för att öka kunskap om 
miljön, ge rabatt på t.ex. 
hemförsäkringar som har 
värmesystem med 
bergvärme/jordvärme t.ex. 

Samma också som i punkt 2. kompensera 
för ex. miljövänliga bilar (billigare, 
försäkring) eller miljövänliga 
uppvärmningssystem, använd 
miljövänliga företag -> miljömärkt och 
konkreta åtgärder och mål! 

G Försäkringsbolaget hjälper sina 
kunder ta miljösmarta val, samt har 
ett utbud av miljövänliga produkter ” 
ex. billiga försäkring om du eko-
sorterar”. Agera som förebilder för 
sina kunder som miljötänkare. 

Samma! 
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H Digitalisering. Bättre försäkring på 
miljöprodukter. 

Mer miljömedvetenhet i finska 
försäkringsbolag behövs! Digitalisering 
ger konkreta exempel på saker bolaget 
gör för att hjälpa miljö här man tar en 
miljövänlig försäkring osv. 

I Inte pappersräkning, tänker på 
kundernas och personalens utsläpp 
och försöker göra miljövänliga beslut 

Nya tankar! Hurudana underleverantörer 
man har, välgörenhet, kontoret mera 
grönt, mindre papper, LED-lampor etc. 
E-räkning 

J Spara på material. ”Johtaa” kunden 
till mer ekologiska varor genom att 
ändra sina produkter/tjänster ( e-
räkning) 

Försäkringsbolaget har jätte mycket 
makt. Vet bättre hur bolaget kan ”toimia” 
miljövänligt. Kunden kan inte 
ännu ”vaatia” vad miljövänligt de 
förväntar sig av försäkringsbolag 

K Att de tar sitt samhällsansvar på sätt 
som ät möjliga för dem t.ex. att 
donera till organisationer som jobbar 
med att förebygga klimatförändringen 

Samma som ovan (svar2), men att 
skillnaden här är att de kan påverka och 
byta konsumentbeteendet mot att 
kunderna väljer mer miljövänliga val t.ex. 
vid och/eller reparation av bil och 
husbygge eller renovering. 

L Lika som 2:an frågan tar ett 
miljömedvetet företag frågan på allvar 
och visar vägen genom av aktion 

Ett företag som tillsammans med kunden 
skapar en bättre miljö. Väldigt lokalt. 
Attityden som genomsyrat hela företaget. 
Storebror. 
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BILAGA 6 SAMMANSTÄLLNING AV SVAREN I CASE-DISKUSSIONERNA 

 

•Att företagen utbjuder tjänster som "den pappersfria tjänsten" är en bra 
sak, men deltagarna gör inte valet endast av miljövänliga skäl, också 
praktiska.

•Belönandet över att kunderna väljer en miljövänlig tjänst eller produkt 
skulle ifall deltagarna fick välja ske i form av egen bonus eller förmån, 
det väger mer än t.ex. skänka pengar till välgörenhet, eftersom man inte 
kan vara säkra vart pengarna går

•"Det är lättare att göra beslutet över att ta ibruk 'den pappersfria 
tjänsten' ifall det skänsk pengar till välgörenhet av ibruktagningen, men 
det är inte avgörande, bara ett bra incitament."

•Ifall tilläggskostnader för pappersfaktura uppkommer, så väljas e-
fakturan hellre.

•Åsikterna på ibruktagningens syften är dock delade: "Det skulle vara 
hemskt att få allt på papper, mycket mer fördelar med e-fakturan". 
Personen tänker kanske inte så mycket på miljön, utan mer på att det är 
behändigare. Mer ett jättebra plus, inte det som påverkar mitt val. vs. 
"Pengaskänkning till välgörenhet skulle inte påverka mitt beslut, den 
egna nyttan mer viktigt än 'rädda barnen'-tankesättet".

Vad kan kunden 
göra?

