
FORSIKRINGSSELSKAPENE 2020
Koronakrisen påvirker kundeopplevelsen

En ny og omfattende måling av forsikringsselskapene i Norge er blitt gjennomført. Dette er den 17. i rekken,

og baserer seg på dybdeintervjuer med over 3200 personer og bedrifter i Norge. Årets måling viser at

kundetilfredsheten i privatmarkedet holder seg stabilt, mens bedriftsmarkedet faller ytterligere fra i fjor. I

begge segmenter viser studien tydelige effekter av koronakrisen. 2020 har vært et annerledes år, også for

forsikringsbransjen, og de fleste kundene har fått et mer bevisst forhold til sine forsikringer. Andelen

forsikringssaker som omhandler reise har mer enn doblet seg sammenlignet med i 2019, og mengden av

henvendelser og saker har ført til lengre behandlingstid. Dette har «tvunget» mange kunder til å utvikle sitt

digitale kundeforhold med forsikringsselskapene, noe som igjen endrer kundenes forventninger og behov.

Økt bruk av digitale løsninger

Koronakrisen har satt fart på den digitale

transformasjonen i bransjen og ført flere kunder inn

på forsikringsselskapenes digitale plattformer.

Andelen som har benyttet skadeskjema på nett har

steget kraftig fra i fjor (se Figur 2). Målingen viser

dessuten at andelen som har kjøpt forsikringer på

nett stiger, og at flere gjør endringer på

eksisterende forsikringer via «Mine sider». Denne

digitaliseringstrenden stiller økte krav og

forventninger til forsikringsselskapene.

Pandemien og smittevernstiltakene har gjort at flere

har tatt kontakt med forsikringsselskapene. Det har

vært og er en del usikkerhet blant kundene med

tanke på reise, sykdom og permitteringer. Dette har

bidratt til økt pågang på kundeservice, lang svartid

på henvendelser og medført at flere kunder har

henvendt seg til forsikringsselskapene via de digitale

løsningene.

I det store og hele viser målingen at de fleste
forsikringsselskapene har håndtert dette digitale
skiftet godt, og har gode og robuste løsninger for
dette. Flertallet av forsikringsselskapene får
tommel opp for når det gjelder å kunne tilby enkle
og brukervennlige digitale løsninger.

Mindre proaktive

Flere henvendelser og en økt digitalisering av
kundeforholdet, har gått utover kundeoppfølgingen.
Bransjen har historisk sett fått godkjent
tilbakemelding på det å sjekke om kundene er godt
nok forsikret og på at de kommer med gode tips og
råd ift skadeforebygging. I år er derimot
tilbakemeldingen en annen. Både i privatmarkedet
og bedriftsmarkedet forteller kundene at de føler de
i mindre grad blir fulgt opp. Digitaliseringen har på
den ene siden bidratt til en forenkling av
kundeforholdet, men har også til en større avstand
mellom kunde og forsikringsselskap.
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FIGUR 1 Kundetilfredshet forsikringsbransjen 2004-2020
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Totalkunder – både mer tilfredse og lojale

Cirka 60% av både privat- og bedriftskundene svarer
at de får såkalt samlerabatt eller totalkunderabatt
fra forsikringsselskapet. Analysen viser at kunder
med totalkunderabatt er tydelig mer tilfredse og
lojale, sammenlignet med de som ikke har det.
Kundene med en slik samlerabatt svarer i langt større
grad at de er godt forsikret, at de får tettere
oppfølging, og at de rett og slett føler seg bedre
ivaretatt som kunder.

Fagforbund/interesserorganisasjon

Årets studie viser at en betydelig andel av kundene
har kjøpt sin forsikring gjennom et fagforbund eller
interesseorganisasjon. I sum er denne kundegruppen
omtrent like fornøyde som de øvrige kundene, men
det er noen interessante forskjeller. Denne gruppen
mener at forsikringen de har er konkurransedyktig på
pris og betingelser, noe som stemmer godt med
intensjonen bak disse kollektive avtalene. På den
andre siden opplever disse kundene i mindre grad å
få dekket sitt informasjonsbehov.

Skadeoppgjøret – «moment of truth»

Som kjent er det når en skade inntreffer at kunden
virkelig får prøvd forsikringsproduktet. EPSI-
undersøkelsen viser en økning i andelen kunder som
har hatt en skadesak. Det er fortsatt slik at det er
flest skadesaker på kjøretøy, men i privatmarkedet
har andelen reiseforsikringssaker mer enn doblet seg
i kjølvannet av koronakrisen. Medfølgende
reiserestriksjoner, hvor mange land er blitt merket
røde og frarådet å reise til, har ført til stor usikkerhet
og desto flere saker.
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Kunder som har hatt en skadesak er både mer
tilfredse med og lojale til sitt forsikringsselskap, noe
som tyder på at håndteringen av skadesakene i stor
grad møter forventningene.

Skadehåndteringen i privatmarkedet har historisk
sett vært meget god. I år avdekker studien dog et
signifikant fall i hvor fornøyde kundene er med
skadehåndteringen. Det er spesielt
saksbehandlingstiden som har gått tregere enn i fjor,
men også informasjonen kundene får underveis
vurderes som dårligere. I år som i fjor, er det
kundene til Frende som vurderer skadehåndteringen
som best, og skårer spesielt godt på spørsmålet om
saksbehandlingstiden.

