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Forbrugerpanelet om pensionsopsparing 

Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i årlige 

omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for at 

have deres pensionsopsparing. Det er især de kvindelige opsparer, som ikke er bekendt med 

omkostningerne forbundet med at have deres arbejdsmarkedspension.  

Samlet set angiver godt hver tiende (13%), at de kender det årlige omkostningsniveau 

forbundet med at have deres arbejdsmarkedspension, og mere end hver anden mener at 

kende det præcise omfang heraf. Men adspurgt herom, er hver sjette (17%) dog alligevel 

ikke i stand til at komme med et gæt på, hvad niveauet er.  

 

Fire ud af fem angiver, at de får tilsendt årsopgørelser fra deres primære 

arbejdsmarkedspensionsselskab. Flertallet heraf brugte højst 10 minutter på at læse den 

senest modtagne, mens blot én ud af tyve (4%) brugte mere end 25 minutter herpå. Hver 

tyvende (4%) har ikke læst den seneste årsopgørelse fra deres pensionsselskab, mens en 

tilsvarende andel angiver, at de generelt aldrig, eller kun sjældent, læser dem.  

Knap hver tredje (31%) angiver, at deres arbejdsmarkedspensionsselskab oplyser hvad  

ÅOP-satsen er, mens godt hver tiende (12%) oplever, at dette ikke er tilfældet. Mere end 

hver anden (56%) ved dog ikke, om deres selskab oplyser ÅOP, og det er i høj grad de 

læsere, som kun læser årsopgørelserne relativt overfladisk, eller slet ikke, der ikke ved dette.  

Blandt dem som enten kender ÅOP-satsen på deres arbejdsmarkedspensionsopsparing, 

eller som bliver oplyst herom af deres selskab, er det kun hver tiende (10%), som har brugt 

satsen til at sammenligne omkostningsniveauet med andre selskabers. 

 

Knap hver fjerdes (23%) arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti, men næsten 

to ud af tre (62%) ved ikke, om deres arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti.  

 

Kun hver tiende med en arbejdsmarkedspensionsopsparing (10%), har prøvet at skifte 

pensionsselskab uden at det var i forbindelse med et jobskifte. Blandt de øvrige 

respondenter er det kun godt hver tiende (12%), som har overvejet det. De primære årsager 

til, at flertallet ikke har overvejet at skifte er, at de ikke tror, at andre selskaber er bedre eller 

kan generere et større afkast og/eller, at de ikke kan pga. deres overenskomst. 

 

Hver sjette respondent (16%) vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, hvis de får stillet en 

årlig besparelse på op til 1.000 kr. i udsigt, mens en ud af tyve (5%) ikke vil overveje at skifte 

med mindre de kunne forvente en årlig omkostningsbesparelse på mindst 5.000 kr. Hver 

anden (50%) kan dog ikke sætte tal på, hvad der skulle til førend de ville skifte selskab.  

 

Undersøgelsen er gennemført i uge 15 - 18 2011. Resultaterne er baseret på svar fra 944 

danske forbrugere ml. 18 – 80 år. Data er vejet på dimensionerne alder, køn og geografi, 

således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående 

målgruppe. 
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Figur 1 - ALLE 

Har du en eller flere pensionsopsparinger - udover ATP - som du fortsat betaler ind 

til?  

 
 

To ud af tre respondenter (65%) har mindst en pensionsopsparing, som de fortsat betaler ind 

til, mens knap hver femte respondent (19%) angiver, at de ikke betaler ind til en 

pensionsopsparing – selv om de endnu ikke er pensioneret.  

Som tabellen herunder viser, betaler husstande med en relativt højere indkomst (over 

600.000 kr. om året) i betydeligt højere omfang ind til pension end husstande med en relativt 

lav indkomst (under 300.000 kr.).  

Ligeledes gælder, at respondenter med en videregående uddannelse, kort som lang, i højere 

grad betaler ind til pension end især respondenter, som højst har en gymnasial uddannelse. 

Tabel 1  

Har du en eller flere pensionsopsparinger - udover ATP… x Husstandsindkomst & 

Uddannelsesniveau & Alder 

Under

300 tkr.

300-

599 tkr.

Over 

600 tkr.