•Ifall företaget skänker pengar till välgörenhet borde det inte vara en 
större organisation, då är deltagarna mest oroliga om pengarna 
verkligen går till rätt ändamål.

•Företaget kunde ha egna miljöprojekt som t.ex. samåkning i form av 
busstransport till och från arbetsplatsen, eller uppmaning till mer 
användning av cykel / gång till arbetsplatsen.

•Ifall företag vill marknadsföra sig som ett miljövänligt företag, är det 
viktigt att det finns konkreta bevis.

•Företagen bör ha praktiska mål och åtgärder som t.ex. ”1000 
papperslösa tjänster leder till så och så många mindre avhuggna 
träd”, eller andra konkreta åtgärder som uppstädning av ett 
strandområde, kombinerat med ekonomisk stödande av 
organisationer som t.ex. Pelastakaa Itämeri.

•Några tyckte det var bättre ifall kunden själv får väja 
välgörenhetsmålet. Men målet borde ändå relatera till företaget, 
åtminstone borde företaget berätta varför välgörenhetsmålet är viktigt 
för dem

•Deltagarna tyckte det påverkade dem mycket ifall företaget inte lever 
som de själv lär, vilket vore skenheligt, och visar vilken attityd 
företaget har mot det de arbetar för. ”Varför skall jag välja e-faktura 
om bolaget inte gör det?”

•Försäkringsbolag har mycket makt: de kan påverka val av 
underleverantörer och kunderna genom produktutbud.

•Som ett mer konkret miljömål kunde företagen ha att tillsammans 
med kunderna kunde försäkringsbolaget städa en strand eller något 
annat som företaget och  kunden gjorde tillsammans om känns lokalt.

•Bolaget kunde kanske mera stöda kunden att vara miljömedveten, 
genom att påverka kunden att lättare välja miljömedvetna tjänster 
och produkter...

Vad kan 
företaget göra?
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• ..men det blir lätt en brandings-grej, än så länge i alla fall.
•Viktigt att hålla de miljölöften som lovas. Ifall de inte hålls lider även 
förtroendet mot företaget.

•Marknadsföring av miljömedvetna försäkringar väcker tankar om ifall 
bolagen verkligen menar vad de säger, eller om det är frågan om branding?

•Företaget måste informera kunden tillräckligt och ge bra med 
bakgrundsinformation ifall de tar i bruk nya "miljövänliga" försäkringar.

•Försäkringsbolag skall ha klara miljöpolicyn om hur de strävar att agera, 
också hur de vill att sina underleverantörer agerar.

•Förtroendet far om löften ej uppfylls. "Man skulle känna sig lurad ifall 
företaget inte levde som de lär". Ifall företag inte håller miljömål skulle det 
nog påverka trovärdigheten.

Vad påverkar 
förtroendet?

•De viktigaste faktorerna i valet av försäkringsbolag var i genomsnitt: 1) 
Kundbetjäning 2) Pris 3) Enkel köpprocess, dock fanns det olikheter i 
deltagarnas åsikter. Rekommendationer spelade också en stor roll.

•Om priset är högre, måste också kundbetjäningen vara bättre var en deltagares 
åsikt, medan att priset spelar roll med villkoren ännu mera, var en annan 
deltagares åsikt. 

•"Priset spelar en mycket större roll än vad man tror". Priset påverkade 
deltagarna mycket mer än de ville erkänna.

•Deltagarna tycket det påverkar mycket ifall det skrivs negativt om 
kundbetjäning på sociala medier, "inte får kundbetjäningen bli sämre fast 
företaget satsar mer på miljövänlighet".

•"Varför skulle miljövänliga försäkringar vara dyrare?"
•Miljövänlighet kommer näst sist före finansiell information.

Vad påverkar 
köpbeslutet?

