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Ø K O N O M I S K  T R Y G G H E T
PÅ V I R K E R  AT T R A K T I V I T E T,  L O J A L I T E T  O G  P R O D U K T I V I T E T

Å tiltrekke seg og beholde kloke hoder, og å holde dem produktive er blant 
arbeidsgivers viktigste oppgaver. Måten selskaper har sikret dette på gjennom 
tidene har variert.

I etterkrigstidens Norge var de ansattes fysiske 
sikkerhet et prioritert område. De ansatte 
skulle være trygge for skader og uhell på 
arbeidsplassen, og komme like trygge fra arbeid 
som de var da de dro hjemmefra. Ettersom 
fysisk sikkerhet ble en mer og mer selvsagt del 
av arbeidshverdagen, og noe vi tok for gitt, ble 
mental helse et større satsningsområde.

I takt med endringer i de ansattes økonomiske 
rammevilkår, eksempelvis innenfor pensjon, ser vi 
konturene av det som vil bli et viktig område i årene 
fremover: de ansattes økonomiske trygghet. Hvor 
økonomisk trygg den ansatte føler seg, og faktisk er, 
påvirker hvordan vedkommende presterer på jobb.

Som partner til World Economic Forum har Mercer 
gjennomført et globalt forskningsprosjekt for å 
forstå hva ansatte og næringslivsledere tenker 
rundt økonomisk trygghet. Vi har snakket med 
7000 ansatte og 600 næringslivsledere fra privat 
og offentlig sektor i 12 land, blant annet Norge. 
Funnene viser at økonomisk trygghet er noe 
arbeidsgivere bør ta på alvor.

I Norge forventer hver av oss å tilbringe 16-21 
år som pensjonister – litt mer enn det globale 
gjennomsnittet på 15-20 år;
• Uten bedre planlegging vil mange leve lengre 

enn de faktisk har råd til
• Generelle økonomiske utsikter, personlig helse 

og manglende evne til å spare tilstrekkelig til 
egen pensjon er de tre viktigste årsakene til 
stress relatert til egen økonomisk trygghet:
- 44% føler en stor grad av økonomisk trygghet 
- 30% er sikre på at de kan spare tilstrekkelig til 

egen pensjon 
- 42% føler en viss grad av stress relatert til 

egen økonomisk trygghet

Ansatte med lav økonomisk trygghet vil være 
mindre lojale overfor arbeidsgiver, og mindre 
produktive. I tillegg vil man svekkes som attraktiv 
arbeidsplass sammenliknet med andre selskaper. 
Er man de ansattes økonomiske trygghet bevisst, 
og tar grep, er det motsatte tilfellet – man 
styrker attraktivitet, lojalitet og produktivitet.

I denne Look at 2018 skriver vi om tre sentrale 
temaer arbeidsgivere bør ha et bevisst forhold til: 
• Hvordan belønning- og incentivsystemer 

påvirker attraktivitet overfor virksomhetens 
nåværende, og fremtidige talenter

• Hva økonomisk trygghet er, og hvordan man 
bidrar til å sikre økonomisk trygge ansatte

• Hvordan en bærekraftig pensjonsplan kan 
sikre lojale og produktive ansatte, og hindre 
uønskede negative reaksjoner i fremtiden

I 2017 har vi sett at hvordan de ansatte opplever 
at arbeidsgiver tar ansvar for deres økonomiske 
trygghet har blitt viktigere. I 2018 vil trenden 
bli enda sterkere. Vi i Mercer jobber daglig med 
å gi råd til selskaper om hvordan man best kan 
legge til rette for økonomisk trygge ansatte, 
og gjennom det øke bedriftens lønnsomhet og 
konkurransekraft. Slik hjelper vi arbeidsgiver med 
å sikre at de ansatte kan fokusere på det de gjør 
best, nemlig jobben sin.

God lesing!

Per
Myklestu
Daglig leder

Mercer Norge
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Kampen om de beste hodene har blitt både viktigere og mer krevende for virksomheter. 
I tillegg til spennende arbeidsoppgaver og klare karrieremuligheter, er gode belønnings-
programmer avgjørende for å tiltrekke seg og å beholde talentene, mener Mercers 
eksperter.

Cecilie 
Pedersen
Leder for karriere 

og belønning

H V O R D A N  V I N N E 
TA L E N TJ A K T E N ?
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”Hvis man tar de topp ti prosent ansatte i en 
bedrift, og deretter tar ti prosent av disse igjen, 
da har man en tradisjonell talent pool. Det er de 
som leverer mer enn forventet, gir av seg selv, 
og som er opptatt av å vokse selv og å bidra 
til utvikling i bedriften. Disse menneskene er 
kritisk for virksomheten, vanskelige å erstatte og 
krevende å tilfredsstille.”

Slik beskriver leder for karriere og belønning i 
Mercer, Cecilie Pedersen, talenter. Hun jobber 
daglig med store norske selskaper som etterspør 
konkurransedyktige belønnings- og incentiv-
systemer og bedre organisering av selskapets 
betingelser.

T E N K E R  U T E N F O R  B O K S E N

Det har alltid vært rift om de klokeste hodene. 
Skal vi tro en fersk undersøkelse gjennomført av 
Mercer blant et representativt utvalg nærings-
livsledere i Norge, vil imidlertid konkurransen ta 
seg opp i takt med en raskere, og mer kompleks 
utvikling i samfunnet og i markedet. Undersø-
kelsen viser nemlig at 4 av 10 næringslivsledere 
tror kampen om talentene vil bli mer krevende i 
tiden fremover. Pedersen er ikke overrasket. 

”Talentene tenker gjerne utenfor boksen og 
klarer å drive prosesser og selskaper fremover, 
til tross for store og komplekse endringer. For 
at selskaper skal kunne møte sine mål på kort og 
lang sikt, behøver man talentene. Stadig raskere 
endringer krever omstillingsevne, og dyktige 
mennesker som klarer å tilpasse seg det nye 
landskapet, og å ligge foran utviklingen. Det vet 
næringslivsledere, og fremover vil man måtte 
kjempe enda hardere for å tiltrekke seg nye, og 
beholde gamle talenter,” sier Pedersen.

