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Kort om undersøkelsen
Bakgrunn
•

Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Datainnsamling
•
•
•

Datainnsamlingsmetode: Webundersøkelse
Tidsperiode for datafangst: 21. januar 2016 til 28. januar 2016
Det er totalt 1036 respondenter som har svart på undersøkelsen

Utvalg
•
•
•

Respons analyse sitt forbrukerpanel.
Personer fra 25 år og eldre
Screeningsspørsmål: Har du forsikringer? (Alle har svart ja)

Om rapporten
•

I rapporten presenteres hovedtallene for alle spørsmålene. For utfyllende lesning henvises
det til tabeller, hvor resultatene er signifikanttestet. For snitt testes undergruppene mot
hverandre.

•

Tallene er vektet

Analysebeskrivelse
For alle kategoriske spørsmål i
undersøkelsen blir resultatene
presentert som andeler, oppgitt i
prosent.
•

For spørsmål hvor det benyttes mulighet
for å avgi flere svar per spørsmål (flersvar),
vil summen av andelene overstige 100%.

Resultater for skalaspørsmål
presentert som gjennomsnitt.
•

Det anvendes som standard en skala fra 1
til 6, hvor verdien 6 er den beste/mest
positive.

Alle svar vises for totalutvalget, og
brytes ned på delutvalg når dette
finnes formålstjenelig ut fra
resultatene i den statistiske analysen.

Spørsmålene er brutt ned på
bakgrunnsvariabler når signifikante
(relevante) funn er avdekket i
analysene.
•

Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet
relevant for presentasjonen er det
hovedtallet som beskriver aktuelle forhold
best.

Alle signifikante funn er basert på en
rigid statistisk test, hvor feilmarginen
er på 5%.
•

Dette er bransjestandard.

Ved påviste signifikante forskjeller
mellom ulike grupper, er tallene
uthevet med grønn farge for positive
avvik og oransje farge for negative
avvik i tabellene.

Demografi
Kjønn
Mann
Kvinne
Total

Antall

Prosent

519

50.1 %

517

49.9 %

1036

100 %

Utdanning

Antall

Prosent

Grunnskole/Videregående/Yrkesskole

304

29.9 %

1-3 år ved Univ./Høyskole

274

27.0 %

4 år eller mer ved Univ./Høyskole

438

43.1 %

1016

100%

Total
Aldersgrupper 5-delt
25-34

Antall

Prosent

205

19.8 %

Inntekt

Antall

Prosent

129

14.5 %

35-44

210

20.3 %

< 400.000

45-54

208

20.1 %

400.000-599.999

208

23.5 %

55-64

177

17.1 %

600.000-799.999

168

19.0 %

235

22.7 %

800.000-1.000.000

180

20.3 %

1036

100 %

> 1.000.000

202

22.8 %

Total

886

100 %

65 år og eldre
Total

Landsdel
Akershus/Oslo
Hedmark/Oppland

Antall

Prosent

250

24.1 %

79

7.6 %

Sør-Østlandet

199

19.2 %

Agder-Rogaland

148

14.3 %

Vestlandet

175

16.9 %

Trøndelag

88

8.5 %

Nord Norge

97

9.4 %

1036

100 %

Total

1. Hvor fornøyd er du med ditt nåværende
forsikringsselskap?
6 - Svært fornøyd

25%

5

39%

4

27%

3

2

1 - Svært misfornøyd

6%

1%

2%

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

Kvinner er noe mer
fornøyde enn menn
De eldste er noe mer
fornøyde enn de
yngste
De med lavest
utdannelse er mer
fornøyde enn de
med høyere
utdannelse.
For flere detaljer: se
eget tabellsett.

2. Hvor lenge har du vært kunde i ditt
nåværende (hoved)forsikringsselskap?
0-2 år

20%

3-5 år

23%

6-10 år

19%

mer enn 10 år

Vet ikke

52 % har vært kunde
i mer enn 6 år hos
sitt forsikringsselskap
Det er en tendens til
at de yngste
aldersgruppene er
minst lojale.
Menn er minst lojale.

