
Digitalt salg av personforsikring
– dagens løsninger, erfaringer og fremtidig utvikling
En kvalitativ undersøkelse gjennomført av Peak Consulting Group AS, våren 2021 



Bakgrunn og mål med undersøkelsen

Personforsikring er viktig for personkundene. 

De gir økonomisk trygghet ved inntektsbortfall

og dermed mulighet til å opprettholde bo- og 

livssituasjon om noe skjer med seg selv eller  

noen i familien.

For aktørene er det lønnsomme produkter og 

skaper en sterkere relasjon med kunden. 

Tradisjonelt selges disse produktene i fysiske 

møter med rådgiver, i bankenes filialer eller i 

forsikringsselskapenes agentnettverk. Dette er 

kostbar distribusjon og kapasiteten er redusert 

over tid. Mange aktører utforsker derfor 

mulighetene i digitale salgskanaler. 

Hvor gode er disse i dag og hvordan ser aktørene 

for seg den videre utviklingen av dem?

For å svare på dette har vi gjennomført en undersøkelse der vi har testet de digitale løsningene hos 

11 aktører, samt intervjuet flere av dem. På basis av dette gir denne rapporten et godt bilde av hvor 

langt aktørene har kommet og et perspektiv på veien fremover. Målet med undersøkelsen er å gi et 

bedre bilde av hvor vi står og hvor markedet synes å bevege seg.

Rapporten evaluerer ikke aktørenes forsikringstilbud, og er ikke et grunnlag 

for å velge forsikringsselskap for konsumenter.
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Hvor gode er de digitale salgskanalene i dag?
› Stegene i kjøpsreisen er testet med 3 ulike personprofiler.

› Opplevelsen er vurdert langs 4 dimensjoner – brukervennlighet, språk, 
rådgivning og tillit.

› Vurderingene er også knyttet opp mot Finansnæringens 
Autorisasjonsordning sine kriterier for god skikk ved finansrådgivning og 
ISO 9241-11 sine retningslinjer for godt brukerdesign.

› Vi har intervjuet aktørene for å høre hvilke tilnærminger de har til 
produktområdet og hvilke erfaringer de har gjort seg så langt.

› Vi har også kartlagt deres ambisjoner og framtidsutsikter på markedet 
for personforsikring, spesielt med tanke på de digitale løsningene.

Hva tenker aktørene om markedet?

Resultatene er tolket i lys av Peak Consulting Groups brede erfaring fra finansbransjen 

Brukervennlighet

Rådgivning Tillit

Språk

Kjøpsreisen i løsningene er testet med ulike personaer og aktørene er 
intervjuet for dypere forståelse av deres perspektiv på digitalt salg
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Anders (25) Nora (34) Gunnar (50)

› Singel, ingen barn
› Sykepleier på Rikshospitalet
› Årsinntekt på 433,000 og ingen gjeld

› Eier verken bolig eller bil

› Samboer og ett nyfødt barn
› Grunnskolelærer i Trondheim
› Årsinntekt på 550,000 

og husstandens gjeld på 3,2 millioner
› Eier bolig og 1 bil

› Ektefelle og ett barn på 14 år, 
to barn fra tidligere forhold

› Økonomikonsulent i Oslo

› Årsinntekt på 960,000 
og husstandens gjeld på 4,5 millioner

› Har 1 bolig, 2 biler og 1 fritidsbolig

Scenario
Nora har det siste året kjøpt bolig med 
samboeren og fått sitt første barn. I den 
anledning har hun blitt anbefalt personforsikring 
av banken sin. Hun synes forsikringer virker 
komplisert og foretrekker derfor vanligvis fysisk 
rådgivning. 

Scenario
I jobben sin har Anders blitt vitne til pasienter 
som har blitt ufør og dermed innsett et behov for 
å anskaffe uføreforsikring selv. Anders er veldig 
prisbevisst og ønsker å sjekke priser hos 
forskjellige aktører. Han har god digital 
kompetanse, men lite greie på forsikringer og 
finans for øvrig.