Hvordan tiltrekker man seg talentene? 
”Det er en blanding av flere ting, og alt fra 
fleksibel arbeidstid, work life balance, tydelige 
karrieremuligheter og personlig utvikling er viktig. 
Og så er belønning alltid viktig. Lønn, og det å ikke 
måtte bekymre seg men å være økonomisk trygg,” 
sier Pedersen og fortsetter:
• ”Ansatte bruker mye tid på økonomiske bekym-

ringer og aktiviteter knyttet til dette. Dette er 
tid man ellers kunne brukt på effektivt arbeid, 
hvis man hadde hatt senkede skuldre og kunnet 

fokusere på det man skal.”
• 8 av 10 ansatte sier de ville prestert bedre på 

jobb, opplevd mindre økonomisk utrygghet og 
mer lojalitet til virksomheten om arbeidsgiver 
hadde bedre ansattgoder.

“4 av 10 næringslivsledere tror 
kampen om talentene vil bli mer 
krevende i tiden fremover.”

Hun tror det ligger et stort potensiale for 
ledere og virksomheter i å vurdere hvordan 
belønningssystemene er bygget opp, hvordan 
de kan sammenliknes med konkurrenter, og hvor 
godt de ansatte kjenner til programmene. Og 
hun legger til «Et lønns- og belønningssystem må 
være knyttet til bedriftens langsiktige strategiske 
mål, og også samkjøres med det det etablerte 
karriere- og kompetanseutviklingsprogram i 
selskapet».

Se for eksempel på pensjonsområdet. Det er ikke 
lenger slik at man går av med pensjon når man er 
67, og at arbeidsgiver har ivaretatt all økonomisk 
trygghet for den ansatte i alderdommen. Man 
lever lenger, og må spare mer til egen pensjon, 
en pensjon som ofte kun er delvis finansiert av 
pensjonsinnskudd fra arbeidsgiver. I tråd med 
overgangen fra ytelse- til innskuddspensjon har 
ansatte blitt mer opptatt av pensjon.

Ifølge Mercers undersøkelse mener 6 av 10 
næringslivsledere at pensjon er den viktigste 
belønningsposten i et ansettelsesforhold, etter 
lønn. Pedersen mener selskaper som ikke er 
oppmerksom på endringene på pensjonsområdet 
vil stille dårligere i jakten på talentene. 
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B E H O V  F O R  D I F F E R E N S I E R I N G

Mercer-ekspert Pedersen tror mange selskaper 
har for lite fokus på hvilke belønnings- og incen-
tivsystemer de tilbyr, og hvordan de er tilpasset 
konkurransesituasjonen og de ansatte. 

Det vil for eksempel være stor forskjell på hva 
unge talenter ser etter, sammenliknet med de 
som nærmer seg pensjonsalder. Hvor man er 
i livssyklusen vil ha mye å si. Få unge har tatt 
inn over seg at de vil måtte spare lenger til 
pensjon enn tidligere, og bør være opptatt av 
konkurransedyktige ordninger. Eldre talenter 
som kanskje har mesteparten av sin pensjon 
opptjent i en ytelsespensjon vil ha et bedre 
utgangspunkt for å nå sitt ønskede pensjons-
nivå. 

Unge talenter som etter hvert kun vil ha en 
innskuddspensjon møter mer uforutsigbarhet om 
hva de vil få når de går av med pensjon, og dette 
oppleves ofte som et komplisert regnestykke, 
og kan skape usikkerhet rundt deres økonomiske 
sikkerhet.

Hun peker på at unge ansatte ifølge undersø-
kelser faktisk er mindre finansielt trygge, kommer 
til å leve lenger og vil måtte ta mer ansvar selv for 
pensjonsutbetalinger i fremtiden.

Med andre ord bør man være forberedt på 
kravene til de flinkeste, unge talentene. De som 
skal inn i ny jobb vil bli stadig mer oppmerksom på 
hvordan selskapet tar hånd om deres langsiktige 
interesser, og de som allerede er ansatt i 
selskapet vil forvente mer enn ansatte har gjort 
tidligere.

Hvilke tiltak bør man gjennomføre, for å sikre 
effektivitet og at man er attraktive for talentene 
der ute?
”For det første tror jeg en del selskaper må 
slutte å synse omkring hvor godt de ligger an med 
tanke på belønnings- og incentiver sammenlignet 
med konkurrenter, og få på plass grundige og 
faktabaserte analyser,” sier Pedersen. I tillegg bør 
bedriftene dra nytte av sine spesielle fortrinn på 
bredere basis. Dette kan være karriereprogram, 
internasjonale muligheter, faglige utviklings- 
muligheter, etc. Samtidig må man sikre seg at 

dette kommuniseres på en god og effektiv måte, 
slik at medarbeiderne forstår og verdsetter 
verdien av denne totalpakken.

Bruk av teknologi i kommunikasjonen rundt  
ansattegoder er i stor utvikling, og blir også brukt 
som et element i merkevarebygging blant flere 
store internasjonale selskap. Vår undersøkelse 
viser at over 83 prosent av dagens arbeidstakere 
er interessert i web baserte verktøy for å 
håndtere finansielle spørsmål som for eksempel 
pensjon. 

Pedersen er enig.

“Selskaper bør slutte å synse 
om egen konkurransedyktighet 
på lønn, og heller få på plass 
faktabaserte analyser som gir et 
faktisk bilde av situasjonen.”

Overraskende mange bedrifter benytter seg 
ikke av faktabasert informasjon for å måle egen 
konkurransedyktighet. Mye bygger på antakelser 
og innspill fra egne ansatte. Og veldig mange er 
lite flinke til å snakke om hvilke ordninger de tilbyr, 
og hvordan disse ordningene fungerer. Når man 
vet hvor landet ligger, og hva man tilbyr sammen-
liknet med konkurrenter, kan man vurdere om 
man bør gjennomføre tiltak. Hvilket lønnsnivå man 
skal ligge på, vil avhenge av flere faktorer som for 
eksempel stillingens faktiske ansvar og komplek-
sitet, samt stillingsinnehavers egne prestasjoner 
og senioritet i rollen.