Også bedriftene mener at behandlingstiden og
informasjon de får underveis har blitt dårligere, men
samlet sett vurderes skadehåndteringen omtrent
som i fjor. I bedriftssegmentet er det kundene til
SpareBank 1 (Fremtind) som denne gangen er mest
fornøyde med skadehåndteringen.

09.11.2020

FIGUR 2 Andel som har benyttet skadeskjema 
på nett
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I sum viser årets studie at forsikringsselskapene har

tilfredse og lojale kunder. Forsikringsselskapene

framstår pålitelige, de nyter høy tillit og ser ut til å

ha håndtert koronakrisens utfordringer på en god

måte. Men målingen viser samtidig at det er større

forskjeller mellom de målte aktørene enn hva

tilfellet var i fjor. Noen forsikringsselskaper har

åpenbart vært bedre enn andre på å vedlikeholde

kunderelasjonen i en tid med mye usikkerhet.

Det er i år, som i fjor, Frende Forsikring som har

den høyeste kundetilfredsheten blant de målte

selskapene. Frende kan dessuten vise til en pen

økning fra i fjor. De framstår som enkle å forholde

seg til, de gir god verdi for pengene, og presterer

dessuten best når skaden først er ute.

Det er kundene til Storebrand og DNB som er minst

fornøyde. Mens målingen viser at DNB får gode

tilbakemeldinger på deres digitale løsninger, og at

Storebrand er konkurransedyktig på pris, er det

tydelig at kunderelasjonen er for svak. Kundene

deres får ikke tilstrekkelig med oppmerksomhet,

kommunikasjonen med kundene må bli bedre og i

sum føler kundene seg ikke godt nok ivaretatt.

I bedriftsmarkedet fortsetter nedgangen i

kundetilfredsheten fra i fjor. Bedriftenes tillit til

forsikringsselskapene er fortsatt høy, men

koronakrisen har satt kunderelasjonen på prøve.

Svarene avdekker at forsikringsselskapene har blitt

dårligere på oppfølging, proaktivitet og informasjon

ut til kundene i løpet av det siste året.

For 10. året på rad er det KLP som kan skilte med

de mest fornøyde og lojale bedriftskundene. KLP-

kundene opplever at de er godt forsikret, at de har

konkurransedyktige priser og at servicenivået i stor

grad møter forventningene. Studien viser at KLP

fortsatt er dyktige på å følge opp kundene, og er

også best i klassen når det gjelder informasjon og

kommunikasjon ut mot bedriftene.

Tryg kan vise til en fin fremgang fra i fjor, og klatrer

vekk fra bunnplassen. Nederst i årets måling er

gruppen med «øvrige forsikringsselskaper». Til

tross for at denne gruppen er konkurransedyktige

på pris, viser denne studien at de samlet sett har

en jobb å gjøre på det digitale samt at

kundeoppfølgingen ikke har vært god nok i en tid

preget av mye usikkerhet.
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*Øvrige inkluderer intervjuer med kunder 
av andre leverandører som Codan, KLP, JBF

*Øvrige inkluderer intervjuer med kunder av 
andre leverandører som DNB, Storebrand, 
Codan, Protector og KNIF



O M  E P S I  R A T I N G

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige

kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor

av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og

formidler informasjon om kunders forventninger,

opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og

tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI

Rating Group som gjennomfører

kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere

andre europeiske land. I Sverige jobber vi under

navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Hvordan beregnes kundetilfredsheten?
EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de

faktiske kundene intervjues angående deres

kundeopplevelse. EPSIs modellanalyse, som er

utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger

til grunn for målingen. Modellanalysen henter

frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som

er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å

opprettholde og styrke kundetilfredsheten.

Den helhetlige analysen av brukeropplevelsen

presenteres i en bransjerapport og i tilhørende

presentasjoner for bedrifter som ønsker det. I

tillegg til kundetilfredshet og kundelojalitet så

måler EPSI også fem andre områder (aspekter)

som bidrar til å forklare hva som gjør kunder

tilfredse og lojale. Hvert aspekt består av et antall

underliggende spørsmål. Figuren nedenfor viser de

aspekter som EPSI-modellen bygger på.

O M  S T U D I E N

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge i perioden

fra 13. august til 3. november. Totalt er det

gjennomført 1995 intervjuer av privatkunder i

alderen 18 – 79 år. I bedriftssegmentet er det

gjennomført 1254 intervjuer med bedrifter med én

ansatt eller flere. Spørreskjemaene inneholder ca.

60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares

på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en

kundetilfredshetsskår under 60 store

vanskeligheter med å motivere kundene til å bli,

mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon

mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si

at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er

signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som

standard.

En tilsvarende studie er gjennomført i Sverige,

Danmark og Finland.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Fredrik Høst, Daglig leder EPSI Rating Norge

› fredrik.host@epsi-norway.org

› +47 48 86 76 01
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