Folkeskole/ 

Gymnasial

Erhvervs-

faglig

Kort / 

Ml.lang Lang

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja, jeg har en 

pensionsopsparing
29% 32% 41% 28% 35% 33% 35% 36% 51% 34% 5%

Ja, jeg har flere 

pensionsopsparinger
7% 28% 45% 24% 24% 30% 33% 11% 37% 37% 9%

Ja, selvom jeg er 

pensioneret
3% 3% 2% 1% 4% 2% 5% - - 3% 10%

Nej 37% 17% 9% 30% 17% 18% 12% 53% 12% 16% 13%

Nej, jeg er allerede 

pensioneret
24% 20% 3% 16% 20% 16% 15% - - 10% 63%

Kilde: Forbrugerrådet

AlderHusstandsindkomst Uddannelsesniveau

 

Ikke overraskende betaler mindre end hver anden af de helt unge (47%) ikke ind til pension, 

forventeligt som følge af, at en stor del fortsat er under uddannelse med beskeden indkomst 

til følge.  
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Figur 2 – HVIS EN ELL. FLERE PENSIONSOPSPARINGER, OG IKKE PENSIONERET 

Er mindst en af dine pensionsopsparinger oprettet via din ansættelse / overenskomst 

– en såkaldt arbejdsmarkeds-, tjenestemands eller firmapension? 

 
 

Et overvejende flertal af de respondenter, som mindst betaler ind til én pensionsopsparing ud 

over ATP, angiver, at mindst en af disse opsparinger er en såkaldt arbejdsmarkeds-, 

tjenestemands eller firmapension (herefter blot ’arbejdsmarkedspension’).  

 

Respondenterne er blevet bedt om at angive hos hvilket selskab, de har deres primære 

arbejdsmarkedspension, og som det fremgår af figur 3 på næste side, er respondenterne 

godt fordelt ud over et bredt spektrum af selskaber. 
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Figur 3 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER 

Hos hvilket selskab bliver din arbejdsmarkeds-/ tjenestemands- / firmapension 

forvaltet?              

Hvis du har flere bedes du nu og i det følgende KUN forholde dig til den arbejdsmarkeds- 

/tjenestemands- /firmapensionsopsparing, som du betragter som din primære. Du skal 

således kun markere ét selskab  

 
 

Mest udbredt er PFA, hvor knap hver femte (18%) angiver at have den 

arbejdsmarkedspensionsopsparing, de betragter som den primære, mens hver tiende (10%) 

sparer op via Danica Pension og en svagt mindre andel via PKA. 
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Figur 4 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER 

Ved du, hvad du betaler i omkostninger om året for at have denne 

pensionsopsparing? 

 
 

Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i omkostninger om 

året, og yderligere knap hver tiende (9%) mener slet ikke, at de ikke betaler noget for at have 

deres arbejdsmarkedspensionsopsparing.  

 

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, angiver betydeligt flere mænd end kvinder at være 

bekendt med omkostningerne forbundet med deres arbejdsmarkedspension, idet hver femte 

mand (20%) mener, at vide hvad han betaler i årlige omkostninger, mens det blot er knap 

hver tiende kvinde (8%), der mener at vide dette.  

 

 

Tabel 2 

Ved du, hvad du betaler i omkostninger om året for at have denne pensionsopsparing 

x Husstandsindkomst & Køn & Alder 

Under 

300.000 kr.

300.000-

599.000 kr.

Over 

600.000 kr. Kvinder Mænd

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 5% 13% 13% 8% 20% 4% 10% 18% 14%

Nej 81% 77% 78% 82% 72% 90% 82% 72% 62%

Jeg betaler ikke noget

for at have min

[...]pensionsopsparing

14% 10% 9% 10% 8% 6% 8% 10% 24%

Kilde: Forbrugerrådet

Husstandsindkomst AlderKøn

 

Respondenter med relativ lav husstandsindkomst, såvel som de yngste respondenter, 

hvorimellem der unægtelig er en sammenhæng, er i vidt omfang uvidende om, hvad de 

betaler i omkostninger for at have deres pensionsopsparing. 
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Samlet set angiver godt hver tiende (13%), som har en arbejdsmarkedspension de betaler 

ind til, at de kender det årlige omkostningsniveau forbundet med at have denne, og som figur 

5 herunder viser, angiver mere end hver anden at kende det præcise omfang heraf. 