I tråd med økt konkurranse om talentene tror jeg 
vi vil se at flere og flere tilpasser belønnings- og 
incentivsystemene sine for ulike grupper av 
ansatte. Og at man er oppdatert, og tar ansvar 
både for utforming og informasjon rundt ord- 
ningene man tilbyr. Unge vil ha andre behov enn 
eldre, og noen vil kanskje ønske fleksibilitet og 
muligheten til å bytte ett gode mot et annet.

6



I tillegg ser vi behovet for at bedriftene har en 
enkel og tydelig kompetanse- og karriereplan 
som et belønningssystem kan knyttes opp til. 
Da er det også enklere å identifisere kommende 
kompetansegap og –behov.

Pedersen legger til at det å ikke være bevisst på 
hvordan man ivaretar de ansattes interesser kan 
lede til mer alvorlige konsekvenser enn tap av 
talenter.

Etter overgangen fra ytelses- til innskuddspen-
sjon har ansvaret i større grad blitt flyttet over 
til de ansatte. Det er det mange som ikke har fått 
med seg. Arbeidsgivere som ikke gjør noe for å 
informere om hvilke ordninger de har, eller jobber 
for gode ordninger for de ansatte, kan komme til 
å oppleve negative konsekvenser i framtiden. Når 
de ansatte, med stor tillit til arbeidsgivers økono-
miske råd, oppdager at selskapet ikke har gjort 
nok for å sikre dem en levedyktig pensjon – kan 
det komme reaksjoner. Det kan for eksempel lede 
til søksmål eller tap i omdømme.

Ønsker du mer informasjon? Våre eksperter hjelper 
deg med å ta riktige beslutninger om bonusordninger, 
incentivordninger, totalpakker for ansatte, mobilitet og 
bransjespesifikke lønnsdata. 

Cecilie Pedersen
Leder, karriere og belønning
Telefon: +47 951 78 870
E-post: cecilie.pedersen@mercer.com
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Tore Martin 
Andersen
Pensjonsrådgiver

Der man før var opptatt av å tilrettelegge først for fysisk helse, og deretter mental 
helse, er det i dag økende fokus på å tilrettelegge for økt kunnskap for å sikre ansattes 
finansielle «helse». Økonomisk trygghet er kanskje enda mer beskrivende på hva man 
ønsker å bidra til. Slik sikrer man økt attraktivitet, lojalitet, og produktivitet.

H V O R D A N  S I K R E  Ø K T 
Ø K O N O M I S K  T R Y G G H E T ?
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”Økonomisk trygghet er den følelsen av ro du 
opplever når du ikke er bekymret for din økono-
miske situasjon, i dag og om noe uforutsett skulle 
skje i fremtiden. Du klarer løpende utgifter, har 
sikret deg og din familie ved eventuell sykdom, 
skade og dødsfall, du tåler økt boligrente eller 
en skilsmisse. Og du har ro og økonomisk frihet 
til å ta valg som øker livskvaliteten, enten det 
innebærer å ta en ferie eller å hjelpe familiemed-
lemmer. Med økonomisk trygghet har man kontroll 
på de nære, og kortsiktige tingene, og man er 
forberedt på den langsiktige utviklingen,” sier 
Tore Martin Andersen. 

Han er pensjonsrådgiver i Mercer Norge, og 
jobber blant annet med å sikre at ansatte får 
tilstrekkelig kunnskap om pensjon og forsikringer 
som de er omfattet av og øke de ansattes enga-
sjement for å sikre økonomisk trygghet. 

I takt med økt velstand og modernisering har 
fysisk og mental helse blitt noe man tar for gitt 
at enhver arbeidsplass i Norge er opptatt av. 
Men hva med den økonomiske tryggheten til 
de ansatte? Hvordan påvirker det den enkeltes 
produktivitet på arbeidsplassen, hvilken rolle 
har arbeidsgiver i å tilrettelegge for økonomisk 
trygghet, og hvordan kan fokus på de ansattes 
økonomiske trygghet bli et konkurransefortrinn 
for selskaper? Andersen mener den økonomiske 
tryggheten til de ansatte er noe alle arbeids-
givere bør bli mer opptatt av, og et område hvor 
veldig mange bedrifter har et stort potensiale. 

”Det handler om å kommunisere 
på en slik måte at ansatte blir
engasjert, får kunnskap og 
foretar bevisste valg.”

Hvis du vil ha ansatte som er effektive og lojale, og 
samtidig tiltrekke deg nye ansatte, kan fokus på 
den økonomiske tryggheten til de ansatte bidra til 
at målene nås. I dag er det mange som har for lite 
fokus på dette. Det er mange bedrifter som har 
gode pensjons- og forsikringsordninger, men som 
ikke forteller sine ansatte om det på en måte som 
gir grunnlag for økonomisk trygghet. Det handler 
om å kommunisere på en slik måte at ansatte blir 
engasjert, får kunnskap og foretar bevisste valg.

”Uansett kvaliteten på de bedriftsbetalte 
pensjons- og forsikringsordningene har 
arbeidsgiver noe å tjene på å øke kunnskap og 
engasjement hos de ansatte. Det vil føre til at de 
ansatte i større grad tar bevisste valg og opplever 
mer økonomisk trygghet. Mangel på tiltak vil man 
i fremtiden tape stort på, spesielt i konkurranse 
med andre,” skal vi tro Andersen. 

4  A V  1 0  E R  U T R Y G G E

Undersøkelser viser at det er grunn til å ta 
ansattes økonomiske rammebetingelser og 
økonomiske trygghet på alvor. Ifølge en studie 
gjennomført av Mercer i USA kommer det frem 
at ansatte bruker hele 13 timer i måneden av 
arbeidstiden på økonomiske utfordringer, tanker 
og aktiviteter (Mercer’s Inside Employees’ Minds™ 
financial wellness survey, 2016). I en ny studie 
gjennomført av Mercer blant et representativt 
utvalg norske ansatte får man en forståelse for 
hvorfor. Hele 4 av 10 ansatte opplever nemlig 
økonomisk stress og bekymringer. 

– ”Dette viser at de ansatte bruker tid på ting de 
heller kunne brukt på arbeid, noe som vil bety økt 
lønnsomhet og effektivitet for bedrifter dersom 
arbeidsgiver iverksetter tiltak som bidrar til å 
redusere økonomisk stress.”