Scenario
Gunnar har nylig kjøpt en hytte på Kragerø og 
føler et behov for å øke personforsikringen sin. 
Han har god erfaring fra tidligere forsikringskjøp 
og forstår seg godt på finansterminologi. Derimot 
synes han teknologiske og digitale produkter ofte 
er kronglete. 
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Undersøkelsen tar utgangspunkt i 
de 11 største aktørene

4 aktører – Frende, Eika, Danica og 

Handelsbanken – tilbyr ikke digitalt salg av 

personforsikring i dag. De bruker nettsiden som 

en kanal inn til fysisk rådgivning/telefonsamtale 

eller tilbud om rådgivningssamtale på e-post.

Aktørenes markedsandeler 
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7 aktører har løsninger for digitalt salg av 

personforsikring – de største, samt KLP.

Andre aktører i markedet er Insr*, Protector og 

Water Circles – hvorav ingen har digitale 

salgsløsninger.

Tall fra Finans Norge per selskap for risikopremie død, 
uførekapital samt individuell uførepensjon (4. kvartal 2020)

* Kjøpt opp av Storebrand i 2021



**
**

* Tjenesten leveres av Nordea
** Tjenesten leveres av Fremtind

Kartlegging

Hvordan oppleves kartleggingen av 
kundens personlige opplysninger?

Anbefaling

Hvordan oppleves rådene som gis?

Komme i gang

Hvor enkelt er det å finne og komme i 
gang med digital rådgivning? 

Bestilling

Hvordan realiseres anbefalingen i 
form av avtale og kjøp?

Helseskjema

Er det enkelt å fylle ut og hvordan 
oppleves spørsmålene?

*

Det er stor variasjon i kundenes opplevelse av kjøpsreisen 
hos de ulike aktørene og rom for forbedring hos alle
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HelseskjemaBestillingAnbefaling

Kartlegging

› Bruk av handlevogn gjør tjenesten mindre 
fremmed og skaper en smidig kjøpsprosess

› Det oppleves tungvint og irriterende når kunden 
ikke kan samle flere kjøp på én gang eller 
allerede utfylt informasjon ikke gjenbrukes.

› Bestilling som tydelig markerer når kjøpet er i 
ferd med å gjennomføres, samt viser oversikt 
over hva som kjøpes virker tillitsvekkende.

Komme i gang

› Oppleves generelt som tungvinte og 
langtekkelige. Bruk av progresjonsbar som gir 
oversikt over gjenstående steg får helseskjemaet 
til å virke mer overkommelig.

› Unødvendig bruk av «ja/nei»-spørsmål oppleves 
frustrerende og gjøre helseskjemamila enda 
lengre. Derfor foretrekkes sjekkbokser.

› Det oppleves lite kundevennlig når utfylt 
informasjon ikke lagres underveis dersom 
prosessen avbrytes.

› Gode forklaringer følger med anbefalingene. 
Særlig positivt når disse illustreres med scenario-
beskrivelser og diagrammer basert på kundens 
økonomiske situasjon.

› Muligheten til å snakke med rådgiver underveis 
via chat eller telefon oppleves som betryggende.

› Muligheten til å justere forsikringssummene gjør 
at kunden opplever at anbefalingen i enda større 
grad kan tilpasses egne behov.

Kjøpsreisen starter når kunden er
inne på aktørens hjemmeside med en 
intensjon om å kjøpe personforsikring. 
Den er delt opp i 5 overordnede steg 
som er vurdert ut ifra opplevelsen de 
gir kunden.

Til høyre presenteres de viktigste 
momentene som har bidratt til bedre 
kundeopplevelser, samt ulike fallgruver 
som enkelte aktører havner i. 

› Kunden forstår hvorfor spørsmålene stilles og 
tilbys forklaringer underveis, slik at han eller hun 
henger med hele veien.

› Relevante spørsmål og en grundigere kartlegging 
gjør at tilbudet oppleves mer personlig.

