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Utvalg og metode

Bakgrunn og formål

Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring sine egne pensjonsordninger.

Målgruppe

Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+.   

Utvalg

Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel, som består av cirka 83 000 nordmenn som har tilgang til 

internett. Medlemmene i panelet er primært rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket 

tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall og kvoteres på kjønn og fylke.

Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. 

Metode / tidsperiode feltarbeid 

Datainnsamlingen ble gjennomført som web-intervju i november 2015.

Antall intervju 

Totalt 1 001 intervju, hvorav 338 intervju med personer som har svart at de har fått med seg pensjonskapitalbevis fra 

tidligere arbeidsgiver.

Alle foto/illustrasjoner: Colourbox.com
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Resultater
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Oppsummering  

• Totalt 1 av 3 spurte har ett eller flere pensjonskapitalbevis, mens bortimot halvparten oppgir at de ikke har noen slike. 

De øvrige gir uttrykk for at de ikke har oversikt og svarer «vet ikke». Andelen som har pensjonskapitalbevis er høyest 

blant de som er mellom 30 og 60 år. I denne aldersgruppen er det 43-45 prosent som har ett eller flere 

pensjonskapitalbevis. I den yngste aldersgruppen vil det naturlig nok være en viss andel som ennå ikke har sluttet i 

sin første jobb, eller som ikke har hatt en pensjonsgivende inntekt i det hele tatt. Når det gjelder de som er over 60 år, 

er andelen med pensjonskapitalbevis kun 22 prosent, men den lave andelen kan nok i stor grad forklares med at det i 

denne gruppen vil være mange som allerede har blitt pensjonister.   

• Kun 17 prosent som har pensjonskapitalbevis har valgt å slå sammen to eller flere av dem. De fleste hadde to eller tre 

pensjonskapitalbevis før sammenslåing. De fleste hadde to eller tre pensjonskapitalbevis før sammenslåing.

• 28 prosent mener at de har en garantert avkastning på sine pensjonskapitalbevis. Over halvparten (56 prosent) er 

usikre på om de har garantert avkastning, og en tilsvarende andel har ikke oversikt over sparesaldoen på 

pensjonskapitalbevisene sine. 

• 7 av 10 med pensjonskapitalbevis kjenner ikke administrasjonskostnadene knyttet til disse. Kunnskapen er dog noe 

stigende med alder. Andelen som ikke kjenner disse kostnadene er 61 prosent i den eldste aldersgruppen (60 år og 

eldre), men hele 84 prosent i gruppen 18-29 år. 

• Nær 3 av 4 (73 prosent) vet ikke hvilke fond pensjonskapitalbevisene deres er investert i. 

• Totalt sett har færre enn 3 av 10 (28 prosent) sjekket sin pensjonsbeholdning på NAV sine nettsider, og kun 12 

prosent har sjekket pensjonsrettighetene sine på nettsidene til Norsk Pensjon. Her er det store forskjeller mellom 

aldersgrupper. Mens kun 8 prosent i den yngste aldersgruppen (18-29 år) har sjekket sin pensjonsbeholdning på 

NAV, er andelen som har sjekket 47 prosent blant de som er 60 år eller eldre. Når det gjelder pensjonsrettigheter på 

Norsk Pensjon sine nettsider, er andelen som har sjekket 5 prosent i den yngste aldersgruppen, og 22 prosent i den 

eldste gruppen.
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Totalt 1 av 3 spurte har ett eller flere pensjonskapitalbevis, mens 

bortimot halvparten oppgir at de ikke har noen slike. De øvrige 

gir uttrykk for at de ikke har oversikt.

Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver betaler en viss prosent av lønnen til din pensjon hvert år.  

Når du slutter hos en arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, får du med deg et pensjons-

kapitalbevis. Har du flere pensjonskapitalbevis kan disse flyttes og samles hos en pensjonsleverandør for 

bedre oversikt og lavere kostnader.

Har du ett eller flere slike 

pensjonskapitalbevis? 

Base: 1 001 intervju.  
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Andeler med pensjonskapitalbevis, fordelt 
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Kun 17 prosent som har pensjonskapitalbevis har valgt å slå 

sammen to eller flere av dem. De fleste hadde to eller tre 

pensjonskapitalbevis før sammenslåing.  

7%

10%

40%

42%

Vet ikke/ husker ikke

4 eller flere

3

2

Hvor mange pensjonskapitalbevis hadde 

du før du samlet dem?

Base: 338 intervju. 

Filter: Har ett eller flere pensjonskapitalbevis.  

Ja
17 %

Nei
75%

Vet ikke/ 
husker ikke 

8 %

Har du slått sammen to eller flere av dine 

pensjonskapitalbevis?

Base: 58 intervju. 

Filter: Har slått sammen to eller flere pensjonskapitalbevis.  
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28 prosent mener at de har en garantert avkastning på sine 

pensjonskapitalbevis. Over halvparten (56 prosent) er usikre på 

om de har garantert avkastning, og en tilsvarende andel har 

ikke oversikt over sparesaldoen sin. 
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30.000-40.000

20.000-30.000

10.000-20.000

0-10.000

Hva er total sparesaldo på dine 

pensjonskapitalbevis? 

Ja
28 %

Nei
16 %

Vet ikke
56 %

Er det en garantert avkastning på dine 

pensjonskapitalbevis?

Base: 338 intervju. Filter: Har ett eller flere pensjonskapitalbevis.  



forbrukerrådet.no

7 av 10 med pensjonskapitalbevis kjenner ikke 

administrasjonskostnadene knyttet til disse.

Jeg kjenner administrasjonskostnadene knyttet til mine pensjonskapitalbevis. Dette er 

kostnader som kommer i tillegg til forvaltningskostander i fondene, og utgjør vanligvis et 

fast årlig beløp.

Stemmer
29 %

Stemmer ikke
71 %

Base: 338 intervju. Filter: Har ett eller flere pensjonskapitalbevis.  
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Nær 3 av 4 vet ikke hvilke fond pensjonskapitalbevisene deres 

er investert i.

Jeg vet hvilke fond mine pensjonskapitalbevis er investert i.

Stemmer 
27 %

Stemmer ikke
73 %

Base: 338 intervju. Filter: Har ett eller flere pensjonskapitalbevis.  
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Færre enn 3 av 10 har sjekket sin pensjonsbeholdning på NAV 

sine nettsider, og kun 12 prosent har sjekket 

pensjonsrettighetene sine på nettsidene til Norsk Pensjon.

Stemmer
28 %

Stemmer 
ikke
72 %

Jeg har sjekket min pensjonsbeholdning på 

NAV sine nettsider

Base: 1 001 intervju.
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12 %
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ikke
88 %

Jeg har sjekket mine pensjonsrettigheter på 

Norsk Pensjon sine nettsider
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Mens kun 8 prosent i den yngste aldersgruppen (18-29 år) har 

sjekket sin pensjonsbeholdning på NAV, er andelen som har sjekket 

47 prosent blant de som er 60 år eller eldre. Når det gjelder 

pensjonsrettigheter på Norsk Pensjon sine nettsider, er andelen som 

har sjekket 5 prosent i den yngste aldersgruppen, og 22 prosent i 

den eldste gruppen.

22%

12%

8%

5%

60 år+

45-59 år

30-44 år

18-29 år

Jeg har sjekket mine pensjonsrettigheter 

på Norsk Pensjon sine nettsider

Base: 1 001 intervju.

47%

34%

19%

8%

60 år+

45-59 år

30-44 år

18-29 år

Jeg har sjekket min pensjonsbeholdning 

på NAV sine nettsider