Har dette noen sammenheng med hvordan man 
presterer på jobb? 
– Ja, våre undersøkelser gir grunn til å tro det. 
Den økonomiske situasjonen man befinner seg 
i, og tryggheten om at man er dekket om noe 
uforutsett skulle hende, påvirker almenntil-
standen vår. Dersom man går rundt og tenker at 
man ikke har oversikt over for eksempel pensjon 
og sykeforsikring, kan det ta fokus fra det du skal 
drive med på jobb. Du blir distrahert og stresset. 
Vi er bygget slik at om vi opplever problemer og 
stress, vil vi bruke tid på å forsøke å løse disse 
utfordringene. Når man jobber med privatøkonomi 
i arbeidstiden blir man mindre effektiv. 
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M E R C E R  A D V A N TA G E

TA L E N TJ A K T E N

4 2 %
av nordmenn opplever stress 

knyttet til sin økonomiske 
situasjon.

7 1 %
av nordmenn forventer å 

beholde dagens livskvalitet 
når de går av med pensjon, 
men 29% er ikke villig til å gi 
opp noe i dag for å sikre seg 

til pensjonsalder.

1 5 %
av ansatte i Norge som sparer 

til personlig pensjon.

8 2 %
av ansatte i Norge sier de ville 

prestert bedre på jobb og 
hatt mer lojalitet til selskapet 
om arbeidsgiver hadde sørget 

for tiltak som bedre ansatt-
goder.

Ø K O N O M I S K 
T R Y G G H E T

D E G

10



P E N S J O N S -
G A P E T

8 2 %
av ansatte i Norge sier de ville 

prestert bedre på jobb og 
hatt mer lojalitet til selskapet 
om arbeidsgiver hadde sørget 

for tiltak som bedre ansatt-
goder.

4 3 %
av næringslivsledere tror 

det å rekruttere og beholde 
dyktige talenter vil bli en av de 
store utfordringene selskaper 
vil møte de neste fem årene. 

9 0 %
av nordmenn stoler på at 

arbeidsgiver gir dem gode og 
uavhengige råd om planleg-
ging, og sparing til pensjon.

8 3 %
av ansatte er interessert i 

finansielle online-verktøy som 
mobilbank og smarte apper 

for å få oversikt over sparing, 
investering og økonomi 

generelt.

Ø K O N O M I S K 
T R Y G G H E T

D E G
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Mercer-eksperten understreker at det ikke bare 
er sammenheng mellom redusert effektivitet og 
økonomiske bekymringer hos de ansatte, men at 
også lojalitet påvirkes. 

– Det er også en sammenheng mellom økonomiske 
bekymringer og lojalitet overfor arbeidsgiver. 
I samme undersøkelse ser vi at 8 av 10 ansatte 
sier de ville prestert bedre på jobb og hatt mer 
lojalitet til selskapet om arbeidsgiver hadde 
sørget for bedre ansattgoder, herunder tilgang 
til en pensjonsordning der den ansatte kan spare 
selv. Det er et uttrykk for at når arbeidsgiver er 
med og tilrettelegger for økonomisk trygghet 
for sine ansatte, får de mer lojale og effektive 
ansatte tilbake. 

S T O R E  M Ø R K E TA L L

Selv om det faktum at nesten halvparten av 
Norges ansatte opplever økonomisk utrygghet og 
stress er betydelig, tror Andersen mørketallene 
er store. Han peker blant annet på overgangen 
fra ytelses- til innskuddspensjon, og endringen 
dette innebærer for de ansatte 

– Det har vært store endringer de siste årene, 
for eksempel knyttet til pensjon. Overgangen fra 
ytelses- til innskuddspensjon har ført risikoen for 
pensjonens størrelse over på hver enkelt ansatt. 
Ansatte må nå være mer aktive i forvaltningen 
av pensjonen for å optimalisere avkastningen 
på sin pensjonskonto og få en pensjon som er i 
nærheten av det man kunne forvente seg når man 
var medlem av en ytelsespensjonsavtale. Der man 
før kunne forvente å pensjonere seg når man var 
noen og seksti, med 66 prosent av lønnen sin, 
og slippe å tenke på noe som helst – er det helt 
annerledes nå, sier han og fortsetter: 

– Når vi samtidig, i vår siste undersøkelse, ser at 
det bare er 15 prosent av ansatte i Norge som 
sparer til pensjon i tillegg til folketrygden og 
arbeidsgiverbetalt pensjon, er det urovekkende. 
Spesielt når vår undersøkelse også viser at bare 
3 av 10 ansatte tror de kommer til å kunne spare 
nok til sin pensjon. 

Han tror også folk er mer økonomisk utrygge enn 
det som kommer frem i undersøkelsen Mercer 
har gjennomført, men at mangel på kunnskap og 
bevissthet skaper en falsk trygghet. Mange har 
grunnet mangel på kunnskap en evne til å skyve 
problemene foran seg.

– Vår erfaring er at når folk får oversikt over sin 
økonomiske situasjon, og hvordan det faktisk står 
til, så utløser det økt stress og uro, fordi man 
ser at man ikke er tilstrekkelig dekket. Man får 
mindre i pensjon enn man tror, eller man har ikke 
råd til å bli syk fordi man ikke er forsikret. Mange 
er for eksempel ikke klar over at dersom man blir 
syk og ikke kan jobbe, er man ofte ikke garantert 
mer enn fra ca. 40 til 66 prosent av inntekten 
etter et år med sykepenger. Med mindre man er 
privat forsikret eller har en uførepensjon gjennom 
arbeidsgiver. Inntektsbortfallet i prosent av lønn 
er avhengig av inntektens størrelse. Jo mer du 
tjener, jo større blir inntektsbortfallet. Det er det 
mange som ikke kjenner til.

Andersen tror det er flere grunner til at nord-
menn opplever en falsk økonomisk trygghet. 