› Tydelige skiller mellom hvor kartleggingen finner 
sted og hvor anbefalingen kommer gjør prosessen 
oversiktlig og ryddig.

› Lett å finne frem til personforsikring. Få klikk fra 
forsiden til det første kartleggingssteget.

› Fint med lettfattelig informasjon underveis som 
ikke oppleves overveldende for kunder som ikke 
er kjent med produktene.

› Innlogging med BankID skaper en terskel for å 
fortsette prosessen. Alternativer til dette 
foretrekkes når kunden ikke er sikker på at kjøpet 
skal gjennomføres. 

Hva har aktørene gjort som skaper en god kjøpsreise for kundene?
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Brukervennlighet

God brukervennlighet er viktig for at kunden kommer seg 
gjennom hele kjøpsreisen. Brukervennligheten vurderer hvor 
intuitiv og oversiktlig kjøpsprosessen er, samt fremstillingsevnen 
av råd. Dessuten bør de digitale løsningene være tilpasset hver 
enkelt kunde*, uavhengig av tidligere erfaring og digital 
modenhet.

Språk

Personforsikring oppleves som et komplisert produkt 
og det er derfor viktig med et enkelt språk for å forenkle 
kjøpsreisen til kunden. Dette innebærer spesielt begrenset 
bruk av fagterminologi. Dessuten bør språket være personlig 
og ufarliggjørende for å bedre kunne etterligne fysisk 
rådgivning. 

Rådgivning Tillit

I løpet av kjøpsreisen er det hensiktsmessig at kunden får 
viktig informasjon om produktområdet og får økt innsikt i 
hvilke forsikringer som passer for seg selv. Når og i hvilken 
grad denne informasjonen fremkommer, hvor treffende 
anbefalingene er og hvor godt de blir formidlet øker 
kvaliteten på rådgivningen**.

For å lande et salg er aktørene avhengig av å vinne kundens 
tillit. Det viktigste er at kunden føler seg ivaretatt gjennom 
hele kjøpsreisen, hvilket skjer gjennom god brukervennlighet, 
velegnet språk og rådgivning av høy kvalitet. 

Kjøpsreisen i de ulike løsningene er vurdert langs fire dimensjoner

*   Iht. ISO 9241-11 ** Iht. Finansnæringens Autorisasjonsordning Peak Consulting Group
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Brukervennlighet
Hvor enkel og intuitiv er 

løsningen?

Språk
Er språket enkelt eller 

fagtungt preget?

Tillit
Hvordan er tilliten til løsningen, 

innholdet?

Rådgivning
Hvordan oppleves rådene og 

anbefalingen som gis?

Aktørene gjør det gjennomgående best på språk og dårligst på rådgivning



Brukervennlighet

Kunder ignorerer design som ignorerer kunder

Løsningene som har en handlevogn som minner om dagligdags netthandel 

skaper gjenkjennelse og gjør kundeopplevelsen mer sømløs. 

!

Bruk av progresjonsbar gir oversikt og prosessen virker kortere. Når denne 

kan brukes som et verktøy for å navigere seg frem og tilbake blir den trukket 

frem som spesielt brukervennlig. 

Løsningene med færre kategorier å forholde seg til og kun én kartleggings-

prosess som legger til flere forsikringer av gangen fremstår enklere og 

raskere (se figur 4).

Knapper som er enkle å få øye på og er tydelige på hvilken funksjon den har 

trekkes frem som hygienefaktor.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

VS

Peak Consulting Group 10



Språk

! Det hjelper ikke at den som sier noe, tror han treffer blink, 
når vi som hører på, ikke engang ser blinken

En personlig tilnærming med bruk av fornavn og ord som «du» og «deg» 

oppfattes imøtekommende. En folkelig fremtoning uten å gjøre det hele for 

trist med bruk av ord som «død» ufarliggjør konseptet. 

