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Classified: Internal

“What we sell is the ability for a 43-year-old accountant to dress in black 

leather, ride through small towns and have people be afraid of him.”

- John Russel, Harley-Davidson, VP
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Lands Gjensidige Brannkasse stiftet 18. oktober 1816

Vi skal kjenne

kunden best 

og bry oss mest

Vi sikrer liv, helse

og verdier på en

bærekraftig måte

Norges fremste forsikringsselskap gjennom 204 år! 

Skapt av og for kunden
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«Vi skal bli det mest kundeorienterte 

selskapet i nordisk forsikringsbransje»

CEO Helge Leiro Baastad

2009
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“We are what we repeatedly do. Excellence then, is not a single act, 

but a habit.”  

- Aristoteles
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Ambisjonen

Kundeorientering som forretningsstrategi

Organisasjonsdrevet prosess

Kulturell reorientering 
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Tilnærming

2-årig endringsprogram 

183 prosjekter 

4 KategorierOrganisasjon og Ledelse

Driftskvalitet

Serviceopplevelse

Forenkling
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Vi holder det 

vi lover

Vi leverer 

alltid kvalitet

Vi gjør det vanskelige 

enkelt

Vi sikrer oss 

at kunden er fornøyd

Digitalprinsipper

Forutsigbarhet MestringFramdriftTrygghet Personlig

Gjensidigeopplevelsen

Gjensidigeopplevelsen – Rammeverk for kundeorientering
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DAN ARIELY
PROFESSOR OF PSYCHOLOGY AND BEHAVIORAL ECONOMICS 

AUTHOR OF ”PREDICTABLY IRRATIONAL” & ”THE HONEST TRUTH ABOUT DISHONESTY”

"If you tried to create a system to 

bring out the worst in humans, 

it would look a lot like the 

insurance of today…"
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Fra kundetilfredshet til unik kundeverdi
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Ved å forstå kundeferden kan vi identifiserer hvor vi kan skape størst verdi

for kundene og for Gjensidige 

Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus posuere, 

vel convallis metus

commodo. 
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Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc fringilla

vel ante ut lacinia. 

Nam at arcu

Vitae mi vestibulum feugiat

eu ut velit. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus posuere, 

vel convallis metus

commodo. 
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Opplever at alt er i orden med 
forsikringene

Sørge for at rutinemessig 
betaling går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er 

gyldige   Holder orden på en eller 

Be om endringer relatert til 
personlig informasjon, forsikrede 

personer eller ting

Mottar informasjon om juridiske, 
regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Blir bevisst på behovet for 
hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Søker assistanse for å løse en 
utfordring, enten på et kontor 

eller gjennom andre kanaler

Løser utfordringen ved hjelp av 
en automatisert eller 

menneskelig respons

Søker etter andre kanaler eller 
måter å løse utfordringen hvis 

den ikke er løst

Ytre faktorer endrer eksponering 
for en bestemt risiko eller 

behovet for et bestemt 

forsikringsprodukt 

Blir bevisst på endringen som 
påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Justerer valg eller kombinasjon 
av produkter for å tilpasse seg  

den nye situasjonen 

Opplever og håndterer en 
skade/hendelse som (kan) falle 

inn under forsikringskontrakten

Melder fra om skaden/hendelsen 
og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Lever med følgene av skaden 
og/eller utbedrer på egenhånd 

eller med hjelp av tredjeparter

Ordner dokumentasjon, svarer 
dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på 

avklaring

Får beskjed om hva selskapet 
har bestemt som utfallet av 

saken

Mottar erstatning i form av 
penger eller tjeneste r, eller 

håndterer konsekvensen av et 

avslag

Reflekterer over opplevelsen 
med forsikringsselskapet, eller 

 re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Vurderer alternativer på 
bakgrunn av en hendelse, 

endring av behov eller ekstern 

faktor

Bestemmer seg for å avslutte 
kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Avsluttende papirarbeide for å 
annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

9 8 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9 9 9

8 6 8 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8

7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 6 7 6 6 7 7 7 7 7

6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6

10 12 10 12 12

7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 10 11 11 11 10

6 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6

6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 6 6 6 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

6 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7

6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6

6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 5 6

7 6 7 6 6 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7

6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7

5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5

6 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 6

3 3

3 3 3 3 3 3 3 2

27 29 25 29 29 29 27 25 27 29 25 25 25

21 21 18 21 18 21 19 19

26 26 26 24 26 22

37 37 40 40 40

38 38 38 38 38 38 38 38 38

21 25 25 23 23 23 25 25

3 3 4 3 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6 5 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