– For det første er det mangel på kunnskap om 
hvilken økonomisk situasjon man vil være i om 
man blir syk, skadet eller noen i familien faller fra. 
For det andre er mangel på kunnskap om det nye 
pensjons-Norge, med overgangen fra ytelses- til 
innskuddspensjon både privat og i Folketrygden. 
Det faktum at mange kan forvente 40 eller 50 
prosent av lønnen sin, og ikke 60-65 prosent når 
de pensjonerer seg, er det mange som ikke har 
oppfattet. En tredje grunn til den falske trygg-
heten er mangel på engasjement – og det at man 
ikke orker å sette seg inn i det som er en relativt 
krevende materie. Man er ikke interessert, rett 
og slett. 

“Dette er interessant, og 
viser at selskaper og ledere 
har mye å tjene på å ha et 
godt faktagrunnlag å fatte 
beslutninger på.”
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Han tror ansatte vil oppleve økt kunnskap og 
engasjement i takt med økt oppmerksomhet i 
samfunnet rundt blant annet ansvaret individer 
har fått for egen pensjonssparing, og at man med 
det vil få mer økonomisk utrygghet. 

– Da vil arbeidsgivere være tjent med å være 
forberedt, og har gode verktøy på plass som kan 
bidra til at de ansatte lett kan skaffe seg kunn-
skap og råd som kan gi økonomisk trygghet. 

A R B E I D S G I V E R  H A R  E N  U N I K 
P O S I S J O N
Det er opp til hver enkelt ansatt å sørge for at 
man er økonomisk trygg. Likevel har arbeidsgiver 
en mulighet, og et stort potensiale til å gjøre en 
forskjell. 

– 9 av 10 ansatte stoler på at arbeidsgiver gir 
dem gode og uavhengige råd om planlegging og 
sparing til pensjon. ”Det setter arbeidsgiver i en 
unik posisjon,” sier Andersen.

Hvordan kan man ta i bruk denne posisjonen? 
– Man kan, og bør bruke denne posisjonen til 
å vise de ansatte at man også tenker på deres 
generelle økonomiske trygghet. 

Ifølge Andersen innebærer det ulike ting for ulike 
selskaper. For noen handler det om å implemen-
tere bedre vilkår og betingelser, som i større 
grad ivaretar de ansattes økonomiske trygghet. 
For andre handler det om å kommunisere bedre 
omkring ordningene man allerede har på plass, og 
hvordan ansatte kan dra nytte av dem. 

– Viktigst av alt er kommunikasjon med ansatte, 
og det å skape kunnskap og engasjement. Er 
man et selskap som tilbyr mindre gode løsninger, 
bør man i det minste lære ansatte hvordan de 
best kan dra nytte av ordningene, og peke dem i 
retning av tilleggsprodukter de bør vurdere for å 
føle seg økonomisk trygge. Har bedriften veldig 
gode ordninger på plass, bør man for all del gjøre 
dette kjent blant de ansatte. Da kan man øke 
effektiviteten på arbeidsplassen, og de ansattes 
lojalitet til bedriften. Og ikke minst øke konkur-
ransekraften overfor andre arbeidsgivere. 

H E L S E  V I K T I G S T

Ifølge undersøkelsen Mercer har gjennomført 
opplever norske ansatte at frykt for nedsatt 
helse er den største kilden til økonomisk 
utrygghet. 

– Den samme undersøkelsen viser at arbeidsgiver 
tror det er andre årsaker til økonomisk utrygghet 
for sine ansatte. Arbeidsgivere oppgir blant annet 
manglende spareevne som årsak til økonomisk 
utrygghet. 

”Dette er interessant, og viser at selskaper 
og ledere har mye å tjene på å ha et godt 
faktagrunnlag å fatte beslutninger på. Hvis de 
ansatte er opptatt av helse, bør arbeidsgiver 
etterstrebe å redusere økonomisk utrygghet på 
dette området, fremfor kanskje å tilby tre ekstra 
feriedager,” sier Andersen og avslutter med et 
klart råd til bedrifter:

– Jeg tror tiltak som bidrar til økonomisk trygghet 
vil bli noe som i større og større grad skaper 
konkurransefordeler for bedrifter, og også mer 
eller mindre produktivitet. Bedrifter bør øke 
graden av bevissthet rundt ordningene man 
tilbyr, blant seg selv og de ansatte, og man bør 
se hvordan man på mest mulig måte kan fjerne 
økonomisk stress og uro blant de ansatte.

Ønsker du mer informasjon? Våre eksperter hjelper 
deg gjerne med å ta faktabaserte beslutninger om 
økonomiske rammevilkår for ansatte, og hvordan man 
best ivaretar arbeidsgivers og ansattes økonomiske 
interesser. 

Tore Martin Andersen
Pensjonsrådgiver
Telefon: + 47 415 00 502 
E-post: tore-martin.andersen@mercer.com
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Annabell Siem 
Mathiesen
Leder for Wealth
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V Æ R 
O P P M E R K -
S O M  P Å 
P E N S J O N S -
G A P E T

Vi lever stadig lenger, og omleggingen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon har 
endret måten vi tenker pensjon på. Ikke alle har fått med seg den nye pensjons-
hverdagen. Det kan få betydelige konsekvenser, for arbeidsgivere og ansatte.



– Overordnet er pensjon den pengesummen 
som skal sikre deg finansielt etter at du er ferdig 
i arbeidslivet. I Norge består pensjon av tre 
hovedelementer. Alderspensjon fra folketrygden, 
pensjon fra arbeidsgiver og egen (pensjons)
sparing. Valg man tar i dag, vil ha stor påvirkning 
på hvordan pensjonisttilværelsen blir.

Annabell Mathiesen er leder for forretningsom-
rådet Wealth i Mercer, som jobber blant annet 
med investerings- og risikorådgivning til bedrifter 
og andre institusjonelle kunder. De seneste 
årene har hun studert de store endringene i 
pensjonsordningene på nært hold, og samar-
beidet med mange kunder for å forberede dem på 
en ny hverdag.

En undersøkelse Mercer har gjennomført viser at 
7 av 10 nordmenn forventer å bevare den samme 
levestandarden de har nå, når de pensjonerer 
seg. I den samme undersøkelsen svarer imidlertid 
bare 3 av 10 at de er villig til å ofre noe av leve-
standarden nå, for å få det livet man ønsker seg 
når man pensjonerer seg. Mathiesen tror mange 
har et feil bilde av hva som kan forventes av 
dagens pensjonsordning. 