Fagtermer som er ukjente skaper usikkerhet og fremmedgjør løsningen 

for kunden. Et språk som er tilpasset den mindre erfarne, og som 

samtidig ikke virker useriøst for mer erfarne, oppfattes inkluderende.

Tydelige overskrifter og forklaringer sikrer at kunden hele tiden henger med i 

prosessen, som om det sitter en rådgiver ved siden deg.

Lange avsnitt og setninger oppleves overveldende og tidkrevende. Korte 

og konsise setninger, gjerne i form av sjekkpunkter, gir et klart budskap.

Figur 5

Figur 6

Figur 7

Figur 8
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Rådgivning

! Anbefaling uten begrunnelse eller forklaring 
oppleves mer som en bruktbilselger enn en rådgiver

Det oppleves som god rådgivning når det gis en begrunnelse for hvorfor 

et produkt er anbefalt eller ikke, samt størrelsen på dekningen. 

Kunden bør få et forhold til tallene som presenteres, gjerne ved bruk av 

diagrammer eller scenariobeskrivelser av kundens økonomiske situasjon. 

Priser som presenteres både årlig og månedlig oppleves beleilig.

«Løsninger som ikke er forenlige med kundens behov 
og interesser skal frarådes.»

En jevn informasjonsflyt gjennom hele kjøpsreisen som gradvis blir mer 

detaljert skaper en følelse av å bli veiledet av en rådgiver. Flere aktører har 

med fordel brukt videoer til å forklare produktene.

«Bedriften skal gjøre sitt for at kunden skal forstå 
innholdet i avtalen og viktige konsekvenser av denne.»

Figur 9

Løsningene som kun har én kartleggingsprosess for alle kategoriene 

samlet under personforsikringer gjør at det oppleves mer som rådgivning 

enn kun en bestillingsside der kunden selv må vite hvilke forsikringer han 

eller hun har behov for.
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Tillit

! Tillit bygges i millimeter og brytes i meter

Aktører som oppleves genuint interessert i at kunden skal få best mulig pris 

og som unnlater å anbefale et produkt «bare for å selge».   

Tilliten øker når den digitale løsningen virker profesjonell og gjennomført. 

Dette innebærer en estetisk fin hjemmeside som er enkel å navigere i, 

samt inneholder personlig språk.

Anbefalingen får mer troverdighet når det er gjennomført en grundig 

kartlegging og anbefalingen står i samsvar med denne. 

«Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. 
Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse»

Figur 10

Figur 11

Det oppleves tillitsvekkende å vite hvilke forsikringer man eventuelt ikke er 

anbefalt, slik som i figur 11.
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Det digitale salget er økende og kanalens posisjon varierer betydelig
Det digitale salget er en liten del av totalsalget for de fleste, mens noen aktører har opp mot 
en fjerdedel av salget heldigitalt. Rådgiverkanalen er hovedkanalen for de fleste, mens den 
digitale kanalens posisjon varerier betydelig – fra en av hovedkanalene via lav prioritet til 
ikke-eksisterende. 

Den digitale kanalen er kostnadseffektiv mot eksisterende kunderelasjoner, og står sterkest 
der produktet distribueres via partnere.

Suksess avhenger av struktur og samspill med andre produkter og kanaler
Digitalt salg krever systematikk, struktur, tilrettelegging mv for å brukes effektivt

Det er store synergier ved å selge personforsikring sammen med andre produkter, gjerne 
knyttet opp mot livshendelser. 

Samspillet mellom kanalene fremheves av enkelte som kritisk for å sikre salg, og de 
vektlegger mulighet for å snakke med rådgiver underveis.

Personforsikring er et viktig produktområde
Utover å være viktig for kundene, bidrar personforsikringene til lenger varighet på 
kundeforholdet og bedre lønnsomhet.

Digitalt salg er krevende og attraherer en annen kundeprofil
Aktørene ser det som krevende å selge personforsikringer på nettet – produktet er 
komplisert, det er vanskelig å vite hva behovet er og det er typisk dyre produkter. 