1 1

2 2 2 2

 Revurderer avtalen(e) med forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt eller eksterne årsaker 
 Bestemmer seg for å avbryte avtalen(e) eller relasjonen Blir fortrolig med service, tjenester og innhold i avtalen   Regelmessig bruk av tjenester og rutinemessig personlig administrasjon og betaling  Opplever en situasjon hvor det er behov for hjelp, støtte og råd, eller der forventningene ikke innfris  Møter en ny situasjon grunnet en hendelse i livet eller endring av forsikringsobjektenes tilstand  Opplever et skade/hendelse man antar er dekket av sin forsikring, kontakter selskapet og forventer å få hjelp

AvslutteKunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse RevurdereNy kunde

KTI Hotspots Scoring

Potential Ubevis s t Oppm erks o m Gjen kjen n e Ko ble Vu rdere Un ders ø ke Etters pø rre Sh o rtli s te Evalu ere Fo rh an dle Be s tem m e s eg Igan g s e tte Tilpas s e In n går avtale Be h an dle Mo tta Få o rden Sette  i  s tan d Etters pø rre  i n fo

KTI-spørsmål

Based on CSI 
Survey & 

Relevance

Ubevisst om egen risiko eller om 
forsikringsselskapet

Oppdager eller blir gjort 
oppmerksom på risiko eller 

forsikringsprodukt for første gang

Gjenkjenner eksponering for en 
bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Knytter et forsikringsprodukt til et 
bestemt personlig behov/ønske 

for å dekke risiko 

Vurderer å benytte seg av 
forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Får oversikt over potensielle 
tilbydere og spesifikke produkte r.

Leter fram informasjon og ber om 
tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Velger ut en liste av foretrukne 
tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Evaluerer tilbud basert på 
forståelse av egne behov og 

andre kriterier

Forhandler med foretrukket 
selskap og sammenligner med 

de beste tilgjengelig tilbudene 

Bestemmer seg for faktisk å gå 
for det foretrukne 

forsikringstilbudet

Tar skritt for å sette i gang 
avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Tilpasser mulige valg ved 
dekning, vilkår og pris

Signerer endelig kontrakt med 
delvis eller full forståelse av 

tilbudet og vilkår

Skjemaer og dokumentasjon 
leveres, forsikringsselskapet 

behandler og sender bekreftelse

Mottar velkomst/informasjon og 
vurderer det opp mot det man 

forventet

Setter seg inn i dekning og 
fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter 

opp rutinemessig betaling 

Setter i stand forsikrings-
objektene i henhold til avtale  og 

råd

Sjekker uklarheter eller spørsmål 
mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 
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Først vil jeg be deg om å tenke tilbake på dine erfaringer med Gjensidige.  Totalt sett, 

hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Gjensidige?
7 9 8 9

Tenk deg et ideelt forsikringsselskap. Hvor nært opp til dette idealet er Gjensidige? 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 8 7 6 8

I hvilken grad pleier Gjensidige å innfri dine forventninger? 5 6 6 7 7 7 7 7 7

Med tanke på dine erfaringer med Gjensidige, hvor attraktiv opplever du at 

Gjensidige er i forhold til sine konkurrenter?
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med opplevelsen du hadde da du ble kunde av 

Gjensidige?
0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med prisen du betaler for dine 

forsikringer hos Gjensidige?
6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med prisen du betaler i forhold det du får igjen 

fra Gjensidige?
4 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6

I hvilken grad føler du deg trygg på at de priser du betaler er de beste du kan oppnå 

hos Gjensidige?
10 12 12 12 12 12 12 10

I hvilken grad er du trygg på at innholdet i dine forsikringer dekker dine behov? 5 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7

Hvor enkelt synes du det var å få utført det du ønsket på Gjensidige internettsider? 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tenk på siste gang du tok kontakt med Gjensidige, hvor fornøyd eller misfornøyd var 

du med denne kontakten?
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

I hvilken grad var denne kontakten relevant for deg? 0

Hvor interessante var disse nyhetsbrevene? 9

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kundebehandlerne når det gjelder: å være 

imøtekommende og hyggelig?
6 7 7 7 7 7 7 6 6 7

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kundebehandlerne når det gjelder: å løse 
dine henvendelser på en e ffektiv måte?

5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kundebehandlerne når det gjelder: å 

uoppfordret gi relevante råd og veiledning?
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tenk tilbake hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kundebehandlerne når det 

gjelder: å finne de beste forsikringsløsningene for deg
4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5

Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din faste kontaktperson? 0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med kundebehandlerne i Gjensidige? 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med klagebehandlingsprosessen? 1 1 1 1

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i 
hvilken grad oppfatter du at Gjensidige: Er et selskap som setter kundenes 

interesser i fokus

5 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 7 6 6 7

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i 

hvilken grad oppfatter du at Gjensidige: Leverer løsninger tilpasset den enkelte 

kundes behov og økonomi

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i 

hvilken grad oppfatter du at Gjensidige: Gjør det enkelt for kundene
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er i svært liten grad og 10 er i svært stor grad, i 

hvilken grad oppfatter du at Gjensidige: Holder det de lover
5 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 7

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil...? anbefale Gjensidige dersom en 

god venn eller bekjent spør ..
5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at du vil...? opprettholde ditt kundeforhold til 

Gjensidige?
0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Gjensidige når det gjelde r...? 
behandlingstid på skadesaken?