 

Figur 5 - HVIS ANGIVET AT KENDE ÅRLIGE OMKOSTNINGER FOR AT HAVE OPSPARING 

Angiv venligst, hvad dine årlige omkostninger udgør:  

Giv gerne bare et bud på det, med mindre du kender det præcise beløb / procentsats 

 
 

Hver sjette respondent (17%), som mener at kende omkostningerne forbundet med deres 

pensionsopsparing, er dog alligevel ikke i stand til at komme med et gæt på, hvad niveauet 

er. Blandt de der kender niveauet, eller kan give et kvalificeret gæt, er der et vist spænd, da 

det til en vis grad vil afhænge af pensionsformue og indbetalingerne.  

Spændet er angivet i tabel 3 herunder. 

Tabel 3 

Angiv venligst, hvad dine årlige omkostninger udgør (evt. gæt): 

NEDRE 

KVARTIL MEDIAN

ØVRE 

KVARTIL GNMSNIT

Kan gætte på procentsats 2,0% 4,0% 5,0% 3,3%

Kan gætte på beløbet 300,00kr     400,00kr     600,00kr     1.119,00kr  

Kender den præcise procentsats 0,8% 1,9% 4,0% 2,4%

Kender det præcise beløb 1.150,00kr  3.054,00kr  4.037,00kr  4.974,00kr  

Anm.: Nedre kvartil angiver det beløb/procentsats som 25% af de angivne data ligger under, mens 

den øvre kvartil angiver det beløb/procentsats som 25% af de angivne data ligger over.

Medianen er den midterste værdi blandt de angivne værdier, dvs. at et lige stort antal 

tal/procentsatser ligger over hhv. under medianen

Kilde: Forbrugerrådet
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Figur 6 - HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER 

Får du tilsendt årsopgørelser fra dit primære arbejdsmarkedspensionsselskab? 

 
 

Fire ud af fem angiver, at de får tilsendt årsopgørelser fra deres primære 

arbejdsmarkedspensionsselskab – flertallet heraf endda med post – mens 7% selv skal finde 

dem via internettet.  

Knap én ud af tyve (4%) kan ikke huske at have set en årsopgørelse fra deres selskab, men 

der er ingen sammenfaldende karakteristika blandt disse – hverken i forhold til selskab eller 

demografi. 

 

Flertallet, som modtager/på egen hånd finder deres årsopgørelser, brugte højst 10 minutter 

på at læse den senest modtagne, mens blot én ud af tyve (4%) bruger mere end 25 minutter 

herpå. 

 

Figur 7 - HVIS MODTAGER / OPSØGER ÅRSOPGØRELSER 

Hvor lang tid vil du tro, at du brugte på at læse den seneste årsopgørelse fra dit 

primære pensionsselskab? 
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Hver tyvende (4%) har ikke læst den seneste årsopgørelse fra deres pensionsselskab, mens 

en tilsvarende andel angiver, at de generelt aldrig, eller kun sjældent, læser dem. Som tabel 

4 herunder viser, er det især de unge, der generelt ikke læser årsopgørelserne, mens de 

mest ”flittige” læsere har rundet de 66 år. 

 

Tabel 4 

Hvor lang tid vil du tro, at du brugte på at læse den seneste årsopgørelse … x Alder 

18-30 år 31-50 år 51-65 år 66-80 år

Under 5 minutter 46% 40% 29% 17%

5 - 10 minutter 13% 36% 42% 50%

11 - 25 minutter 18% 13% 16% 22%

Mere end 25 minutter 5% 3% 4% 6%

Jeg har ikke læst den seneste 8% 5% 3% -

Jeg læser generelt ikke /

kun sjældent årsopgørelserne
10% 3% 3% -

Ved ikke - - 1% 6%

Kilde: Forbrugerrådet  
 

 

Langt de fleste respondenter gemmer årsopgørelserne, og flertallet ved også præcis hvor de 

gemmer årsopgørelserne. 

 

 

Figur 8 – HVIS MODTAGER / OPSØGER ÅRSOPGØRELSER 

Gemmer du tidligere modtagne årsopgørelser fra dit primære pensionsselskab? 

 
 

Hver tiende (10%) respondent gemmer imidlertid ikke de modtagne / selvfundne 

årsopgørelser, og det er i højere grad mænd, og de yngste respondenter, der ikke gemmer 

opgørelserne. 
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Figur 9 – HVIS LÆSER ÅRSOPGØRELSER 

Oplyser dit primære pensionsselskab hvad ÅOP-satsen er på din arbejdsmarkeds- 

/tjenestemands- /firmapensionsopsparing?   