Generelt er det også liten grad av konsumentdrevet etterspørsel – produktene må selges 
aktivt. Erfaringene er at det er enklest å selge enkle, spisse produkter på nettet.

Det er ingen klar aldersgruppe som bruker de digitale løsningene, men de kjennetegnes 
ved å handle færre produkter, være mer prisbevisste og ha et kortere kundeforhold. 

Aktørene opplever stor vekst i det digitale salget, 
men at det er komplisert å etablere gode løsninger
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Forventer høy vekst 
Aktørene forventer at personforsikring vil ha høyere vekst enn andre produkter fremover, drevet 
av utvikling i demografi og offentlige utgifter. Det er rom for betydelig vekst i eksisterende og 
nye produkter innenfor personforsikring.
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Digital kanal integreres med øvrige kanaler
Den digitale kanalen blir for de fleste aktørene sentral i utviklingen av kanalstrategien. Da mer 
integrert og samspillende med andre kanaler samt støttende for rådgiverne i deres arbeid.

Integrere med prosesser som dekker aktuelle hendelser
Aktørene ønsker å knytte den digitale kanalen tettere på livshendelser. Å hekte personforsikring 
på andre produkter og prosesser som relateres til ulike livshendelser er sentralt fremover.  

Dette krever bedre tilgang til interne og eksterne data, samt samspill med andre kundeflater. 
Gjort riktig forventer aktørene at salgskraften øker betydelig.

Forenkle og bredde løsningene
Aktørene finner det avgjørende å forenkle kjøpsreisen, slik at kundene kommer seg gjennom 
hele prosessen. Dette dreier seg om å forbedre formidlingsplattformen, synliggjøre hva 
kundene allerede er dekket for og forenkle produkttilbudet. Flere aktører ønsker å gi kundene et 
mer helhetlig produkttilbud digitalt.

Tøffe prioriteringer
Det er tøff konkurranse om investeringer mellom produkter og kanaler. De aktive aktørene ser 
økt investeringsnivå innenfor dette området fremover.

Aktørenes fokus fremover er å forbedre kjøpsreisen 
og samspillet med øvrige kanaler og prosesser
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Våre betraktninger

Stort potensial
Det digitale salget vil øke fremover, men ha sin 
sterkeste rolle i samspillet med andre kanaler. 

Må få bedre informasjonstilgang
Det er behov for å integrere den digitale kanalen mot 
intern og ekstern informasjon for å sikre relevans og 
enkelhet for kundene.

Samspillet med andre kanaler har største potensial
På kort sikt kan selskapene tjene mye på å aktivere 
sine eksisterende løsninger i større grad. Teknologien 
kan brukes til å styrke støtten til rådgiverne gjennom 
enklere og bedre arbeidsprosesser.

Underinvestert område
Personforsikring et underinvestert området som krever 
både mer fokus internt og bedre samarbeid med andre 
produkter og partnere for å lykkes i ambisjonene.
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Undersøkelsen har identifisert flere faktorer som er 
kritisk for å lykkes med det digitale salget

Skaffe og bruke mer informasjon digitalt/automatisk
Behov for grundig kartlegging for personlig korrekte råd og samtidig 
unngå overveldende mange spørsmål. Grunnlag for bedre, helhetlig 
anbefaling.

3

1

4 Lykkes med konvertering til kjøp/trygghet i beslutning
Det bør bygges inn insentiver på hvert enkelt trinn i prosessen for å 
hindre frafall og øke konverteringen 

Få til verdiskapende samspill mellom kanaler
Livsforsikring kan oppleves som komplisert og dyrt. Den minste tvil 
kunne stoppe prosessen – kunden må ha mulighet til å få hjelp 
gjennom hele prosessen. Samtidig vil det kunne gi kvalifiserte leads til 
betjent kanal!

Fange kundens interesse
Livsforsikring er et viktig produkt men oppleves ikke som «tidskritisk» 
å skaffe – kunden må som oftest trigges for å komme i gang. Kanal 
og tidspunkt er viktig.

