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Förmedlare

Zmarta vill skapa  
bättre transparens
Med en tjänst som jämför pris, villkor och självrisker går Zmarta på allvar  
in på försäkringsområdet. Tidigare har bolaget jämfört bil försäkringar, nu 
utökas utbudet med hemförsäkringar och villa försäkringar. Bolaget ser ett 
ouppfyllt kundbehov i och med att det är för dålig transparens på försäk
ringsmarknaden. 

”Vi vill förenkla för 
 konsumenterna. 
 Försäkring är 
 snårigt och svårt 
att förstå för den 
 enskilda individen 
och det är den 
kundresan och 
 approachen vi vill  
ta i anspråk.”

Z
MARTA GROUP erbjuder  privatekonomiska 
konsumenttjänster inom bank och 
försäkring. I företagsgruppen ingår bland 
annat Zmarta, Freedom Finance och Cen

tum. Företaget grundades år 1999, har 200 anställda 
och kontor i Stockholm, Ängelholm, Helsingfors, Oslo 
och München. Zmarta Group ägs av H.I.G. Capital. 

I juli 2015 började Zmarta att jämföra bilförsäk
ringar och i december 2015 startade jämförelsen 
för hemförsäkringar. Nu under april ska även en 
jämförelse av villaförsäkringar lanseras. 

Björn Lander är vd för Zmarta Group och började 
på Zmarta som CFO för tre år sedan. Tidigare har han 
arbetat 16—17 år som CFO och controller inom bland 
annat Kinnevikkoncernen. Han har även arbetat 
med internetmarknadsföring under flera år. Han har 
finansbakgrund, men däremot ingen försäkrings
bakgrund. 

ATT ZMARTA NU gör en uttalad satsning på försäk
ring beror på att det passar bra in i bolagets strategi 
att fokusera på privatekonomi. 

— Vi tycker att försäkring är en viktig produkt 
eftersom alla människor har en sakförsäkring. Det 
passar bra in i vårt totala erbjudande. När vi tittade på 
försäkring för ett år sedan såg vi ett ouppfyllt kundbe
hov och produkter med låg transparens och det ville 
vi försöka ändra på. Vi vill bidra med att utbilda kon
sumenter eftersom det finns ett stort kunskapsglapp 
om sakförsäkringar, säger Björn Lander. 

Han säger att han ser samma trend inom försäkring 
som inom bank där flera nya aktörer kommer in på 
marknaden och tar nya positioner med transparenta 
erbjudanden. 

— Vi är starka inom låneförmedling och vet vad som 
har hänt på tio år. Förut fanns det fyra—fem stor
banker och under de senaste sju—åtta åren har det 
kommit fram nya aktörer som har drivit utvecklingen 
på marknaden. Den trenden tror vi att vi kommer att 
få se i försäkringsbranschen under kommande år och 
där vill vi på Zmarta tillföra något.

I DAG HAR de fyra stora sakförsäkringsaktörerna 
Länsförsäkringsgruppen, If, Folksam och TryggHansa 
cirka 80 procent av den svenska sakförsäkringsmark
naden. 

— Vi har ett oligopol därute. Det är inte bra för 
marknaden, men det är så det ser ut. 

Björn Lander säger att det finns fler aktörer än de 
fyra stora och de måste tänka nytt, vara mer inno
vativa och snabbfotade för att ta marknadsandelar. 

— Vi tror på öppna marknadsplatser och ett trans
parent erbjudande som vi erbjuder i vår affärsmodell. 
Det är så vi ser på förmedlarbranschen. I dag finns 
Compricer och Insplanet och fler liknande aktörer 
behövs för att skapa transparens på marknaden. Vi 
tror på försäkring som bransch och att det har en 
stor potential med stor volym och flera produkter. 
Men marknaden är underutvecklad när det gäller 
transparensen.  

Vad hoppas Zmarta tillföra till konsumenter 
som i dag saknas på försäkringsmarknaden?
— Vi vill förenkla för konsumenterna. Försäkring är 

snårigt och svårt att förstå för den enskilda individen 
och det är den kundresan och approachen vi vill ta 
i anspråk. Vår nyckelkompetens ligger i att göra en 
digital kundresa som är användarvänlig och enkel. 
Vi vill fokusera på att förklara vad som är prisvärt 
istället för vad som är billigast. Försäkringsbolagen är 
rädda för ett priskrig. Men hur försäkringsvillkoren 
och självrisken ser ut spelar också roll och det lyfter vi 
fram i vår jämförelsetjänst. 