0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Gjensidige når det gjelde r...? informasjonen 

og oppfølgingen du fikk underveis?
0

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hele oppgjørsprosessen samlet sett? 0

Hvor enig eller uenig er du i at utbetaling av utbytte til kundene gjør at du får lyst til å 

forbli kunde hos Gjensidige?
0

2012 I hvilken grad mener du at Gjensidige har lett forståelige forsikringsdokumenter? 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6

I hvilken grad synes du Gjensidige har gode løsninger for selvbetjening 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med denne kontakten [siste gang Gjensidige 

kontaktet deg]? 
0

I hvilken grad var disse forslagene [om nye og alternative forsikringsløsninger fra 

Gjensidige] relevante for deg?
3 3 3 3 3 3

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med utfallet av klagen din? 2 3

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med erstatningen fra Gjensidige? 0

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

En kontaktperson som kjenner meg
22 29 27 29 27 29 25 25 29

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

Mulighet for å gjøre endringer i mine forsikringer elektronisk
16 19 21 18 21 21 21 19

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 
Mulighet for å kunne følge skadesaken min elektronisk

20 26 22 22

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

Å ha de laveste prisene i markedet
31 37 37 37 40 40 37 37

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

Å ha de raskeste skadeoppgjørene i markedet
29 35 32 38 35 38 38 35

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

At det tilbys en årlig gjennomgang av mine forsikringer
19 23 23 25 25 23 23 25 21 21 21

Generelt sett, hvor viktig er følgende egenskaper ved et forsikringsselskap for deg? 

At jeg kan ha bank og forsikring i samme selskap
3 4 4 4 4 4 4

2011
Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Gjør det enkelt for kunden
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Gir god kundeservice
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder:  Trygt valg
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Gir rettferdige oppgjør
4 6 6 6 5 5 6

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Har et godt omdømme
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Holder det de lover
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Vil du si at du oppfatter Gjensidige i større grad, mindre grad eller likt som andre 

selskaper når det gjelder: Leverer raskt og e ffektivt
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

I hvilken grad oppfatter du at Gjensidige: Gir råd og anbefalinger som er til kundens 
beste

4 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6

Hvor fornøyd er du med den skriftlige informasjonen du mottok fra Gjensidige ifm at 

du sa opp forsikringen?
1

Hvor fornøyd er du med den skriftlige informasjonen du mottok fra Gjensidige ifm at 

du kjøpte ny forsikring?
2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ubevisst om risiko og fordeler ved forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

 Blir bevisst eget behov for forsikringsprodukter/-tjenester og selskapets tilbud  Leter og finner informasjon om spesifikke forsikringsprodukter/-tjenester som er av interesse  Velger forsikringsselskap etter å ha evaluert alternativer og opplever å ha forstått egne behov  Inngår avtale mens premie, dekning og vilkår forhandles  Blir fortrolig med service, tjenester og innhold i avtalen  

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde

Intervensjon

2

Hot spot

1



Classified: Internal
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Innslagspunkter for prosjekter fra strategisk veikart

Ubevisst Oppmerksom Gjenkjenne Koble Vurdere Undersøke Etterspør re Shor tliste Evaluere Forhandle Bestemme seg I gangset te Tilpasse I nngår  avtale Behandle M otta Få orden Sette i stand Etterspørre info Slå seg til ro H olde orden

Prosjekter Forretningsdrivere «Kundedrivere»

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko eller 

forsikringsprodukt for første gang

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig behov/ønske 

for å dekke risiko 

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Får oversikt over potensielle 

tilbydere og spesifikke produkter.

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og 

andre kriterier

Forhandler med foretrukket 

selskap og sammenligner med 

de beste tilgjengelig tilbudene 

Bestemmer seg for faktisk å gå 

for det foretrukne 

forsikringstilbudet

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Tilpasser mulige valg ved 

dekning, vilkår og pris

Signerer endelig kontrakt med 

delvis eller full forståelse av 

tilbudet og vilkår

Skjemaer og dokumentasjon 

leveres, forsikringsselskapet 

behandler og sender bekreftelse

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter 

opp rutinemessig betaling 

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Sørge for at rutinemessig 

betaling går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er 

gyldige

Prosjekter som treffer 

kundeferden

Prosjekter som ikke 

treffer kundeferden

Prosjekter fra 

parkeringsplassen

Rutiner Privat Intern prosesseffektivisering

Data fra kunden
Vil treffe kundeferden men nå intern bruk av 

datainnsamling

Forvaltning ikke-kunder Intern prosesseffektivisering

Oppsigelse eget 

selskap
Mandat skal utarbeides, vil tref fe i kundeferden

Målkort #2

Aktivitetstyrt modell 

for kontorer

Internt fokus på hvordan belønne rådgiverne i 

Kontorkanalen for lokalt salg og rådgivningsmøter 

Personalisering

av VIS

Revitalisering av Mer 

fordelsprogrammet

WEB-data & analyse

Møtebooking på tvers

Ny versjon av 

Dynamics

Behovskartlegger 

forsikring

Kundeferd Intern prosesseffektivisering for utviklingsaktiviteter

Sikre at kundene får tilgang til å bruke en preferert 

kommunikasjonsform. Sikre god kundebetjening og 

KTI
Chat

E-helse (Elektronisk 

helseerklæring)