ÅOP betyder Årlige Omkostninger i Procent 

 
 

Knap hver tredje (31%) angiver, at deres arbejdsmarkedspensionsselskab oplyser hvad  

ÅOP-satsen er, mens godt hver tiende (12%) oplever, at dette ikke er tilfældet. 

 

Mere end hver anden (56%) ved dog ikke, om deres selskab oplyser herom, og som det 

fremgår af tabel 5 nedenfor, er det i høj grad de læsere, som kun læser årsopgørelserne 

relativt overfladisk, eller slet ikke, der ikke ved dette.  

 

Tabel 5 

Oplyser dit primære pensionsselskab hvad ÅOP-satsen er… x Læsetid brugt på 

seneste årsopgørelse & Alder 

Mere end 

25 min.

11 - 25 

min.

5 - 10 

min.

Under

5 min.

Har ikke læst 

den seneste Kvinder Mænd

Ja 44% 50% 37% 18% 11% 27% 38%

Nej 17% 18% 14% 7% 5% 10% 13%

Nej, men jeg kender godt 

ÅOP [...] alligevel
6% 3% 1% 1% - 2% 3%

Jeg ved ikke, hvad ÅOP er /

hvordan tallet skal forstås
6% 4% 2% 14% 5% 10% 3%

Ved ikke 28% 25% 46% 59% 79% 54% 43%

Kilde: Forbrugerrådet

KønTid brugt på læsning af årsopg.

 
 

Som det også fremgår, er kendskabet til hvad ÅOP er, en del lavere blandt kvinder end 

mænd, ligesom flere kvinder end mænd ikke ved, om deres selskab har oplyst ÅOP.  



   

APRIL 2011   FORBRUGERPANELET 

10 
 

Figur 10 – HVIS LÆSER ÅRSOPGØRELSER 

Oplyser dit selskab, ud over ÅOP-satsen, også ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner) på 

din årsopgørelse fra dem? 

 
 

Kendskabet til ÅOK er lige så udbredt som ÅOP, idet det også er knap hver tiende (8%), der 

ikke ved, hvad ÅOK er, hvilket er en stor set tilsvarende den andel, der ikke vidste hvad ÅOP 

er. Ligesom med ÅOP er det også i dette tilfælde mere end hver anden (58%), der ikke ved, 

om deres selskab oplyser ÅOK på deres årsopgørelse. 

 

Blandt dem som enten kender ÅOP-satsen på deres arbejdsmarkedspensionsopsparing, 

eller som bliver oplyst herom af deres selskab, er det kun hver tiende (10%), som har brugt 

satsen til at sammenligne omkostningsniveauet med andre selskabers. 

 

Figur 11 – HVIS SELSKAB OPLYSER ÅOP OG/ELLER ÅOP KENDES ALLIGEVEL 

Har du nogensinde brugt ÅOP-satsen på din arbejdsmarkeds- /tjenestemands- 

/firmapensionsopsparing  til at sammenligne omkostningsniveauet med andre 

pensionsselskaber?   

 
 

Ni ud af ti (88%) har aldrig brugt ÅOP-satsen til at sammenligne deres 

pensionsomkostninger med niveauet i andre pensionsselskaber. 
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Knap hver fjerdes (23%) arbejdsmarkedspension er omfattet af ydelsesgaranti, mens 

yderligere 4% med en arbejdsmarkedspension angiver, at dette ikke længere er tilfældet.  

 

Figur 12 – HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER 

Er din primære arbejdsmarkeds- /tjenestemands- /firmapensionsopsparing omfattet af 

ydelsesgaranti (tidligere kaldt rentegaranti)?   

En ydelsesgaranti angiver en minimumsydelse, du er garanteret at få udbetalt, når du bliver 

pensioneret 

 
 

Godt hver tiende (11%) pensionsopsparer angiver, at deres arbejdsmarkedspension ikke er 

omfattet af ydelsesgaranti. 

Næsten to ud af tre (62%) ved dog ikke, om deres arbejdsmarkedspension er omfattet af 

ydelsesgaranti. Kendskabet til om dette er tilfældet er stærkt faldende med alderen.  

 

Tabel 6 

Er din primære arbejdsmarkedspension omfattet af  

ydelsesgaranti … x Alder  

 

Således ved mere end 

fire ud af fem (84%) af de 

yngste respondenter 

ikke, om der er 

ydelsesgaranti på deres 

opsparing, mens det 

”kun” er hver fjerde 

(26%) i alderen 66-80 år. 