– ”Dette henger nok sammen med hvordan vi 
har sett på pensjon tidligere, og at vi har det 
godt i Norge. Vi ser at mange fremdeles tenker 
tradisjonelt på pensjon, og har en forventning om 
at man automatisk skal kunne pensjonere seg til 
samme alder som foreldre og besteforeldre, og at 
man skal få det samme i pensjon. Slik er det ikke 
lenger. Hvis man ikke tar innover seg endringene 
i pensjonsordningene kan det komme til å koste 
dyrt, for arbeidsgiver og arbeidstaker,” sier 
Mathiesen.

E N  A N N E N  H V E R D A G

Endringene Mercer-lederen snakker om er 
knyttet til at lovverket i 2001 åpnet for at arbeids-
givere i privat sektor kunne gå over fra ytelses-
ordning til innskuddsordning. Det som markerte 
en tydelig retning i det norske pensjonsmarkedet, 
ble forsterket da folketrygden ble reformert i 
2011 og muligheten for økte innskuddssatser ble 
innført i 2014. Siden da har det vært et massivt 
skifte fra ytelses- til innskuddspensjon.

– Tidligere «garanterte» arbeidsgiver for 
pensjonen din ved pensjonsalder dersom 
bedriften tilbød en pensjonsordning til sine 
ansatte. Det slipper de nå. Med innskuddspensjon 
betaler arbeidsgiver en prosentdel av lønnen inn 
til et innskuddsfond. Det betyr samtidig at det i 
langt større grad er blitt arbeidstakers ansvar 
å ta ansvar for egen pensjon, blant annet ved å 
bestemme hvordan pengene skal forvaltes. 

Mathiesen tror det er mange arbeidstakere som 
ikke er klar over hvilket ansvar, og samtidig hvilke 
muligheter som legges over på dem, og hvordan 
de skal forholde seg til dette. 

– Dagens ordninger gir større variasjon i forventet 
pensjon.

P Å  H V I L K E N  M ÅT E ? 

– Det er flere viktige utfordringer som vil ha 
betydning for samlet pensjon ved oppnådd 
pensjonsalder – og om man i det hele tatt har nok 
til å kunne pensjonere seg. For det første må man 
ta et aktivt valg knyttet til hvilken risiko man kan 
tåle i innskuddsfondet, sier pensjonseksperten. 

Det er arbeidsgiver som i dag er ansvarlig for 
hvilken leverandør som skal forvalte pengene. 
Innbakt i ordningene ligger det standardinnstil-
linger, som for eksempel hvilken investeringsprofil 
innskuddsfondet til den enkelte skal ta, men dette 
kan vanligvis endres av den ansatte. 

”Bare 3 av 10 at de er villig til å 
ofre noe av levestandarden nå, 
for å få det livet man ønsker seg 
når man pensjonerer seg.”

– Det finnes innskuddsfond som i standard- 
innstillingene har svært lav risiko grunnet lav 
aksjeandel, men med et langt tidsperspektiv tar 
man da også en stor risiko for at man ikke får den 
avkastningen man burde hatt, sier Mathiesen.

Hun viser til et eksempel for en person med 
rundt 700 000 i lønn. Dersom vedkommende får 
1 prosent mindre avkastning i året, over 30 år, 
risikerer han eller hun å få 15 til 20 prosent mindre 
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i pensjon fra innskuddsfondet totalt. 

– Skal man pensjonere seg, og får vite at man 
kunne hatt mer å rutte med hvis man hadde hatt 
bedre informasjon, kan det skape negative re- 
aksjoner. Det kan også føre til omstillingskost-
nader hvis ansatte ikke pensjonerer seg når 
arbeidsgiver forventer det.

L I T E N  K U N N S K A P

Den andre utfordringen med overgangen fra 
ytelsesbasert pensjon til innskuddspensjon, er 
kravet dette stiller til kunnskap og kompetanse 
hos både arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette 
forsterkes av andre endringer som følger av 
pensjonsreformen som startet i 2011.

– Undersøkelser viser at det generelt er lav 
kunnskap om pensjon. For eksempel er det bare 
5 prosent av arbeidstakere som har justert 
sin investeringsprofil. Hadde alle hatt nok 
kunnskap om pensjon, ville tallet vært betydelig 
høyere. Derfor er det grunn til å rope varsko. 
Tanken om en «one size fits all» når det gjelder 
investeringsvalg av pensjonsmidler gjelder ikke i 
innskuddsmarkedet.

Hun mener for få vet nok om hvilken pensjons-
ordning arbeidsgiver har etablert på vegne av de 
ansatte, hvilken risiko og forventet avkastning 
disse ordningene har, og hvordan de selv kan 
påvirke eller legge til ekstra sparing for å sikre 
at man får utbetalt det man forventer i pensjon. 
Enda færre har en klar oppfatning av hva konse-
kvensene av disse valgene er.

“Mercer-lederen mener det ligger 
en stor utfordring, men også et 
stort potensial for arbeidstakere 
som tar pensjonsutfordringene 
ansatte har på alvor.”

– Utfordringen med overgangen til innskudds- 
pensjon er også kravet dette stiller til arbeids-
giver, og den oversikten over avtalen man tilbyr 
de ansatte. For selv om arbeidsgiver har fått 
bedre oversikt og kontroll over utgifter knyttet 

til pensjon, kan man ikke hvile på laurbærene. Vet 
egentlig bedriften hvordan de ansattes penger 
forvaltes, kvaliteten på forvaltningen, eller om 
de tilbyr konkurransedyktige betingelser, spør 
Mathiesen og legger til:

– Hva med betingelsene rundt pensjonskapital-
bevis ved avslutning av arbeidsforholdet? Kan de 
dokumentere at de har gjort en kvalifisert jobb 
for å undersøke disse forholdene på vegne av de 
ansatte?

K A N  K O S T E  D Y R T

I dag lever vi lenger og forventningen er at 
levealderen kommer til å fortsette å øke i årene 
fremover. Hvor mye hver enkelt ansatt kommer 
til å sitte igjen med når vedkommende ønsker å 
pensjonere seg, er mer usikkert enn før. Det får 
konsekvenser. 