35%

3%

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

3. Når undersøkte du sist om du får bedre pris
og/eller vilkår i andre forsikringsselskap?
0-1 år siden

35%

2-3 år siden

25%

4-5 år siden

6-10 år siden

Mer enn 10 år siden

8%

5%

4%

Har aldri sjekket

Vet ikke

17%

5%

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

35% sjekker dette
årlig
60% sjekker i løpet av
3 år.
Menn sjekker oftere
enn kvinner.
De yngste sjekker
oftere enn de eldste

4. Hvorfor er du kunde i ditt nåværende
(hoved)forsikringsselskap?
Jeg får medlemsrabatt gjennom en interesseorganisasjon

38%

De gir meg den beste prisen

33%

De gir meg de beste vilkårene

33%

Jeg tror det er lite penger å spare ved å bytte forsikringsselskap

18%

Jeg orker ikke å bruke tid og krefter på å sammenlikne betingelser

15%

Gammel vane

13%

Jeg har alltid vært kunde hos dette forsikringsselskapet

11%

Min gode relasjon til min kontaktperson

9%

Mitt forsikringsselskap har en bra nettsideløsning

5%

Annet, spesifiser:
Vet ikke

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

10%

1%

Annet svar: Hvorfor er du kunde i ditt nåværende
(hoved)forsikringsselskap? Annet, spesifiser:

5. Hva er viktigst for deg når du velger
forsikringsselskap?
At jeg er trygg på at forsikringene har de
dekningene jeg trenger

58%

At jeg får den beste prisen

21%

At jeg får god kundeservice

10%

At selskapet er godt etablert, stort og kjent

5%

At jeg kan kontakte forsikringsselskapet via
internett

1%

At jeg har en god personkjemi med min
kontaktperson

1%

Annet

2%

Vet ikke

2%

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

Menn er mer opptatt
av pris enn kvinner
Kvinner er mer
opptatt av
kundeservice enn
menn

6. Hvordan foretrekker du å kjøpe forsikring?
Total

Mann

Kvinne
33%

Jeg foretrekker å snakke med en fra
forsikringsselskapet på telefon

29%
37%*
22%

Jeg kjøper gjerne via en nettside

29%*
16%
15%

Jeg foretrekker å kjøpe dette gjennom en
interesseorganisasjon eller fagforening

13%
17%
13%

Jeg foretrekker å ha et personlig møte med en
forsikringsselskapet

16%*
10%
8%

Jeg foretrekker å kjøpe dette via min
bankforbindelse

7%
10%
0%

Jeg kjøper gjerne via en app

1%
0%

2%

Annet

1%
2%
6%

Vet ikke

3%
8%*

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

Kvinner ønsker i
større grad enn menn
å snakke pr telefon
Menn er mer positive
til nettside, samt det
å ha et personlig
møte med
forsikringsselskapet.
Kvinner er mer usikre
enn menn.

7. Hvordan foretrekker du å melde en eventuell
skade?
Total

Mann

Kvinne

39%

Via Internett

44%*
34%

38%

Per telefon

34%
42%*

13%

Per e-post

12%
14%

2%

Via app

2%
2%

7%

Vet ikke

7%
7%

Basestørrelse: 1016: Filter: De som ikke har notert «ANNET» på neste side

Menn ønsker å
melde skade via
Internett
Kvinne ønsker å
bruke telefon.
65+ år ønsker også å
benytte telefonen.
Personer med nøy
utdannelse ønsker å
benytte Internett
Personer med lav
utdannelse ønsker å
bruke telefon.

7. Hvordan foretrekker du å melde en eventuell
skade? ANNET

Basestørrelse: 20: Filter: De som har notert «ANNET» på neste side

8. Hvor mye må du spare per år for at det skal være
interessant for deg å bytte forsikringsselskap?
5000 eller mer
4000 til 4999

2%

3000 til 3999
2500 til 2999

6%

1%

2000 til 2499
1500 til 1999

11%

2%

1000 til 1499

12%

500 til 999
1 til 499

Det er ikke interessant for meg å bytte selskap
Vet ikke/ingen formening

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

Tallene er skrevet inn
som tekst. For å
kunne kjøre et
gjennomsnitt er
dette kodet om til et
tall.
Gjennomsnittet er på
2 289,Deretter er de
inndelt i kategoriene
som er fremstilt i
denne tabellen.