ZMARTAS FÖRSÄKRINGSJÄMFÖRELSE Zmarta
Betyg inkluderar fler faktorer än bara pris, till exem
pel självriskkostnad, omfattning och nåbarhet. 

— Vi har byggt en algoritm som tar det viktigaste 
i  beräkning och sätter betyg på försäkringsbolagens 
produkter.  Underlaget hämtas från Konsumenternas 
Försäkringsbyrås jämförelser.  

Kan inte kunderna gå direkt till Konsumenter-
nas Försäkringsbyrå för att få informationen? 
— Kunder vill ha transparenta marknadsplatser de 

lätt kan googla efter information. De vill inte gå till 
en branschorganisation eller en försäkringsbyrå och 
försöka att jämföra försäkringar där. Man vill få det 
lätt och tillgängligt. Vi har välutbildad personal och 
har vår Smarta Academy med erfarna och duktiga 
rådgivare i Ängelholm. Vi satsar hårt på vår interna 
kunskap och arbetar inte bara digitalt. 

Hur ska ni tjäna pengar?
— Initialt är det inte vår huvudfokus. Vi vill skapa 

den bästa produkten. Men det är klart att vi vill tjäna 
pengar. Vi fungerar som en marknadsplats för kon
sumenterna och försäkringsbolagen. Vi tar provision 
från försäkringsbolagen för förmedling av kunden 

Björn Lander, vd för 
Zmarta Group. 
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Zmarta, Freedom 
Finance och Centum. 
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 Zmarta Försäkring 
AB är en försäkrings
förmedlare med 
tillstånd från Finans
inspektionen. 

  I dagsläget 
samarbetar Zmarta 
Försäkring med 
sakförsäkringsbolagen 
Moderna Försäkringar, 
Vardia Försäkring, 
Gjensidige Försäkring 
och Solid Försäkringar. 

för att vi anskaffar kunder till försäkringsbolagen mer 
effektivt än de gör till en lägre kostnad. 

Är ni oroliga för ett provisionsförbud för 
försäkringsförmedling och hur skulle det 
drabba er verksamhet? 
— Om det blir ett generellt provisionsförbud som 

även omfattar privat sakförsäkring kan det bli så att 
vi behöver stänga ned försäkringsverksamheten. 
Vi kommer då inte att kunna få intäkter eftersom 
vi  aldrig kommer att ta betalt från konsument. Men 
Zmarta kommer inte att gå under som bolag efter-
som att vi har andra produkter som är lönsamma. 
Ett alternativ skulle också kunna vara att behålla 
försäkring som en mervärdestjänst till våra övriga 
privat ekonomiska produkter. Men vi hoppas att vi 
inte behöver göra det. 

Hur har intresset varit från kunderna hittills 
varit för jämförelsetjänsten? 
— Vi har i detta relativt tidiga skede haft ett stort 

intresse för tjänsten på sajten Zmarta.se och kunder-
na verkar uppskatta den. Vi har inte dragit på med 
marknadsföringen ordentligt förrän nyligen. Nu ska vi 
eskalera marknadsföringen. Vi har bland annat kört 
tv-reklam sedan några veckor tillbaka.   

ZMARTA FÖRSÄKRING AB heter bolaget som driver 
förmedlingsverksamheten som för närvarande har 
fyra stycken utbildade försäkringsförmedlare, som 
har förmedlartillstånd hos Finansinspektionen. 
Rådgivarna sitter i Ängelholm och erbjuder både 
personlig telefonrådgivning och försäkringsinforma-
tion via webbplatsen. Utbildningen Zmarta Academy 
säkerställer kompetensen hos Zmartas förmedlare. 

— Vi har många fler certifierade försäkringsförmed-
lare inom Zmarta Group men det är bara fyra som 
sitter på Zmarta Försäkring AB och resten inom andra 
dotterbolag. Vi kan därmed lätt skala upp i takt med 
att vi växer inom försäkringar. 

Vad tror du om framtiden för jämförelse
tjänster på försäkringsområdet? 
— Vi tror på att det är en växande nisch. Det är 

kon sumenterna som styr och de kräver mer transpa-
rens än för tio år sedan. Det är så i alla branscher att 
man söker öppna marknadsplatser och en trans-
parent modell. Därför vill vi ta position på den här 
marknaden. Vi tror och hoppas på den utvecklingen. 