•Deltagarna tyckte sättet hur informationen om miljövänlighet skulle 
framföras var extrem viktigt. Dock var de oeniga med vilket sätt som 
passar bäst:
•Via SOME eller verksamhetsberättelsen. Där största exposure är möjlig. 
Kombinerat med traditionell och SOME –media. 

•Deltagarna tyckte att vad miljövänliga försäkringar konkret i praktiken 
betydde borde informeras bättre. Informationsblad kunde skickas 
tillsammans med försäkringsbreven

•Att skänka pengar till välgörenhet skulle vara en bra imagegrej för 
företaget, deltagarna skulle vara imponerade. "Visst är det 
marknadsföring med pappersfri-tjänst och skänkning av pengar till 
välgörenhet, men ändå en bra sak." 

•Folk tänker inte så mycket på miljövänliga försäkringar/försäkringsbolag, 
därför borde försäkrinsgbolag ta storebrors roll i samhället och lära ut och 
visa hur företag borde agera.

•Ett miljövänligt försäkringsbolag väcker nog intresse och skulle 
differentiera sig från andra. Men då är viktigt att bas verksamheten är i 
skick,  att man har tillförlitlighet till företaget, då kan man också tro på att 
de gör gott för miljön om de säger det.

•Deltagarna tyckte inte det räcker med sponsrade inlägg på sociala medier 
över hur miljövänligt försäkrinsgbolaget är. Det borde vara mer konkret 
ifall företaget ville profilera sig som miljövänligt.

•Viktigt att de kommer fram vilket miljömål försäkringsbolag har, t.ex. på 
sociala medier och på företagets nätsida. Ifall miljömålet inte nås, måste 
det också komma fram och informeras, inte bara gömma det.

Hur kan detta 
marknads-

föras?
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•Att de i Sverige har miljövänliga försäkringar var inget som deltagarna 
hade vetat från förr. De miljövänliga försäkringarna i Sverige väckte 
omtumlade känslor, allt från skeptiskhet, hyllande till glädje.

•De svenska miljöförsäkringar berodde mycket på underleverantörenas 
arbete. Hur egentligen underlevenratörernas verksamhet övervakas 
tyckte deltagarna var viktigt.

•Den svenska marknadsföringsvideon, kunde enligt deltagarna ha gett 
mer praktisk information, men missionen i videon var klar.

•Deltagarna ser dock potential i att ta i bruk likande försäkringar och 
marknadsföringsvideon i Finland, fastän det skulle ge en marginell 
prisökning i produkterna.

•Ifall miljövänliga försäkringar tas i bruk, kunde ett praktiskt förslag vara 
att ha en chattfunktion kombinerat med den övriga kundbetjäningen, 
där svar på frågor angående ämnet kunde fås.

•"När jag hörde om 'Bra Miljöval'-försäkringar kände jag mig lite dum då 
jag inte själv hade kommit att tänka på detta, så där borde alla 
försäkringar vara".

•Det går hand i hand med inhemska produkter, en självklarhet att de 
kunde funka i Finland med denna miljö-boom och -trend.

•"Vore superbra ifall man får fixat bilen och dessutom genom ett 
miljövänligt alternativ!".

•Att vara lokal är också en typ av differentieringsmetod, då visar man vad 
som är viktigt för dem.

Hur kunde 
försäkringarna 

påverkas?

•Ifall certifikat tas ibruk hur skulle dessa marknadsföras och av vem?
•Certifikat av en tredje part skulle vara bra för opartiskt objektiv 
bedömning. Som AA-funktionen fast miljövänlighet.

•Deltagarna tyckte att uppföljning  av att miljömål och miljöstrategier  
uppnås är viktigt.

•Miljöcertifikaten kunde styra kundernas val till mer miljövänliga 
produkter.

•Borde allmänt uppföljas mera vilka mål företaget håller och vilka inte.
•Uppföljningen viktig och visar förtroende samt ger företagen mer push på 
att verkligen hålla vad de lovat.

Vad kunde 
Finland/lagen 

göra?


