
Selvvalgt Egen pensjonskonto 
– blir det et marked?



Ja, det ser ut til å bli et spennende marked for 
selvvalgt Egen pensjonskonto
Myndighetene ønsker mer pensjon for hver sparte krone. Dette ønsker de å oppnå ved å samle pensjon fra ulike 
arbeidsforhold i én pensjonskonto hvor forvaltningskostnaden skal være lik for hele kontoen. Det innebærer at 
kostnadene for kundene blir lavere, men også at mye av inntektene til pensjonsleverandørene forsvinner. I tillegg 
skal nye tilbydere kunne forvalte pensjonen og arbeidstaker kan selv velge hvem som skal forvalte pengene.

For at myndighetene skal oppnå hensikten med mer pensjon for pengene så må det bli et velfungerende 
flyttemarked hvor både kunde og tilbyder tjener på det.

Våre undersøkelser viser at konsumentene er positive til endringene og vil vurdere å flytte pensjonen til en 
selvvalgt leverandør – men ikke på eget initiativ. Et stort medietrykk vil kunne gjøre det interessant for mange å 
sette seg inn i det og ta et valg.

De nye tilbyderne i markedet vil være banker, fondstilbydere og medlemsorganisasjoner. Flere ønsker en andel av 
midlene som nå utsettes for konkurranse. Bankene og fondstilbyderne vil samle alle kundenes sparemidler for å 
kunne gi bedre oversikt og rådgivning. Spesielt bankene ser Egen pensjonskonto som en naturlig del av sine 
rådgivningskonsepter.

Banken ser også ut til å være det naturlige kontaktpunktet for de fleste konsumentene, men de fleste ønsker å ta et 
veloverveid valg og vil høre med flere før de flytter pengene. Pensjon oppleves som komplisert og vil i de fleste 
tilfeller kreve en viss personlig rådgivning før pengene blir flyttet.

At kundene blir mer aktive og får et økt forhold til sin pensjon virker sannsynlig, men hvor fort endringen kommer til 
å gå er usikkert. Vi kan komme til å se en sammenheng mellom flytting av midler og kapasitet på rådgivere.

Det er liten tvil om at vi kommer til å høre mye om Egen pensjonskonto de neste månedene, og aktørene vil aktivt 
markedsføre produktet ovenfor sine kunder. Mange kunder vil nok la seg våkne fra pensjonsdvalen. Selvvalgt Egen 
pensjonskonto kan se ut til å bli en viktig driver for å oppnå ambisjonen om mer pensjon for hver sparte krone.
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Bakgrunn og mål med undersøkelsen 

Lovendringen for Egen pensjonskonto 
(EPK) trer i kraft i 2021, og da vil 
1,4 millioner nordmenn med 
innskuddspensjon få samlet pensjonen 
sin fra ulike arbeidsforhold i én 
pensjonskonto, med mindre man 
reserverer seg. 

Den ansatte kan i tillegg flytte pengene 
til en annen tilbyder enn den 
arbeidsgiver har valgt. Det åpnes nå 
for flere tilbydere og tøffere 
konkurranse om kundene. 

Det er derimot stor usikkerhet om 
kundene kommer til å benytte denne 
nye muligheten til å velge leverandør 
selv, og om noen kommer til å tilby det. 
Dette ønsket vi å undersøke nærmere.

Målet med undersøkelsen er 
å kartlegge om kundene (de 
ansatte) ønsker å benytte muligheten 
til å selv velge hvor 
pensjonsmidlene skal forvaltes, og hva 
de vil vektlegge. På den andre siden, 
hvor mange leverandører vil tilby 
flytting av Egen pensjonskonto?

EPK kan skape grunnleggende endringer i hvordan folk håndterer sin 
pensjon, og hvordan pensjonsmarkedet vil fungere fremover

Myndighetene ønsker mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene noe som skal 
gi arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone. 
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Vi har spurt 245 personer i alderen 20 til 67 år i privat 
sektor om de kommende endringene.

Spørsmålene har avdekket blant annet hvor positive de er 
til endringene, om de kan tenke seg å flytte pengene og 

hva som eventuelt er viktig i denne prosessen.

Det var 46 % kvinner og 54 % menn som svarte på 
undersøkelsen.

Spørreundersøkelse Fokusgrupper Intervju med tilbyderne

For å skape en dypere forståelse for kundenes 
tanker har vi gjennomført gruppesamtaler med to 
ulike fokusgrupper; en gruppe personer i 30-årene

og en i 50-årene.

Hvor mange som kommer til å tilby Egen 
pensjonskonto vil påvirke om det blir en reell 

konkurranse. 