– I undersøkelser kommer det frem at 4 av 10 
ansatte opplever økonomisk utrygghet, eller 
stress knyttet til sin økonomiske trygghet. Blant 
generasjonen født på 1980 og 1990-tallet, kalt 
generasjon Y, er det mer enn 7 av 10 som oppgir 
dette. Det er høye tall, og vi vet fra tidligere at 
økonomisk utrygghet er noe som gjør ansatte 
mindre produktive, og at de bruker mye tid på 
slike bekymringer. 

Mercer-lederen mener det ligger en utfordring, 
men også et stort potensial for arbeidsgivere som 
tar pensjonsutfordringene de ansatte har på alvor. 

– Det er ikke utenkelig at ansatte som etter flere 
år hos en arbeidsgiver, og som er i ferd med å 
pensjonere seg, ser på hvilke avtaler hun eller han 
har jobbet under – og hvilke grep arbeidsgiver 
har tatt for å følge opp de ansattes pensjon. Hvis 
de da oppdager at de får langt mindre i pensjon 
enn de hadde regnet med, og at arbeidsgiver har 
gjort lite for å informere om hvordan de ansatte 
bør forberede seg, kan det føre til negative 
reaksjoner og i noen tilfeller søksmål, sier hun og 
fortsetter:
– En person som hele livet har forventet at han 
eller hun skal få 66 prosent av lønnen i pensjon, 
og som plutselig får vite at man ligger an til å få 
kanskje 45 eller 50 prosent, vil naturlig nok få en 
negativ overraskelse og vil kunne reagere sterkt. 

16



Og som sagt, det kan påvirke folks tilbøyelighet 
til å pensjonere seg når arbeidsgiver gjerne 
forventer at de skal pensjonere seg.

Hva mener du arbeidsgivere bør gjøre, for å sikre 
at ansatte er økonomisk trygge og effektive? 
– Det er flere grep man kan ta, og som bør tas. 
Nøkkelen bør være å sikre økonomisk trygghet 
blant sine ansatte. Fordi dette vil lønne seg. 
Undersøkelser viser at en ansatt i gjennomsnitt 
bruker 13 timer i måneden på privatøkonomi i 
arbeidstiden (Mercer’s Inside Employees’ Minds™ 
financial wellness survey, 2016). Dette er en 
betydelig skjult kostnad for en arbeidsgiver. 

G O D  A V TA L E ,  G O D  O P P F Ø L-
G I N G  O G  G O D  I N F O R M A S J O N

For å unngå negative konsekvenser, mener 
Mathiesen at bedrifter i første rekke bør sørge 
for at de har en kvalitetssikret og god avtale med 
sin innskuddsleverandør. Innholdet og valg- 
mulighetene må deretter kommuniseres til de 
ansatte på en forståelig måte. 

– Selv om arbeidsgiver ikke nødvendigvis skal øke 
innskuddsnivåene til de ansatte, bør bedriften 
være opptatt av å ha en innskuddsleverandør 
og en avtale som er så god som mulig. Slik at de 
ansatte sitter igjen men en best mulig pensjon. 
Her er det avgjørende å følge opp. Vi vet at 
mange som gikk inn i innskuddsordningene sine på 
midten av 2000-tallet fremdeles ikke har evaluert 
kontraktene sine. Man bør ha samme forhold 
til pensjonsleverandøren sin som man har til 
mobiloperatøren, og jevnlig vurdere mulighetene 
man har. Hvilke forvaltningskostnader avtalen har, 
hvordan pengene forvaltes, og hvor brukervennlig 
er portalen for ansatte og arbeidsgiver er, er 
noen kriterier arbeidsgivere bør evaluere. 

– Når man har den avtalen man har, er det viktig at 
de ansatte kjenner til den – og at de vet hvordan 
de skal forholde seg til den. Kunnskapsnivået om 
hvilke avtaler de ansatte omfattes av er lavt. Det 
at bare 5 prosent av alle ansatte har vært inne og 
justert investeringsprofilen på sin innskudds- 
pensjon, er urovekkende. 

Hun mener selskaper som tilbyr gode pensjons-
ytelser bør bruke dette aktivt i kommunikasjonen 

med de ansatte. 

– ”Gode pensjonsordninger er dyre, da bør man 
sørge for at de ansatte i det minste vet hvor 
gode avtaler man har. Hvis ikke kan ansatte, som 
egentlig er økonomisk trygge, oppleve unødvendig 
økonomisk stress, med de ulemper og kostnader 
det medfører. Pensjonsytelser er også den største 
utgiftsposten for bedrifter, etter lønn. Man bruker 
ofte lønn som trekkplaster, og det samme bør i 
større grad gjelde pensjon,” sier Mathiesen. 

Å kommunisere hvilken avtale man har, og hva de 
ansatte kan forvente, er viktig selv om avtalen 
er mindre god, mener Mathiesen. Kun gjennom 
informasjon kan ansatte vite hvordan de skal 
forholde seg til sin egen pensjon, og ta gode valg 
– som igjen fører til økonomisk trygghet. 

– ”Arbeidsgiver kan vurdere å knytte til seg miljøer 
eller teknologi som gir tips og råd om hvordan 
ansatte kan sikre seg gjennom egen sparing, slik 
at de ansatte blir mer økonomisk trygge. Faktisk 
viser undersøkelser at 9 av 10 ansatte stoler på 
arbeidsgivers økonomiske råd, dette er langt 
flere enn de som stoler på økonomiske rådgivere. 
Det viser hvilken mulighet, men også hvilket mulig 
ansvar som ligger hos arbeidsgiver,” sier Mathi-
esen og avslutter: 

– Enn så lenge er det norske innskuddspensjons-
markedet lite modent sammenliknet med andre 
land. Dette gir en god mulighet for bedrifter til 
å gjøre pensjon og økonomisk trygghet til en 
konkurransefordel for å skaffe seg de ettertrak-
tete talentene i et arbeidsmarked som er i sterk 
endring. Samtidig er det en mulighet til å ta valg 
nå som gjør at man forhindrer å måtte stå til rette 
lenger fremme, når ansatte skal pensjonere seg.

Ønsker du råd om hvordan din virksomhet kan ta 
gode og aktive valg for å sikre en bærekraftig 
pensjonsordning for dine ansatte? Ta kontakt med våre 
pensjonseksperter, så hjelper vi deg gjerne. 

