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Kundene ønsker å ha mulighet til å påvirke sin pensjon 

Privat sparing

Tjenestepensjon

Folketrygd

Det er viktig at det er samspill mellom pilarene 



Siden januar 2017 har 5 prosent av bedriftene endret sine innskuddssatser, som tilsvarer at 12 prosent av 
medlemmene (ansatte) har fått økt sparing via tjenestepensjonen
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12 % av ansatte har fått økt sparing via tjenestepensjonen i år

Vi tror flere bedrifter vil øke satser pga. press fra arbeidstakere, men det vil ikke ta vekk behovet for en 
andel privat sparing

Andel medlemmer fordelt på ordning Topp 4 bransjer som har endret innskuddssatser i år 

Finans

Teknologi, Media og Telecom

Transport og Logistikk

Havbruk/ Sjømat
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#1: Kundene er forskjellige - viktig med bredt spekter av virkemidler 

Ulike kundeprofiler trenger ulike spare produkter 

• Bankkonto 
• Begynner å spare i BSU

• Bankkonto & kredittkort
• Boliglån 
• IPS 
• Kortsiktige spareprodukter 
• Langsiktige spareprodukter

18 år

• Bankkonto & kredittkort
• Full BSU
• Boliglån & studielån 
• Begynner å spare i IPS
• Kortsiktige spareprodukter 

30 år 45 år
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Økt interesse for sparing blant yngre

Fondskonto Pensjonskonto

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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#1: Kundene er forskjellige - viktig med bredt spekter av virkemidler 

Ulike kundeprofiler trenger ulike spare produkter 

• Bankkonto 
• Begynner å spare i BSU

• Bankkonto & kredittkort
• Boliglån 
• IPS 
• Kortsiktige spareprodukter 
• Langsiktige spareprodukter

18 år

• Bankkonto & kredittkort
• Full BSU
• Boliglån & studielån 
• Begynner å spare i IPS
• Kortsiktige spareprodukter 

30 år 45 år
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Boligkapital som pensjonssparing er ikke alltid like gunstig

Et hus i forstedene En leilighet i byen

Oslo – 69 600kr/m2

Bergen – 43 000kr/m2

Stavanger – 38 300kr/m2

Oslo – 44 500kr/m2

Bergen – 38 500kr/m2

Stavanger – 31 000kr/m2
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Source: krogsveen.no
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6 av 10 kunder angrer på at de ikke begynte pensjonssparing tidligere
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«Terskelen er så jævlig 
høy fordi det heter 
pensjonssparing»

- Tonje 30 år
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Hvorfor er pensjonssparing så vanskelig? 

Perfekt rasjonell tenkning er ikke 
lik perfekt selvkontroll 

Selv om vi forstår det, betyr det 
ikke at vi gjør det

Source: NHH



#2: Gjør det lett, rask og sømløst å 
gjøre det rette akkurat nå











Sparer til pensjon
Betaler med Vipps eller Apple Pay



Langsiktig sparing
Endre fond på 7,4 sek















Bytter til ny jobb
...med en annen pensjonsavtale



Bytter til ny jobb
...med en annen pensjonsavtale
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#3: Sosiale normer
Folk tar avgjørelser basert på de sosiale normer som er fremtredende i 

beslutningsprosessen



27

Velg et sparemål Ha oversikt over alle dine 
sparemål …Eller til langsiktige mål 

Sparing skal være morsomt!
Spare sammen med 

andre til kortsiktige mål 
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#4: Incentiver
Incentiver kan “nudge” folk til å spare mer, investere bedre, konsumere mer 

gunstig, bruke mindre energi og leve sunnere
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IPS er et enkelt pensjonsspareprodukt for folk flest 

S T O R  I N T E R E S S E

Vi har dobbelt så stor interesse 
for IPS vs. ASK.  1. nov hadde 
allerede over 600 etablerte 
avtaler i Nordea Liv. 

E N K E L  &  F L E K S I B E L

Tidligere var det et virvar av 
spareprodukter. Nå har man 
tatt bort kompleksiteten og 
laget et enkelt og fleksibelt 
produkt for folk flest. 

M Å L R E T T E T  S P A R I N G

Fra våre kunde-undersøkelser 
har vi funnet at folk er villige til å 
binde 60% av sparingen til 
pensjon. 

IPS TIL FOLKET
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Erfaringer fra forrige IPS

Kvinne Mann
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Folk søker høyere avkastning med lengre tidshorisont 

Aktiva 10 Aktiva 30

Aktiva 50

Aktiva 65

Aktiva 80

Aktiva 100

Pengemarked

Aktiva 10

Aktiva 30

Aktiva 50Aktiva 65

Aktiva 80

Aktiva 
100

Gammle IPS Pensjonskonto
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IPS er et enkelt pensjonsspareprodukt for folk flest 

S T O R  I N T E R E S S E

Vi har dobbelt så stor interesse 
for IPS vs. ASK.  1. nov hadde 
allerede over 600 etablerte 
avtaler i Nordea Liv. 

E N K E L  &  F L E K S I B E L

Tidligere var det et virvar av 
spareprodukter. Nå har man 
tatt bort kompleksiteten og 
laget et enkelt og fleksibelt 
produkt for folk flest. 

M Å L R E T T E T  S P A R I N G

Fra våre kunde-undersøkelser 
har vi funnet at folk er villige til å 
binde 60% av sparingen til 
pensjon. 

IPS TIL FOLKET
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Gjør det enkelt, relevant og engasjerende å navigere blant 
spareprodukter – skap forutsigbarhet

Første jobb

Start

Finish

Aktiv 
pensjonist

Viktig å ha 
forutsigbarhet

Viktig å ha incentiver og bra 
med målrettet produkt

Viktig med bredt spekter 
av virkemidler 

Gjør pensjon enkelt 
og oversiktlig 

Ønske å påvirke 
egen fremtid 



Play
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https://youtu.be/XA0twavtmkc


Det er vi som får nordmenn til å 
ta ansvar for egen fremtid
Enkel sparing – trygghet i livet
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