Markedsprising

PartnerAnsatt

Verdi er å få satt fokus på oppfølging av ""kalde 

leads""

Øke tilslagsprosenten ved at tilbudet er tilgjengelig 

på Din side for kunden. Og påminnelse til kunden 

om dette tilbudet."

Effektivisering gjennom elektroniske og 

automatiserte prosesser- redusert manuelt arbeid i 

distribusjoenen og helsevurderingsprosessen.

Enkle, guidede og lett tilgjengelige løsninger for 

kundene. Tilrettelegge for nettdistribusjon og 

selvbetjening av personforsikringsprodukter

Samle alle former for markedsprising i en helhetlig 

og kontinuerlig prosess, som også omfatter 

rutinebeskrivelser og ansvarsfordeling på tvers av 

divisjoner.

PartnerAnsatt konseptet skal bidra til å styrke 

SMBL med relasjonen til næringslivskundene. 

Konseptet skal hjelpe bedrifter til å være en attraktiv 

arbeidsgiver. Resultatmål: Økt salg gjennom PA , 

sikre god kundebetjening og KTI

Målkort #4

Måle for bevaring

Målkort #3

Digital kunde 

Nettbutikk

Tilbud på Din Side

Skal jobbe for å bevare kundene ved at det skal 

fokuseres på rådgivning Måle og belønne 

Kundesenter for å bevare kundene i Gjensidige

?

Belønne rådgivere som får kundene til å øke 

selvbetjeningsgraden

Belønne rådgiverne på bakgrunn av en subjektiv 

vurdering og ikke bare på bakgrunn av KPI-er

Tiltrekke nye kundesegmenter

Økt salg som følge av mer direktesalg og flere 

leads

Tilsetede i kundens foretrukne flate

Effektivisering og kostnadsreduksjon (økt grad av 

selvbetjente kunder)

Lage en løsning for distribusjon av råd til 

selvbetjent flate og dermed ! sikre at personalisert 

budskap kan gis til kunden og at aktiviteter 

gjennomføres på tvers av kanaler , basert på 

kundeinnsikt og tilpasset segment

MRR - Fase 1 

Infrastruktur i MSD for å 

vise råd for rådgiver

MRR - Fase 2

Vise Råd på innlogget 

side på 

gjensidige.no/din side

Møte kundens forventing til elektroniske kanaler

Sikre at forretningsmessige muligheter ikke går tapt 

i overgangen mellom digitale og andre kanaler . 

Utnytte kundekontaktene for å økt salg.Dekke 

kundens behov for aktiv rådgivning og økt relevans 

i kundekontakten.

Målkort #1 

Verdiskapning gjennom 

henvisning

Frigi tid på kundesenteret og kontorkanalen skal få 

kunder som er interessert /riktige modus til 

rådgivning. Del 1 er økt salg og ef fektiv bruik av tid 

på riktig kunde, denne tref fer ikke Kundeferden .

Del 2 skal ha fokus på økt kundeverdi og det er 

denne som treffer kundeferden-Hvilken opplevelse 

har kundene som får økonomisk rådgivning

Ubevisst om risiko og fordeler ved forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for forsikringsprodukter/-tjenester og selskapets tilbud Leter og finner informasjon om spesifikke forsikringsprodukter/-tjenester som er av interesse Velger forsikringsselskap etter å ha evaluert alternativer og opplever å ha forstått egne behov Inngår avtale mens premie, dekning og vilkår forhandles Blir fortrolig med service, tjenester og innhold i avtalen  Regelmessig bruk av tjenester og rutinemessig personlig administrasjon og betaling

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale KundeNy kunde

Admin endr inger M eldinger Bevisst Assistanse Løse Eskalere Endr ing Gjenkjenne Reagere Skade oppst år Kontakt H åndterer  skaden H åndterer  saken Avklar ing H åndtere utfall Evaluere på nytt Vurdere alternati ver Bestemme seg Behandle