Vi har snakket med potensielle tilbydere som mest 
sannsynlig kommer til å utgjøre majoriteten av det 
kommende markedet for å forstå hvordan de vil 

posisjonere seg i det nye markedet. Dette inkluderer 
pensjonsselskap, banker, fondstilbydere og 

medlemsorganisasjoner.Sitater fra gruppesamtalene benyttes til å 
supplere funnene fra spørreundersøkelsen

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



Intervjuene viser at nye og eksisterende aktører 
aktivt vil tilby selvvalgt Egen pensjonskonto

Alle vi har intervjuet vil tilby selvvalgt EPK og aktivt promotere produktet ovenfor 
egne kunder. Det gjelder særlig banker og rene fondstilbydere som er 
«nykommerne» i markedet. De fleste vil være med når startskuddet går, men 
noen holder litt igjen på grunn av opplevd usikkerhet.

Aktørenes ambisjon er å få en større 
del av sine kunders samlede sparing. 
Tilbyderne ser det som naturlig å tilby 
kundene bedre oversikt og rådgivning.

Videre ser de at majoriteten av 
fondsmarkedet vil bestå av innskudds-
pensjonsmidler og den største veksten 
i kundens sparekapital vil finne sted 
her.

Aktørene ønsker å sikre sin andel av 
dette markedet, men er svært usikre på 
hvilket ambisjonsnivå de bør legge seg 
på. Noen av aktørene har klare 
ambisjoner om å satse og øke 
markedsandeler, mens andre har ikke 
en klar målsetning. 

Medlemsorganisasjoner er en ny type 
aktør i dette markedet som vil fungere 
som distributører og innkjøpsfellesskap. 
De har gjerne større forhandlingsmakt 
enn arbeidsgiver og vil kunne 
fremforhandle bedre betingelser for sine 
medlemmer.

«De som er dyktigst på det, ved å treffe oss med enkle og intuitive 
tjenester som forklarer dette på en god måte, det er de som kommer 
til å vinne kampen»
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Svært negativ Negativ Nøytral Positiv Svært Positiv

2 av 3 kunder er positive til å kunne velge 
sin egen pensjonsleverandør
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2 av 3 er positive eller svært positive når vi spør hvordan de stiller 
seg til å kunne flytte pensjonspengene. De resterende av de spurte 
er verken positive eller negative.

Av de som sier de har liten eller ingen kunnskap om pensjon er 
halvparten nøytrale mens den andre halvparten er positive. 

Hvor positive er kundene til muligheten for å fritt 
kunne velge sin egen pensjonsleverandør?

«Det er veldig positivt, men det å få ut fingeren når det 
skjer, det gjenstår å se»
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Hva tror kundene de kommer til å gjøre når det blir 
mulig å flytte pengene?

5% av de spurte sier at de vil flytte pengene når det 
blir mulig. Majoriteten vil imidlertid vurdere å flytte 
pensjonspengene, men de færreste vil gjøre det 
uoppfordret.

Av de med høy kunnskap om pensjon nesten 
tredobles andelen som vil flytte. 

«Jeg kommer nok ikke til å gjøre noe på eget initiativ 
bare av tida det tar og hodebryet»

De fleste vil vurdere å flytte, men ikke 
uoppfordret

5%

62%

20%

13%

Vil flytte Vil vurdere å flytte Vil ikke gjøre noe Vet ikke
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Motivasjonen for å velge en selvvalgt leverandør på Egen pensjonskonto er i 
hovedsak tredelt: (1) høyere avkastning, (2) pris, og (3) samle pengene mine 
på ett eller få steder

De fleste kundene vil samle pensjonen der 
de har resten av pengene sine – i banken

Hvor er det mest sannsynlig at kundene 
velger å rådføre seg?

«Det er viktig å gidde å gjøre en innsats for å samle det, 
men så blir det viktigste hva jeg kan tjene på det»

Banken fremstår som det naturlige kontaktpunktet etter at kunden har gjort 
«hjemmeleksen» sin. Flere oppgir at de ønsker å sammenligne priser og tilbud 
på egenhånd i tillegg til å høre med andre.

«Det handler egentlig om hvem du stoler på, en uavhengig
rådgiver, familie og venner, og google søk – noen som ikke har
en agenda ved å tilby meg gode råd»
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Fysisk møte Videosamtale Telefon Chat Selvbetjent digital rådgivning

Personlig rådgivning viktig for de fleste for å ta 
et selvstendig valg om Egen pensjonskonto

Hva er kundens foretrukne kanaler for 
rådgivningen?

Undersøkelsen viser at de fleste kundene vil snakke med en rådgiver, men det 
er stor variasjon i hvilken kanal de ønsker å benytte.

Fysisk møte foretrekkes i større grad blant de unge. Dette kan være en 
analogi med førstegangskjøpere på boligmarkedet; de som har minst 
kunnskap og erfaring trenger mest støtte.