7%

4%

1%

22%

31%

8. Hvor mye må du spare per år for at det skal være
interessant for deg å bytte forsikringsselskap?
Ny inndeling
4000 eller mer

9%

2500 til 4000

7%

2000 til 2499

11%

1000 til 1999

1 til 999

Det er ikke interessant for meg å bytte selskap

Vet ikke/ingen formening

Basestørrelse: 1036: Filter: Intet

Tallene er skrevet inn
som tekst. For å
kunne kjøre et
gjennomsnitt er
dette kodet om til et
tall.
Gjennomsnittet er på
2 289,Deretter er de
inndelt i kategoriene
som er fremstilt i
denne tabellen.

14%

5%

22%

31%

Generell oppsummering
De fleste er godt fornøyde med sitt
nåværende forsikringsselskap
54% har vært kunde i 6 år eller mer
60% sjekker sine betingelser og pris
hvert 3. år eller oftere. Hver 5.
person har aldri sjekket.
Viktigste årsaker til at man er lojal:
• Medlemsrabatt gjennom en
interesseorganisasjon
• Best pris
• Best vilkår

Det å være trygg på at man har de
dekningene man behøver, er mest
viktig når man velger et
forsikringsselskap

På tross av en rekke teknologiske
nyvinninger er det fortsatt
personlig kontakt som er mest
ønsket når man skal kjøpe
forsikring.
Når uhellet er et faktum, så er det
Internett og telefon de fleste
ønsker å benytte for å melde skade.
Halvparten har ingen formening
eller ønsker ikke å bytte
forsikringsselskap for å spare
penger.
• Av de som kan tenke seg å spare,
ligger det et gjennomsnitt på ca.
2300,- kr år.

Demografiske forskjeller.
Kvinner er mer fornøyde enn menn med sitt nåværende forsikringsselska. Det
samme gjelder de eldre og de med lavest utdannelse.
Kvinner er mer lojale enn menn, som bytter forsikringsselskap oftere. De eldre
er også mer lojale enn de yngre.
Menn undersøker oftere om det er noe å spare enn kvinner. Det gjør også
personer under 35 år.
Menn mener at de i større grad enn kvinner er kunde hos et forsikringsselskap
fordi de får bedre pris og betingelser.
Personer under 35 år får i større grad medlemsrabatter fra en organisasjon.
Pris er mer viktig for menn enn kvinner. Det er også mer viktig for personer
under 35 år.
Kvinner ønsker i større grad enn menn å benytte telefon når de skal kjøpe
forsikring. Menn ønsker i større grad enn kvinner å benytte en hjemmeside.
• Samme tendens når de skal melde en skade

Mange flere kvinner enn menn har ikke noen formening om hvor mye de må
spare for at det er interessant å bytte selskap.

Avsluttende betraktninger
Menn
Få dem til å teste ut om OBOS er
konkurransedyktige
• De sjekker oftere pris/betingelser
enn kvinner
• De er mindre lojale enn kvinner
• De benytter gjerne Internett eller
app som kanal.
• De har et mer engasjert forhold
til forsikringer enn kvinner.

Kvinner
Få dem til å engasjere seg
• Det kan virke som om det er
mange som ikke orker å ta fatt på
dette, selv om det er tusenlapper
å spare.

Bruk personlig kontakt eller
telefon
• Den menneskelige faktor blir mer
satt mest pris på av kvinner.

Vis dem at det er enklere og
tryggere å bytte selskap enn det
de tror.

OBOS Forsikring 2016
Øivind Eismann
Prosjektansvarlig
E: oivind@responsanalyse.no
M: +47 900 84 922
A : www.responsanalyse.no
www.facebook.com/responsanalyse