Be om endringer relatert til 

personlig informasjon, forsikrede 

personer eller ting

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor 

eller gjennom andre kanaler

Løser utfordringen ved hjelp av 

en automatisert eller 

menneskelig respons

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis 

den ikke er løst

Ytre faktorer endrer eksponering 

for en bestemt risiko eller 

behovet for et bestemt 

forsikringsprodukt 

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Justerer valg eller kombinasjon 

av produkter for å tilpasse seg  

den nye situasjonen 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle 

inn under forsikringskontrakten

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd 

eller med hjelp av tredjeparter

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på 

avklaring

Får beskjed om hva selskapet 

har bestemt som utfallet av 

saken

Mottar erstatning i form av 

penger eller tjenester, eller 

håndterer konsekvensen av et 

avslag

Reflekterer over opplevelsen 

med forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Vurderer alternativer på 

bakgrunn av en hendelse, 

endring av behov eller ekstern 

faktor

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Revurderer avtalen(e) med forsikringsselskapet grunnet forventninger 

som ikke er møtt eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte avtalen(e) eller relasjonenRegelmessig bruk av tjenester og rutinemessig personlig administrasjon og betaling Opplever en situasjon hvor det er behov for hjelp, støtte og råd, eller der forventningene ikke innfris Møter en ny situasjon grunnet en hendelse i livet eller endring av forsikringsobjektenes tilstand Opplever et skade/hendelse man antar er dekket av sin forsikring, kontakter selskapet og forventer å få hjelp

AvslutteKunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere

Innslagspunkter for prosjekter fra strategisk veikart



Classified: Internal

Totalbilde - KTI og Kvalitativ vurdering

13

Kvalitativ vurdering av forbedringsområder Svakest KTI scoring Felles treffpunkter (Kvalitativ/KTI)

Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula

tellus sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula

tellus sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 



Classified: Internal

Kundemodusene hvor det er identifisert størst forbedringspotensiale, 

og hvor det gjøres minst i eksisterende prosjektportefølje er:

Gap mellom prosjektportefølje og hotspots

Innslagspunkter for prosjekter fra strategisk veikart

Ubevisst Oppmerksom Gjenkjenne Koble Vurdere Undersøke Etterspør re Shor tliste Evaluere Forhandle Bestemme seg I gangset te Tilpasse I nngår  avtale Behandle M otta Få orden Sette i stand Etterspørre info Slå seg til ro H olde orden

Prosjekter Forretningsdrivere «Kundedrivere»

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko eller 

forsikringsprodukt for første gang

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig behov/ønske 

for å dekke risiko 

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Får oversikt over potensielle 

tilbydere og spesifikke produkter.

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og 

andre kriterier

Forhandler med foretrukket 

selskap og sammenligner med 

de beste tilgjengelig tilbudene 

Bestemmer seg for faktisk å gå 

for det foretrukne 

forsikringstilbudet

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Tilpasser mulige valg ved 

dekning, vilkår og pris

Signerer endelig kontrakt med 

delvis eller full forståelse av 

tilbudet og vilkår

Skjemaer og dokumentasjon 

leveres, forsikringsselskapet 

behandler og sender bekreftelse

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter 

opp rutinemessig betaling 

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Sørge for at rutinemessig 

betaling går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er 

gyldige

Prosjekter som treffer 

kundeferden

Prosjekter som ikke 

treffer kundeferden

Prosjekter fra 

parkeringsplassen

Rutiner Privat Intern prosesseffektivisering

Data fra kunden
Vil treffe kundeferden men nå intern bruk av 

datainnsamling

Forvaltning ikke-kunder Intern prosesseffektivisering

Oppsigelse eget 

selskap
Mandat skal utarbeides, vil tref fe i kundeferden

Målkort #2

Aktivitetstyrt modell 

for kontorer

Internt fokus på hvordan belønne rådgiverne i 

Kontorkanalen for lokalt salg og rådgivningsmøter 

Personalisering

av VIS

Revitalisering av Mer 

fordelsprogrammet

WEB-data & analyse

Møtebooking på tvers

Ny versjon av 

Dynamics

Behovskartlegger 

forsikring

Kundeferd Intern prosesseffektivisering for utviklingsaktiviteter

Sikre at kundene får tilgang til å bruke en preferert 

kommunikasjonsform. Sikre god kundebetjening og 

KTI
Chat

E-helse (Elektronisk 

helseerklæring)

Markedsprising

PartnerAnsatt

Verdi er å få satt fokus på oppfølging av ""kalde 

leads""

Øke tilslagsprosenten ved at tilbudet er tilgjengelig 

på Din side for kunden. Og påminnelse til kunden 

om dette tilbudet."

Effektivisering gjennom elektroniske og 

automatiserte prosesser- redusert manuelt arbeid i 

distribusjoenen og helsevurderingsprosessen.

Enkle, guidede og lett tilgjengelige løsninger for 

kundene. Tilrettelegge for nettdistribusjon og 

selvbetjening av personforsikringsprodukter

Samle alle former for markedsprising i en helhetlig 

og kontinuerlig prosess, som også omfatter 

rutinebeskrivelser og ansvarsfordeling på tvers av 

divisjoner.

