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Vi realiserer ambisjoner 

Om oss:

› Peak realiserer utviklingsagendaen for de største private og 
offentlige organisasjonene i Norden

› Kjernen er bransjeinnsikt kombinert med førsteklasses program- og 
prosjektledelseskompetanse

› Peak engasjerer til enhver tid ca. 150 personer på prosjekter

› Peak, opprinnelig etablert i Danmark, startet opp i Norge og har et 
team med ca. 10 meget erfarne personer

› Bak Peak står Asseco Group med +22.000 ansatte

Utvalgte fokusområder:
› Program- og prosjektledelse
› Sourcing og anskaffelser

› Forretningsutvikling
› Optimalisert rådgiving

› Prosessforbedring
› Strategiske sonderinger og 

avklaringer

› Digitalisering og effektivisering

Du finner oss gjerne innenfor:
› Bank 
› Sparing

› Forsikring
› Pensjon

› Faghandel

Eksempler på kunder:

Peak Consulting Group har unik spisskompetanse på grensesnittet 
mellom forretning og teknologi innen spare og pensjonsområdet
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Bakgrunn og mål med undersøkelsen 

Peak Consulting Group

Sparerobot 
– en gimmick eller ligger det noe i det?

Hvem er best på digital sparerådgivning? 

Hvordan er den digitale kundeopplevelsen 
sammenlignet med beste praksis innen rådgivning?
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Opplevelseskart

Vi har brukt opplevelseskart «experience map» 
som metode for å kartlegge det emosjonelle 
aspektet gjennom rådgivningssekvensen.  

*Vi har kun testet kjøpsløsningene – med fokus 
på rådgivningsprosessen – og ser denne opp 
mot beste praksis på tradisjonell, personlig 
rådgivning. Kundeopplevelsen etter kjøp er ikke 
kartlagt. 

Opplevelse av rådgivningen Testkriterier

Vi tolker resultatene i lys av mange års erfaring fra finansbransjen Peak Consulting Group

› Brukervennlig
Hvor enkel og intuitiv er løsningen?

› Språk
Er språket som benyttes enkelt og folkelig eller 
fagtungt og distanserende?

› Tillit
Hvordan oppleves tillitten til løsningen, innholdet 
og rådene som gis?

› Intelligens
Hvor smart oppleves løsningen?

Vår testperson

Scenario
› Bestemt seg for å begynne å spare
› Syns fond virker komplisert

› Litt usikker på hvor mye han kan spare
› Optimistisk til at han kommer til å få gode 

råd av banken sin

Vår ‘persona’ heter Anders og er 34 år
› Sykepleier på Rikshospitalet
› Nylig gått fra 433’ til 490’ lønn

› Leilighet på Bjølsen
› Singel, ingen barn
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Behovsavdekking eller valg av spareprodukt 
– Hva kommer først?

En finansiell rådgiver starter med en behovsavdekking, 
mens på nettet må vi velge aksje- eller fondssparing før 
vi kommer i ‘dialog’ med den digitale rådgiveren.

For førstegangskjøpere er det ofte et langt steg å ta fra 
vanlig banksparing til investering i aksjer og fond. Ved å gå 
rett på produkt vil man kunne miste mange kunder.

Valg av spareprodukt bør være en del av 
anbefalingen – ikke forutsetningen for rådgivningen. 

Sbanken skiller seg ut ved å anbefales sparing på konto 
dersom sparehorisont er mellom 1-3 år og man ønsker 
å «beskytte» formuen.

Skjermdump: Nordea

Skjermdump: Sbanken

Skjermdump: Nordnet

Skjermdump: Kron



Robot-begrepet impliserer en viss 
intelligens, men virkeligheten skuffer 

Peak Consulting Group

Som kunde må du fortelle de digitale rådgiverne hvor 
mye penger og lån du har i banken. Mange vil forvente 
at banken din vet dette. 

Spørreskjemaopplevelsen forsterkes ved at kunden må fylle 
inn alle opplysningene selv. Det virker ikke være noe form for 
gjenbruk av data

Sbanken og Kron* starter rådgivningsprosessen uten at du må 
logge inn. Dette gjør at vi får lavere forventinger til hva 
roboten vet om oss – smart!

*gjelder nettversjonen

«Vet du ikke hvor mye jeg har i lån hos dere?»

Skjermdump: DNB Spare



Peak Consulting Group 7

Overraskende varierende lengde på den 
digitale rådgivningen

Kron gjennomfører på 9 steg i nett versjonen 
– Litt for lettvint? Hvor ble det av rådgivningen?

Lengre og ‘grundigere’ prosess hos de mer 
etablerte bankene Nordea og DNB. Det er tydelig 
at compliance har fått stort fokus.

Antall steg

36

35

25*

24

9

Nordnet* endte prosessen etter 25 steg med beskjeden 
«Dessverre, har vi ingen porteføljer som passer». 
Vår testperson med begrenset erfaring og risikovillighet var 
ikke i målgruppen.