Pensjon oppleves som komplisert og krever en viss modning. Kundene har 
ulike preferanser til kanal blant annet etter hvor de befinner seg i prosessen. 
Noen ønsker å benytte seg av digitale løsninger i forkant for å kartlegge og 
finne informasjon, andre derimot ønsker selvbetjening etter at beslutningen er 
tatt. 

Det finnes også et segment som ønsker heldigitale løsninger.

«Jeg elsker gode digitale løsninger der du kan gjøre alt via av et skjema. Samtidig  
hadde jeg kanskje følt at det går litt for fort hvis jeg ikke hadde gjort meg opp en 
mening i forkant. »

«Jeg hadde nok gått rett på selvbetjent digital rådgivning fordi jeg skal snakke med 
noen som kan veldig mye. Hvis ikke ville jeg føle meg dum og ikke visst helt hvor jeg 
skulle begynne.»

Personlig rådgivning 
med menneske
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Tilbyderne anerkjenner behovet for 
informasjon og personlig rådgivning

Mange av tilbyderne tar hensyn til at kundene opplever pensjon som 
komplisert og det er en modningsprosess. Spesielt bankene jobber mot å 
innarbeide Egen pensjonskonto i den generelle rådgivningen for å sikre at 
kundene blir helhetlig ivaretatt. 

Egen pensjonskonto vil bli inkludert i eksisterende rådgivningskanaler som 
varierer mellom de ulike tilbyderne. De fleste vil prioritere personlig 
rådgivning – fysisk møte, videomøte eller telefonsamtale. 

De fleste tilbyderne vil utvikle selvbetjente digitale løsninger, men mange 
erkjenner at dette vil være sekundære kanaler og fungere som et 
supplement til den personlige rådgivningen. 

Andre tilbydere har den digitale strategien i førersetet. Vi vil se nye mindre 
aktører komme på banen med heldigitale og innovative løsninger. 
Et eksempel på dette er samarbeidet mellom Akademikerne og
spareapp-en Kron som ble offentliggjort i sommeren.

«Pensjon er komplisert, og vi må hjelpe kunden. Vårt 
fokus er på den gode kundeopplevelsen, ikke pris»

«Jeg har en standard profil gitt alderen min. Og det føles 
jo litt skummelt å begynne å eksperimentere med det»
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Ja, det ser ut til å bli et spennende marked for 
selvvalgt Egen pensjonskonto
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Konsumentene er positive til endringene og vil vurdere å flytte 
pensjonen til en selvvalgt leverandør – bare ikke på eget initiativ

Både nye og eksisterende aktører kommer aktivt vil tilby selvvalgt 
Egen pensjonskonto og promotere det til sine eksisterende kunder



Dynamikken i markedet vil endres over tid 
Det blir økt konkurranse om kundenes pensjonssparing

De med sterkest kunderelasjon vil lykkes best
Bankene har best utgangspunkt

Verdiforslaget blir kritisk for å lykkes 
Pris vil ikke differensiere vesentlig, tro og tvil omkring høyere 
avkastning

Våre betraktninger
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Det er mye som skal på plass på en koordinert måte 
innenfor stramme tidsrammer. Det er derfor kritisk å ha 
organisert arbeidet på en god måte og følge opp 
fremdrift løpende slik at leveransene realiseres.

En effektiv operasjonell modell og nødvendig systemstøtte
må på plass for å realisere markedskonseptet og sikre 
lønnsom drift. Det innebærer riktig sammensetning av 
systemer, samarbeidspartnere og integrasjon med eksterne.

Å vinne kunden er grunnlaget for suksess. Det må utvikles
et klart verditilbud som treffer målgruppens ønsker og behov. 
Dette må være støttet av en engasjerende kundereise, fra 
initiell interessevekker og gjennom til beslutning. 

Det er flere usikkerheter knyttet til selvvalgt Egen 
Pensjonskonto. Det er derfor viktig å lage et business case
som gir ledelsen en oversikt over de viktigste premisser, 
målgrupper og drivere for inntekter, kostnader og investeringer.

Prosjektledelse

Viktige områder i det videre arbeidet

Business Case

Markedskonsept

Leveransemodell og systemplattform
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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
› Prosessforbedring

› Digitalisering
› Strategiske sonderinger og 

avklaringer

Du finner oss gjerne innenfor:
› Bank & Finans, spesielt pensjon
› Handel, her spesielt faghandel

› Digitalisering og effektivisering
› Digital Rådgiving

› Prosesskartlegging og forbedring
› Utvidelse/endring av verdikjeden
› Muliggjørende teknologi som AI, 

RPA, etc. 

Eksempler på kunder:

Peak Consulting Group har unik spisskompetanse på 
pensjonsområdet, spesielt Egen pensjonskonto



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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