PartnerAnsatt konseptet skal bidra til å styrke 

SMBL med relasjonen til næringslivskundene. 

Konseptet skal hjelpe bedrifter til å være en attraktiv 

arbeidsgiver. Resultatmål: Økt salg gjennom PA , 

sikre god kundebetjening og KTI

Målkort #4

Måle for bevaring

Målkort #3

Digital kunde 

Nettbutikk

Tilbud på Din Side

Skal jobbe for å bevare kundene ved at det skal 

fokuseres på rådgivning Måle og belønne 

Kundesenter for å bevare kundene i Gjensidige

?

Belønne rådgivere som får kundene til å øke 

selvbetjeningsgraden

Belønne rådgiverne på bakgrunn av en subjektiv 

vurdering og ikke bare på bakgrunn av KPI-er

Tiltrekke nye kundesegmenter

Økt salg som følge av mer direktesalg og flere 

leads

Tilsetede i kundens foretrukne flate

Effektivisering og kostnadsreduksjon (økt grad av 

selvbetjente kunder)

Lage en løsning for distribusjon av råd til 

selvbetjent flate og dermed ! sikre at personalisert 

budskap kan gis til kunden og at aktiviteter 

gjennomføres på tvers av kanaler , basert på 

kundeinnsikt og tilpasset segment

MRR - Fase 1 

Infrastruktur i MSD for å 

vise råd for rådgiver

MRR - Fase 2

Vise Råd på innlogget 

side på 

gjensidige.no/din side

Møte kundens forventing til elektroniske kanaler

Sikre at forretningsmessige muligheter ikke går tapt 

i overgangen mellom digitale og andre kanaler . 

Utnytte kundekontaktene for å økt salg.Dekke 

kundens behov for aktiv rådgivning og økt relevans 

i kundekontakten.

Målkort #1 

Verdiskapning gjennom 

henvisning

Frigi tid på kundesenteret og kontorkanalen skal få 

kunder som er interessert /riktige modus til 

rådgivning. Del 1 er økt salg og ef fektiv bruik av tid 

på riktig kunde, denne tref fer ikke Kundeferden .

Del 2 skal ha fokus på økt kundeverdi og det er 

denne som treffer kundeferden-Hvilken opplevelse 

har kundene som får økonomisk rådgivning

Ubevisst om risiko og fordeler ved forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for forsikringsprodukter/-tjenester og selskapets tilbud Leter og finner informasjon om spesifikke forsikringsprodukter/-tjenester som er av interesse Velger forsikringsselskap etter å ha evaluert alternativer og opplever å ha forstått egne behov Inngår avtale mens premie, dekning og vilkår forhandles Blir fortrolig med service, tjenester og innhold i avtalen  Regelmessig bruk av tjenester og rutinemessig personlig administrasjon og betaling

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale KundeNy kunde

Admin endr inger M eldinger Bevisst Assistanse Løse Eskalere Endr ing Gjenkjenne Reagere Skade oppst år Kontakt H åndterer  skaden H åndterer  saken Avklar ing H åndtere utfall Evaluere på nytt Vurdere alternati ver Bestemme seg Behandle

Be om endringer relatert til 

personlig informasjon, forsikrede 

personer eller ting

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor 

eller gjennom andre kanaler

Løser utfordringen ved hjelp av 

en automatisert eller 

menneskelig respons

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis 

den ikke er løst

Ytre faktorer endrer eksponering 

for en bestemt risiko eller 

behovet for et bestemt 

forsikringsprodukt 

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Justerer valg eller kombinasjon 

av produkter for å tilpasse seg  

den nye situasjonen 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle 

inn under forsikringskontrakten

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd 

eller med hjelp av tredjeparter

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på 

avklaring

Får beskjed om hva selskapet 

har bestemt som utfallet av 

saken

Mottar erstatning i form av 

penger eller tjenester, eller 

håndterer konsekvensen av et 

avslag

Reflekterer over opplevelsen 

med forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Vurderer alternativer på 

bakgrunn av en hendelse, 

endring av behov eller ekstern 

faktor

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Revurderer avtalen(e) med forsikringsselskapet grunnet forventninger 

som ikke er møtt eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte avtalen(e) eller relasjonenRegelmessig bruk av tjenester og rutinemessig personlig administrasjon og betaling Opplever en situasjon hvor det er behov for hjelp, støtte og råd, eller der forventningene ikke innfris Møter en ny situasjon grunnet en hendelse i livet eller endring av forsikringsobjektenes tilstand Opplever et skade/hendelse man antar er dekket av sin forsikring, kontakter selskapet og forventer å få hjelp

AvslutteKunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere

Innslagspunkter for prosjekter fra strategisk veikart

Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Nunc

iaculis facilisis dolor sit

amet semper. Nunc

fringilla vel ante ut 

lacinia. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu tempor

vulputate, turpis enim

sagittis ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur

adipiscing elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula

tellus sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Kundeferd Gjensidige Privat