Annabell Siem Mathiesen 
Leder Wealth 
Telefon: +47 404 68 736 
E-post: annabell.mathiesen@mercer.com
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Ø K O N O M I S K  T R Y G G H E T,
H V O R D A N  S T Y R K E  AT T R A K T I V I T E T,  L O J A L I T E T,  
O G  P R O D U K T I V I T E T.

O M  M E R C E R S  U N D E R S Ø K E L S E

Artiklene i denne rapporten er basert på 
forskning Mercer har utført i samarbeid med 
World Economic Forum (WEF), samlet under 
tittelen “Healthy, wealthy and work-wise: 
Employer Financial Security”. Totalt ble 600 
næringslivsledere og 7000 personer over 
18 år intervjuet. Den 15 minutter lange onli-
ne-undersøkelsen ble gjennomført i 12 land. 
Datainnsamlingen ble gjort i tidsperioden 20. 
juli - 15. august 2017. 

I den norske undersøkelsen deltok 154 voksne 
over 18 år, justert for kjønn, alder og religion 
for å sikre et representativt utvalg. Standar-
davviket for den norske befolkningsundersø-
kelsen var +/- 8 prosent med et 95 prosent 
konfidensintervall. 

Av totalt 600 deltakere, var 102 nordiske 
næringslivsledere eller bedriftseiere. 

Vil du vite mer om Mercers undersøkelse? 
Besøk www.mercer.no for å lese  
undersøkelsen i sin helhet.

43 prosent av næringslivsledere 
tror det å rekruttere og beholde 
dyktige talenter vil bli en av de 
store utfordringene selskaper vil 
møte de neste fem årene. 
63 prosent av næringslivsledere 
mener selskapers pensjons- 
ordninger er den viktigste  
belønningen selskaper gir de 
ansatte. 
82 prosent av nordmenn sier de 
ville hatt det bedre på jobb, hatt 
mer lojalitet til arbeidsgiver og 
mindre økonomisk stress dersom 
ansattgoder var bedre.

F R A  M E R C E R S  U N D E R S Ø K E L S E

42 prosent av nordmenn 
opplever stress knyttet til sin 
økonomiske situasjon.
71 prosent forventer å beholde 
dagens livskvalitet når de går av 
med pensjon, men
29 prosent er ikke villig til å gi 
opp noe i dag for å sikre seg til 
pensjonsalder.

60 prosent av nordmenn 
forventer å fortsette å jobbe 
etter pensjonsalder eller aldri 
pensjonere seg.
15 prosent av nordmenn oppgir 
at de på nåværende tidspunkt 
sparer i en privat pensjons- 
ordning.
69 prosent av nordmenn
forventer å leve av statlig
pensjonsutbetaling.
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Ø N S K E R  D U  M E R  I N F O R -
M A S J O N ?  V Å R E  E K S P E R T E R 
H J E L P E R  D E G  G J E R N E  M E D :

• Å ta riktige beslutninger om bonusordninger, 
incentivordninger, totalpakker for ansatte,

• Mobilitet og bransjespesifikk lønnsdata, 
• Å ta faktabaserte beslutninger om økonomiske 

rammevilkår for ansatte, 
• Hvordan man best ivaretar arbeidsgivers og 

ansattes økonomiske interesser, 
• Hvordan din virksomhet kan ta gode og aktive 

valg for å sikre en bærekraftig pensjonsordning 
for dine ansatte.

V Å R E  E K S P E R T E R

Cecilie Pedersen
Leder, karriere og belønning
Telefon: +47 951 78 870
E-post: cecilie.pedersen@mercer.com 

Tore Martin Andersen
Pensjonsrådgiver
Telefon: +47 415 00 502 
E-post: tore-martin.andersen@mercer.com 

Annabell Siem Mathiesen 
Leder Wealth 
Telefon: +47 404 68 736 
E-post: annabell.mathiesen@mercer.com

A N D R E  U N D E R S Ø K E L S E S -
R A P P O R T E N  I  2 0 1 8 :

- Global HR Trends 2018
- Quality of Living 2018
- Cost of Living 2018
- Mercer Melbourne Global Pension Index 

2018
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Vi jobber med å skape en tryggere og bedre fremtid 
for våre kunder og deres ansatte gjennom bedre og 
rimeligere forsikringsordninger, mer bærekraftige 
pensjonsordninger og kompensasjonsprogrammer 
tilpasset bedriftens strategi og konkurransesituasjon 
i arbeidsmarkedet. Som rådgivere bruker vi analyse 
og innsikt, vi forutser og forstår virkningen av de 
enkelte forretningsmessige beslutninger, både nå 
og i fremtiden. Vi ser folks nåværende og fremtidige 
behov med et innovativt blikk, helhetlig syn, spesia-
lisert kompetanse, og analytiske evner, som styrker 
enhver idé og løsning vi tilbyr.

I mer enn 70 år har vi omsatt innsikt til handling, slik at 
mennesker verden over har mulighet for god helse, et 
godt arbeidsliv og en trygg pensjon. Hos Mercer sier 
vi at det er vi som i dag former morgendagen.

Mercer er representert i mer enn 130 land, har over 
22.000 ansatte. I Norge er vi ca. 50 ansatte. Som en 
global aktør kan vi tilby unike produkter og tjenester 
for multinasjonale og norske bedrifter.

Mercer er et heleid datterselskap av MARSH & 
McLennan (NYSE: MMC), en global profesjonell 
servicevirksomhet som tilbyr kundene råd og 
løsninger innenfor områdene risiko, strategi og 
mennesker. Med en årlig omsetning på over 13 
milliarder dollar, tilbyr MMC sine 60.000 kolleger fra 
hele verden analyse, råd og kunnskap over trans-
aksjoner til våre kunder i mer enn 130 land gjennom: 
Marsh, som er en leder innenfor forsikringer og 
risikomanagement; Guy Carpenter, som er en leder 
innenfor formidlingstjenester for risiko og gjenforsik-
ring; Mercer, som er en leder innenfor talent, helse, 
pensjon og investeringsrådgivning; og Oliver Wyman, 
som er en leder innenfor bedriftsrådgivning.
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