Ni säger att ni vill storsatsa på försäkrings
förmedling och vill utmana aktörer som Ins
planet och Compricer. Hur ska ni utmana dem? 
— Jag ser snarare att vi tillsammans med dem ska 

driva utvecklingen och erbjuda öppna marknadsplat-
ser och göra det enklare för konsumenter. Det är bra 
att det finns många aktörer och vi ser gärna fler istäl-
let för att vi ser dem som ett hot.  

Hur går diskussionerna med sakförsäkrings
bolagen? Vill alla dela med sig information och 
samarbeta med er? 
— De mindre försäkringsbolagen är intresserade 

av att samarbeta med oss. De stora försäkringsaktö-
rerna vill däremot inte samarbeta med oss eftersom 
Svensk Försäkring inte rekommenderar samarbete 
eller att betala provisioner. Att de stora försäkrings-
aktörerna har ställt sig utanför är enligt oss inte bra 
för branschen och för konsumenterna och försvårar 
utvecklingen kring transparens på marknaden. De 

har uttryckt att de är rädda att för att det blir för 
mycket fokus på pris och att det leder till prisdump-
ning som har blivit fallet i Storbritannien. Men vår 
tjänst fokuserar inte bara på pris utan det som är 
mest prisvärt. 

Zmarta vill få de stora sakförsäkringsaktörerna 
med på tåget och tror inte att det kommer att vara 
helt omöjligt. 

— Vi tror att de kommer att vilja samarbeta med oss 
när marknaden utvecklas. Som det är nu blockerar 
de fyra stora marknaden och de nytänkande mindre 
försäkringsbolagen driver marknaden. 

I DAGSLÄGET SAMARBETAR Zmarta med Vardia, 
Moderna Försäkringar och Gjensidige. 

— Vi befinner oss även i slutförhandling med ett 
antal ytterligare aktörer som är positiva till vår tjänst 
som vi hoppas på att få in under det andra kvartalet. 

Hur bra blir er jämförelsetjänst om inte alla 
försäkringsbolag är med?
— Vi anser att det ändå är en bra jämförelse. De sak-

försäkringsbolag som hittills är med är konkurrens-
kraftiga mot de fyra stora. Men det är tråkigt att de 
fyra stora aktörerna inte är med. 

Vilket ska bli Zmartas framgångsrecept som 
jämförelsetjänst? 
— Vår framgångsfaktor är vår enkelhet och att 

vi levererar en god kundupplevelse. På banksidan 
samarbetar vi med 25 banker som är kundoriente-
rade och ser från kundens perspektiv. Vi vet hur ett 
erbjudande ska presenteras. Det är viktigt att förenkla 
språket eftersom de underliggande försäkrings-
villkoren är komplexa att förstå. Vi har ett enklare 
språkval och erbjuder en snygg och enkel användar-
resa. 

Har ni planer på att lansera försäkringsjäm
förelsetjänsten utanför Sverige? 
— Ja, det finns i våra planer. Men det är ännu lite för 

tidigt. Sverige är ett bra land att lansera produkter 
i. Vi svenskar ligger i framkant med digitala tjänster 
och har krav på dessa. Våra andra produkter har vi 
i flera andra länder och vi har planer på att rulla ut 
försäkringsjämförelsen i Norge och Finland. 

Vad har du satt för mål för Zmartas försäkrings
verksamhet under 2016?
— Det är att vi säkerställer att vi har den bästa 

kundupplevelsen och att se till att vi får in fler 
försäkringsbolag i samarbete och att vi ska lansera vår 
villaförsäkringsjämförelse på ett bra sätt. 

Och på längre sikt? 
— På längre sikt vill vi bli en stor aktör dit konsu-

menter vänder sig för att få den bästa servicen. Vi vill 
bli lika stora inom försäkring som inom våra andra 
tjänster. 

Tror du att vi kommer att få se fler eller färre 
jämförelsetjänster under de närmaste åren? 
— Vi kommer att få se fler. Trenden talar för det. 

Alla ”millenium-kids” är uppväxta med internet. De 
är helt ointresserade av vad försäkringsbolagen och 
bankerna heter utan är intresserade av vilka som har 
de bästa produkterna och de bästa apparna. Det är 
det som driver dem, alla trender pekar åt det hållet. 
Vi går inte längre in på bankkontoren och kommer 
i  framtiden inte bara ha ett enda försäkringsbolag 
livet ut, säger Björn Lander. n


	RF_04_2016.pdf
	RF_s20_Zmarta_nr04_2016
	RF_s21_Zmarta_nr04_2016