2

Dette må ses i sammenheng med den langsiktige 
utviklingen innenfor området
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Statisk, lite tilpasset produkt Bruke tilgjengelig data 
smartere

Tilpasse produktet jevnlig basert på 
oppdaterte behov

Statisk produkt med lite 
kundetilpasning og -engasjement

Personlig veiledning til kundene som 
bidrar til bedre helse

Enklere prosess som ender med 
en anbefaling som er bedre 
tilpasset meg og mine behov

Forsikringen tilpasses løpende 
til endringer i min situasjon

«Riktig forsikring ved kjøp»

«Riktig forsikring over tid»

«Engasjement for et godt liv»

Økt salg og høyere kundetilfredshet

Kundeorientering og engasjementlav høy

Forsikringsselskapet gir meg 
innspill på hvordan jeg kan få 
et bedre liv og helse

Ve
rd

i f
or

 k
un
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g 
se

lsk
ap

Fase 2
«Bedre rådgiving»

«Delvis tilpasset anbefaling ved kjøp»

Fase 3
«Regelmessig tilpasninger»

Fase 4
«Intelligent forsikring»

Fase 1 – i dag
«Gjør det selv»

Økt salg og høyere kundetilfredshet

Økt varighet på kundeforholdet

Bedre risiko

Økt salg og høyere kundetilfredshet

Økt varighet på kundeforholdet

Fremtidens personforsikring – La oss se inn i krystallkulen



Vi har som ambisjon at våre undersøkelser skal bidra 
aktivt til bransjens utvikling

Verdi for samfunnet
Sette fokus på samfunnsviktige 
områder som på sikt kan gi 
bedre løsninger for kunden, 
samt at vi gir studenter meget 
relevant arbeidserfaring

Verdi for bransjen
Undersøkelsene gir grunnlag for 
refleksjoner og kunnskapsdeling, 
samt sette søkelys på viktige 
områder som bransjen kan eller 
bør ta tak i

Verdi for aktørene 
Rapportene gir inspirasjon til 
videre arbeid basert på innsikt, 
tilbakemeldinger på egne 
løsninger opp mot 
konkurrentene og tid til 
refleksjon rundt mulighetsrom

Verdi for Peak 
Gir retning for vårt arbeid med å 
bidra til bransjens utvikling, 
videreutvikle kompetanse, bygge 
vår merkevare med relevant 
innsikt som skaper direkte verdi 
for våre relasjoner

...er typisk anvendt tid hos Peak til research, 
rapport og oppfølging, intervjuer og møter

Vi investerer betydelig i undersøkelsene

~350 timer

Takk til alle bidragsytere som har gjort 
denne undersøkelsen mulig! 
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Vi realiserer ambisjoner 

Om oss:

› Peak realiserer utviklingsagendaen for de største private og 
offentlige organisasjonene i Norden

› Kjernen er bransjeinnsikt kombinert med førsteklasses program- og 
prosjektledelseskompetanse

› Peak engasjerer til enhver tid ca. 150 personer på prosjekter

› Peak, opprinnelig etablert i Danmark, startet opp i Norge og har et 
team med ca. 10 meget erfarne personer

› Bak Peak står Asseco Group med +22.000 ansatte

Utvalgte fokusområder:
› Program- og prosjektledelse
› Sourcing og anskaffelser

› Forretningsutvikling
› Prosessforbedring

› Strategiske sonderinger og 
avklaringer

› Digitalisering og effektivisering

Du finner oss gjerne innenfor:
› Bank 
› Sparing

› Forsikring
› Pensjon

› Faghandel

Eksempler på kunder:

Peak Consulting Group har unik spisskompetanse innen 
bank, forsikring og pensjon.



Bjørn Holli
Tel. +47 98 28 01 45
bho@peakconsulting.no

Håkon Onshuus
Tel. +47 91 67 40 18
hon@peakconsulting.no

Vil du vite mer?

peakconsulting.no
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