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Bilaga	  1	  

Intervjuguide Branschorganisation 
 
Relationen till försäkringsbolaget 

• Hur ser er relation ut till försäkringsbolaget?  
• Anlitar ni en försäkringsförmedlare?  
• Om Ja 

• Hur ser er relation ut till försäkringsförmedlaren? 
• Har ni en eller flera försäkringsförmedlare? 
• Hur länge har ni haft en relation med försäkringsförmedlaren/na?  
• Vad fick er att välja den/de försäkringsförmedlarna? 
• Hur ofta har ni kontakt med försäkringsförmedlaren/na? 
• Vad diskuteras vid kontakterna med försäkringsförmedlarna? 
• Hur sker kontakterna? Personligen, per telefon, brev, e-post? 
• Anser ni kommunikationen fungera effektivt?  

• Har ni alla försäkringar hos samma bolag?  
• Hur länge har ni haft en relation med försäkringsbolaget/bolagen?  
• Vad fick er att välja försäkringsbolaget? 
• Har bolaget uppnått era förväntningar? 
• Hur ofta har ni kontakt med försäkringsbolaget?  
• Vilka personer/roller på försäkringsbolaget har ni kontakt med? 
• Vad diskuteras vid kontakterna med försäkringsbolaget?  
• Hur sker kontakterna; personligen, per telefon, brev, e-post? 
• Anser ni kommunikationen fungera effektivt? 
• Tycker ni att ni fått tillräcklig information om försäkringslösningen av 

försäkringsbolaget? 
• Hur kommunicerar ni ut försäkringen till era medlemmar? 
• Hur upplever ni samarbetet fungerar med försäkringsbolaget? 
• Vad är er roll i detta samarbete? 
• Hur skulle ni, ur er synvinkel, vilja karaktärisera en god relation till ett 

försäkringsbolag? 
• Har försäkringsbolaget någon gång bett er om feedback angående tjänsten/relationen?  

 
Generella frågor 

• Vad är förtroende för er? 
• Vad är engagemang för er? 
• Hur är en fungerande kommunikation för er? 
• Känner ni att ni har tillräcklig kunskap om försäkringslösningen för att kunna erbjuda 

den till era medlemmar på ett bra sätt?  
• Vilken part har ni bäst relation till i relationen? 
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• Känner ni att ni är tillräckligt aktiva eller önskar ni att kunna engagera er mer?  
• Vilka frågor kontaktar ni försäkringsförmedlarna respektive försäkringsbolaget om? 
• Vilka faktorer är det som avgör valet av försäkringsbolag vid en upphandling? 
• Hur skulle försäkringsbolaget respektive försäkringsförmedlaren kunna engagera sig 

mer direkt till er?  
• Finns det någonting ni skulle vilja ändra på i relationen med försäkringsmäklaren eller 

försäkringsbolaget? 
• Har lagen om försäkringsförmedling (2005) påverkat er relation gentemot 

försäkringsförmedlaren eller försäkringsbolaget? 
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Bilaga	  2	  

Intervjuguide Försäkringsförmedlare 

Relationen till Försäkringsbolaget: 

• Hur ser relationen generellt sätt ut till försäkringsbolagen?  
• Vilka faktorer är det som avgör när ni ska rekommendera ett antal försäkringsbolag 

vid en upphandling?  
• Hur anser ni samarbetet med försäkringsbolagen fungerar? 
• Vilka personer på försäkringsbolagen har ni kontakt med?  
• Hur ofta har ni kontakt med försäkringsbolagen? 
• Vad diskuteras vid kontakten med försäkringsbolaget? 
• Hur sker kontakterna; personligen, per telefon, brev, e-post? 
• Anser ni kommunikationen fungera effektivt? 
• Vad har ni för förväntningar på försäkringsbolagen när ni ingår ett avtal? 
• Anser ni att försäkringsbolagen brukar hålla vad de lovar? 
• Hur sker förhandlingen mellan parternas önskemål? 
• Hur skulle ni definiera en stark relation gentemot försäkringsbolaget? Och vilka 

variabler är det som påverkar? 
 

Relationen till branschorganisation: 

• Hur ser relationen generellt sätt ut till branschorganisationen?  
• Vilka faktorer tror ni avgör branschorganisationens val av försäkringsbolag?  
• Hur anser ni samarbetet med branschorganisationen fungera? 
• Hur skulle ni definiera branschorganisationens roll i relationen? 
• Vilka personer på branschorganisationen har ni kontakt med?  
• Hur ofta har ni kontakt med branschorganisationerna? 
• Vad diskuteras vid kontakten med branschorganisationen? 
• Hur sker kontakterna; personligen, per telefon, brev, e-post? 
• Hur kommunicerar ni ut försäkringslösningen till branschorganisationen? 
• Anser ni kommunikationen fungera effektivt? 
• Hur engagerade är branschorganisationen i relationen? 
• Vad har ni för förväntningar på branschorganisationen när ni ingår ett avtal? 
• Hur skulle ni definiera en stark relation gentemot branschorganisationen? Och vilka 

variabler är det som påverkar?  
 
Generella frågor 

• Vad är förtroende för er? 
• Vad är engagemang för er? 
• Vilken aktör är mest aktiv i relationen? 
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• Känner ni att ni har ett för stort ansvar i kommunikationsrollen mellan de två parterna?  
• Hur förmedlar/ ger ni rådgivning om försäkringsbolagets försäkringslösning utefter 

deras önskningar och krav? 
• Hur har lagen om försäkringsförmedling (2005) påverkat er relation med 

försäkringsbolaget? 
• Finns det någonting ni skulle vilja ändra på i relationen med organisationen eller 

försäkringsbolaget? 
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Bilaga	  3	  

Intervjuguide Försäkringsgivare 

Hur upplever ni samarbetet fungera med organisationen? 

Hur upplever ni samarbetet fungera med försäkringsförmedlaren?  

Vilka har kontakt från företagets sida?  

Hur kommunicerar ni ut information om tjänsten till organisationen och försäkringsmäklaren? 

Hur ofta kontaktar ni organisationen? 

Vad diskuteras vid dessa kontakter?  

Hur sker kontakterna; personligen, telefonvis, brev, e-post? 

Anser ni kommunikationen fungera effektivt? 

Anser ni organisationen hålla vad de lovar? 

Anser ni försäkringsmäklaren hålla vad de lovar? 

Har organisationen uppnått era förväntningar? 

Vilken aktör är mest aktiv i relationen: organisationen eller försäkringsförmedlaren? 

Hur jobbar ni för att förbättra relationen med organisationen? 

Hur jobbar ni för att förbättra relationen med försäkringsförmedlaren? 

Har lagen om försäkringsförmedling (2005) påverkat relationsbyggandet med 
försäkringsförmedlaren? 

Finns det någonting ni skulle vilja ändra på i relationen med organisationen eller 
försäkringsförmedlaren? 

 

 

 

	  

 
 

 