Sbanken oppleves som passe lengde 
– verken for langdrygt eller for raskt
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Hele følelsesspekteret ble involvert i testingen av de digitale rådgivningsløsningene 

Forberedelser Kunnskap Økonomi Anbefaling Fullfør

Her var det 
mange valg

Føles mer ut som et 
spørreskjema enn robot

Vet dere ikke dette?

Hvor lett er det å finne og 
komme i gang med digital 

rådgivning? 

Hvordan oppleves kartlegging 
av kundens kunnskap og 

erfaringer?

Hvordan oppleves kartlegging 
av kundenes økonomiske 

situasjon

Hvordan oppleves rådene som 
gis?

Hvordan realiseres anbefalingen 
i en avtale?

Følte jeg ble involvert 
i rådgivningen

«Dessverre har vi ingen 
porteføljer som passer»

Mange steg og 
vanskelig å finne

Hvor er anbefalingen?

Skal dere ikke spørre om dette?

Tror ikke dette 
er noe for meg

Dette var enkelt 
og greit – topp!
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Brukervennlig Språk Tillit Intelligens

Raskt i gang uten innlogging
– lærerik prosess

Folkelig språk med gode 
illustrasjoner

Høy tillit til prosessen
og anbefalingen

Veldig gjennomtenkt 
– gir det lille ekstra 

Enkle selvforklarende steg 
– hvis du klarer å finne den

Uformelt og folkelig språk 
med gode forklaringer

Tillitt til anbefalingen 
som gis

Ikke over 
forventningene

Visuelt fin og oversiktlig 
– men langdratt

Veksler mellom folkelig tone og 
tungt finansspråk

Tillit til anbefalingen
– Kunnskapsquiz 

trekker ned

Når ikke helt opp til 
forventingene

Superrask og intuitiv med 
delikat design

Enkelt, uformelt, og 
hverdagsligspråk

Generelle råd oppleves ikke 
som personlige rådgivning

At roboten velger fond 
oppleves som intelligent 

– i motsetning til «rådgivningen»

Lite pedagogisk og til dels 
uforståelig prosess

Tung og teknisk språk uten 
forklaringer

Ingen portefølje som 
passer

Oppfattes som et 
spørreskjema
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Relativt stor forskjell på digitale rådgivning 
sammenlignet med tradisjonell rådgivning 

Initiativ til samtale

Forberedelser

Behovsavdekking

Simulering

Anbefalt produktløsning

Beste praksis Digital rådgivning

Initiativ Rådgiveren tar initiativ og 
motiverer til samtale

Kunden må selv ta initiativ, 
eventuelt bli trigget av 
markedsføring eller lignende

Forberedelser Rådgiver innhenter kundens 
finansielle situasjon i forkant 
av møtet

Kunden må fylle ut ganske 
omfattende spørreskjema

Behovsavdekking Rådgiver stiller åpne spørsmål 
for å avdekke behov

Kun lukkede spørsmål

Simulere forventet 
avkastning

Persontilpasset – som øker og 
bekrefter kundens forståelse 
og innsikt underveis

Standardiserte eksempler –
begrenset rom for å 
simulere og teste 
risikotoleranse

Anbefaling Persontilpasset – inneholder 
gjerne produktanbefaling i 
tillegg til risikoallokering

Begrenset/standardisert 
fondsutvalg – produktet 
besluttet før rådgivningen 
har startet



Sbanken er flinkest i klassen
Prosessen virker svært gjennomtenkt og gir det lille ekstra

Lang avstand fra tradisjonell til digital rådgivning
Fortsatt ett stykke igjen å gå før man får tilsvarende kvalitet 
i digitale kanaler

«Sparerobot» må kunne sies å være en gimmick
Begrepet «robot» vannes ut når løsningene oppleves som et 
spørreskjema

Våre konklusjoner
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Idé

Bygge

Lansere

Lære

Forstå eget utgangspunkt og etablere et målbildeViktige områder i det videre arbeidet

Eksempler på områder som kan styrke kundeopplevelsen

Proaktivitet – hvordan kan vi treffe kunden med et 
relevant budskap på rett sted til rett tid som 
motiverer til rådgivning?

Pedagogisk fremtoning – hvordan kan vi forenkle 
budskapet og språket slik at kunden får nødvendig 
forståelse til å ta riktig beslutning og gjennomføre?

Bruke eksisterende kundeinnsikt – Hvordan kan vi 
gjenbruke opplysningene om kunden for å vie mer 
plass og kvalitet til rådgivningen?

Mer helhetlig rådgivning – Hvordan kan vi gi råd som 
gjør kundens faktiske behov for sparing og forsikring 
til det primære og produktvalg sekundært? 

Jobbe i iterasjoner for å skape rask verdi for kundene og få tilbakemelding

Behov
Forståelse 
Motivasjon

Trygghet

Hvor er vi i dag? Hvor skal vi?

Arbeidskø



Bjørn Holli
Tel. +47 98 28 01 45
bho@peakconsulting.no

Richard Grunnvåg
Tel. +47 40 82 83 03
rgr@peakconsulting.no

Vil du vite mer?

peakconsulting.no
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