Ubevisst Bevisst Interessert Avgjøre Avtale Ny kunde Kunde Utfordring Endring i situasjon Skade/hendelse Revurdere Avslutte

Ubevisst om risiko og fordeler ved 

forsikring og at forsikrings-

selskapet finnes

Blir bevisst eget behov for 

forsikringsprodukter/-tjenester og 

selskapets tilbud 

Leter og finner informasjon om 

spesifikke forsikringsprodukter/-

tjenester som er av interesse

Velger forsikringsselskap etter å ha 

evaluert alternativer og opplever å 

ha forstått egne behov 

Inngår avtale mens premie, dekning 

og vilkår forhandles

Blir fortrolig med service, tjenester 

og innhold i avtalen  

Regelmessig bruk av tjenester og 

rutinemessig personlig 

administrasjon og betaling

Opplever en situasjon hvor det er 

behov for hjelp, støtte og råd, eller 

der forventningene ikke innfris

Møter en ny situasjon grunnet en 

hendelse i livet eller endring av 

forsikringsobjektenes tilstand

Opplever et skade/hendelse man 

antar er dekket av sin forsikring, 

kontakter selskapet og forventer å 

få hjelp

Revurderer avtalen(e) med 

forsikringsselskapet grunnet 

forventninger som ikke er møtt 

eller eksterne årsaker 

Bestemmer seg for å avbryte 

avtalen(e) eller relasjonen

Ube viss t Gje n kje n n e Un de rsø ke Evalue re Igan gse tt e Mo tta H o lde  o rde n Be vis s t En drin g Skade  o ppstår Evalue re  på n ytt Be ste m m e  se g

Ubevisst om egen risiko eller om 

forsikringsselskapet

Gjenkjenner eksponering for en 

bestemt risiko eller behovet for et 

bestemt forsikringsprodukt 

Får oversikt over potensielle  

tilbydere og spesifikke produkte r.

Evaluerer tilbud basert på 

forståelse av egne behov og andre 

kriterier

Tar skritt for å sette i gang 

avtaleprosessen via tilgjengelige 

kanaler

Mottar velkomst/informasjon og 

vurderer det opp mot det man 

forventet

Sørge for at rutinemessig betaling 

går som det skal, holder 

forsikringsobjektene i stand og 

sjekker om forsikringene er gyldige

Blir bevisst på behovet for 

hjelp/informasjon før/under/etter 

bruk av tjenestene

Ytre faktorer endrer eksponering for 

en bestemt risiko eller behovet for 

et bestemt forsikringsprodukt 

Opplever og håndterer en 

skade/hendelse som (kan) falle inn 

under forsikringskontrakten

Reflekterer over opplevelsen med 

forsikringsselskapet, eller 

re-evaluerer egen risikoprofil ut 

fra endring av situasjon 

Bestemmer seg for å avslutte 

kontrakten etter å ha tenkt 

seg om

Oppm e rkso m Ko ble Ette rspø rre Fo rhan dle Tilpasse Få o rde n Adm in  e n dri n ge r As s is tan s e Gje n kje n n e Ko n takt Vurde re  alte rn ative r Be han dle

Oppdager eller blir gjort 

oppmerksom på risiko elle r 

forsikringsprodukt for første gang

Knytter et forsikringsprodukt til et 

bestemt personlig  behov/ønske for 

å dekke risiko 

Leter fram informasjon og ber om 

tilbud på bestemte 

forsikringsprodukter 

Forhandler med foretrukket selskap 

og sammenligner med de beste 

tilgjengelig tilbudene 

Tilpasser mulige valg ved dekning, 

vilkår og pris

Setter seg inn i dekning og 

fordeler, informerer andre, sier 

opp tidligere avtaler og setter opp 

rutinemessig betaling 

Be om endringer relatert til personlig 

informasjon, forsikrede personer 

eller ting

Søker assistanse for å løse en 

utfordring, enten på et kontor eller 

gjennom andre kanaler

Blir bevisst på endringen som 

påvirker en selv eller forsikrings-

objekter 

Melder fra om skaden/hendelsen 

og setter seg inn i prosessen og 

tidslinjen for oppgjøret

Vurderer alternativer på bakgrunn 

av en hendelse, endring av behov 

eller ekstern faktor

Avsluttende papirarbeide for å 

annulere kontrakten og gjøre opp 

utestående betalinger 

Vurde re Sho rtli s te Be s te m m e  se g In n går avtale Se tte  i s tan d Me ldin ge r Lø se Re age re H ån dte re r skade n

