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Hur hjälper man 11 000 
konsumenter om året?
Nätverksmöte på FI den 25 november 2021



Anna-Karin från Tärendö



Fokusgrupp i köket

• Fick fakturan på Mina Sidor

• Har inget bank-id

• Vill prata i telefon med försäkringsbolaget



Digitaliseringen  – hot eller möjlighet?

• Olika kanaler

• Skadereglering

• Tillgänglighet



Konsumenternas Försäkringsbyrå

Oberoende stiftelse

• Finansinspektionen

• Konsumentverket

• Svensk Försäkring

Personal

• 13 personer

• 10 jurister/specialister

• 3 kommunikatörer



Vad gör vi?

• Vägledning per telefon och mail 

• Återkopplar till branschen och myndigheter

• Webbplatsen - konsumenternas.se

• Medier

• Utbildning mm





Medierna söker vår oberoende röst



Vad frågar konsumenterna om?
Byråns ärenden



Ärenden per försäkringsområde 2020

• 11 000 ärenden
per år

• Boende- och 
motorförsäkringar
utgör en stor andel

• Resefrågor ökade 
med 50% under 
pandemin           

• Drygt hälften av 
våra ärenden är 
klagomål

Boende 29%
(2019 29%)

Motor 18%
(2019 19%)

Rese 13%
(2019 9%)

Vuxen 
personförsäkring 11%

(2019 12%)

Liv, pension & kapital
10%

(2019 9%)

Djur & produkt etc 8%
(2019 9%)

Barn & gravid 6%
(2019 6%)

Personskada 5%
(2019 7%)



Under pandemin 

• Reseförsäkringar – inställda resor, oro att resa, 
UDs avrådan

• Inkomstförsäkringar – uppfyller ej kraven

• Svårigheter med läkarintyg vid personskador

• Bilförsäkringar – reservdelsbrist

• Pensionsförsäkringar – oro för värdeutveckling



En dag i vägledningen 

• Bevisfrågor – styrka innehav 

• Plötslig och oförutsedd händelse?

• Ersättningsregler – åldersavdrag

• Täcker hemförsäkringens reseskydd distansarbete 

utomlands under pandemin?

• Kollektiva bostadsrättstillägget

• Dubbelförsäkrad (motor)

• Inkomstförsäkringar



Återkommande konsumentproblem

• Bristfälliga motiveringar

• Skriftliga beslut och fullföljdshänvisningar

• Tillgänglighet 

• Inget kundförhållande (svårt med omprövning)



Trender
• Digitaliseringen

• Nya jämförelsesajter

• Andelen utan hemförsäkring ökar

• Garanti/försäkring

• Risker för dubbelförsäkring

• Svårt att få invaliditetsintyg

• Elsparkcyklar mm

• Delningsekonomin



Vad händer på byrån?



Ny jämförelse av husbilsförsäkringar



Ny unik webbtjänst för att beräkna kostnaderna för 
efterlevandeskyddet



Försäkringsjämförelsen av hundförsäkringar 
ska förnyas



Ny jämförelse av båtförsäkringar



Vi växlar upp inom hållbarhet

Hållbarhetsanvariga Andrea Ekeblad - Szanto



Konsumenter i särskilt fokus 2022

• Blivande pensionärer

• Konsumenter som saknar hemförsäkring

• De i digitalt utanförskap 



Använd oss i din vardag!

• Konsumenternas.se

• Nyhetsbrevet - prenumerera 

• Facebook och Twitter

• Bank- och försäkringsbloggen