Vurderer å benytte seg av 

forsikring for å beskytte seg mot 

risiko

Velger ut en liste av foretrukne 

tilbydere basert på flere 

kjøpskriterier 

Bestemmer seg for faktisk å gå for 

det foretrukne forsikringstilbudet

Signerer endelig kontrakt med delvis 

eller full forståelse av tilbudet og 

vilkår

Setter i stand forsikrings-

objektene i henhold til avtale 

og råd

Mottar informasjon om juridiske, 

regulatoriske eller andre typer 

endringer blant annet fornyelse

Løser utfordringen ved hjelp av en 

automatisert eller menneskelig 

respons

Justerer valg eller kombinasjon av 

produkter for å tilpasse seg  den 

nye situasjonen 

Lever med følgene av skaden 

og/eller utbedrer på egenhånd eller 

med hjelp av tredjeparter

Be han dle Ette rspø rre  i n fo Eskale re H ån dte re r sake n

Skjemaer og dokumentasjon leveres, 

forsikringsselskapet behandler og 

sender bekreftelse

Sjekker uklarheter eller spørsmål 

mens man setter seg inn i 

dekningen for første gang 

Søker etter andre kanaler eller 

måter å løse utfordringen hvis den 

ikke er løst

Ordner dokumentasjon, svarer 

dersom det trengs ytterligere 

informasjon og venter på avklaring

Slå se g til ro Avklarin g

Opplever at alt er i orden med 

forsikringene

Får beskjed om hva selskapet har 

bestemt som utfallet av saken

H ån dte re  utfall

Mottar erstatning i form av penger 

eller tjenester, eller håndterer 

konsekvensen av et avslag

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus

sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 

Lorem ipsum

Dolor sit amet, 

consectetur adipiscing

elit. 

Etiam

tincidunt, est eu

tempor vulputate, 

turpis enim sagittis

ligula, vel 

vestibulum

justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula

tellus sit amet metus

posuere, vel convallis

metus commodo. 



Classified: Internal

Personforsikringer og Helseerklæring

15

• Etter at kunden har bestilt forsikring, har 

kunden en midlertidig forsikring med 

begrenset dekning til helseerklæring er levert

• Dersom helseerklæring ikke sendes inn innen 

60 dager etter kjøp, kanselleres forsikringen

• Påminnelse sendes ut gjennom CRM-løp dag 

2 og dag 9 etter kjøp



Classified: Internal

Påminnelser Helseerklæring
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Classified: Internal

Påminnelser - Nudge

17

➢ Snu budskapet fra «du får ikke» til «du mister»

➢ Fokus på at manglende helseerklæring gjør at 

kunden mister forsikringen i sin helhet

➢ Snu budskapet fra «vi vet at det er litt jobb» til 

«kom i gang»

➢ Fokus på at det er lett å starte, og at kunden 

kan lagre underveis

LOSS 
AVERSION

EASY 
ENSTRANCE



Classified: Internal

Påminnelser m/nudging

18

LOSS 
AVERSION

EASY 
ENTRANCE

D
a

g
 9

D
a

g
 2 Justo tortor a lorem. Aenean vehicula

tellus sit amet metus

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

justo tortor a lorem. Aenean vehicula tellus sit amet metus

posuere, vel convallis metus commodo justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel convallis

Metus commodo justo tortor a lorem.

Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel convallis

metus commodo justo tortor a lorem. Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel convallis metus commodo usto tortor

a lorem. Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo

Justo tortor a lorem. Aenean vehicula

tellus sit amet metus

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

justo tortor a lorem. Aenean vehicula tellus sit amet metus

posuere, vel convallis metus commodo justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel convallis

Metus commodo justo tortor a lorem.

Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel convallis metus

commodo justo tortor a lorem. Aenean vehicula tellus sit amet

metus posuere, vel convallis metus commodo usto tortor a lorem. 

Aenean vehicula tellus sit amet metus posuere, vel convallis metus

commodo



Classified: Internal

Effekter

19

Etter en peak på 75% konvertering, 

har vi ligget jevnt på 73%

Før nudge ble implementert 

lå konvertering på 59% Justo tortor a lorem. 

Aenean vehicula

Lorem ipsum

Dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

justo tortor a lorem. Aenean vehicula tellus

sit amet metus posuere, vel convallis metus

commodo justo tortor a lorem. Aenean

vehicula tellus sit amet metus posuere, vel 

convallis

Metus commodo justo tortor a lorem.

Aenean vehicula tellus sit amet metus

posuere, vel convallis metus commodo justo

tortor a lorem. Aenean vehicula tellus sit

amet metus posuere, vel convallis metus

commodo usto tortor a lorem. Aenean

vehicula tellus sit amet metus posuere, vel 

convallis metus commodo



Classified: Internal

…til ettertanke



Classified: Internal
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“Our version of a perfect customer 

experience is one in which our 

customer doesn’t want to talk to 

us. Every time a customer 

contacts us, we see it as a defect. 

I’ve been saying for many, many 

years; People should talk to their 

friends, not their merchants” 

- Jeff Bezos, Amazon



Classified: Internal
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