18-30 

år

31-50 

år

51-65 

år

66-80 

år

Ja 12% 21% 24% 58%

Nej, men den har tidligere 

været det
- 3% 4% 11%

Nej 4% 10% 14% 5%

Jeg ved ikke, om min pensions-

opsparing har ydelsesgaranti
84% 65% 57% 26%

Kilde: Forbrugerrådet
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Figur 13 – HVIS EN ELL. FLERE ARBEJDSMARKEDSPENSIONER 

Har du frivilligt, og ikke i forbindelse med et jobskifte, nogensinde skiftet et 

arbejdsmarkedspensionsselskab ud med et andet, altså flyttet din 

arbejdsmarkedspensionsopsparing? 

 
 

Kun hver tiende respondent (10%), som har en arbejdsmarkedspensionsopsparing har 

prøvet at skifte pensionsselskab uden at det var i forbindelse med et jobskifte.  

 

Ligesom der er stor spredning på hvilke selskab respondenterne sparer op hos nu, er der 

også en god spredning på hvilket selskab de flyttet fra, da de senest gjorde det, hvorfor det 

ikke er gengivet i denne rapport, da der er for få respondenter, som angiver at være flyttet fra 

et og samme selskab til at det giver mening at gengive.  

 

 

Tilsvarende er der også en del forskellige grunde til skiftet, men de to primære, der peges 

på, er et ønske om lavere omkostninger, som godt hver fjerde (27%) af de skiftende peger 

på, og/eller et ønske om, at samle flere pensioner i én, som knap hver fjerde (23%) peger på. 

 

Selvom lavere omkostninger altså angives som en af de primære årsager, er det mere end 

fire ud af fem (83%), som har skiftet pensionsselskab uden relation til et jobskifte, som ikke 

ved hvor stor en besparelse på de årlige omkostninger, skiftet medførte. 
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Figur 14 – HVIS ALDRIG FLYTTET PENSIONSSELSKAB 

Har du nogensinde overvejet at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab? 

 
 

Blandt de respondenter, som ikke har prøvet at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, er 

det godt hver tiende (12%) som angiver, at de har overvejet det. Tre ud af fire (74%) har dog 

ikke overvejet dette, og især respondenter over 65 år er afvisende heroverfor.  

 

De primære årsager til, at så mange ikke har overvejet at skifte er, at de ikke tror, at andre 

selskaber er bedre, at de ikke kan pga. deres overenskomst og/eller, at de ikke tror, at andre 

selskaber kan generere et større afkast, jf. figur 15 herunder. 

 

 

Figur 15 – HVIS IKKE OVERVEJET AF SKIFTE PENSIONSSELSKAB 

Hvorfor har du ikke overvejet af skifte?  
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Tabel 7 

Hvorfor har du ikke overvejet af skifte? x Alder & Køn 

18-30

år

31-50

år

51-65

år

66-80

år Kvinder Mænd

Jeg ved ikke, om andre selskaber er bedre 39% 29% 22% 11% 30% 20%

Jeg kan ikke pga. min fagforening / 

overenskomst
3% 23% 26% 22% 22% 22%

Jeg tror ikke, at afkastet bliver større andre 

steder
10% 17% 22% 28% 16% 25%

Jeg tror ikke, at der er mange omkostninger 

sparet ved at skifte
3% 9% 8% 17% 10% 7%

Min opsparinger er (for) lille til, at det kan 

betale sig
19% 4% 6% 11% 7% 7%

Det er besværligt 6% 5% 6% 0% 6% 4%

Anden årsag 23% 16% 13% 11% 14% 17%

Kilde: Forbrugerrådet

KønAlder

 
 

Jo yngre respondenten er, des sværere har denne ved at gennemskue om nogle selskaber 

skulle være bedre end andre. De ældre respondenter, som alt andet lige har færre år at 

spare op i, peger i højere grad på, at de ikke tror, at afkastet er større eller omkostningerne 

mindre i andre selskaber, som årsag til, at de ikke har overvejet at skifte. 

 

I forhold til kønsforskelle gælder bl.a., at kvinder i højere grad har svært ved at gennemskue, 

om andre selskaber er bedre end deres eget, mens mændene ikke tror, at afkastet er større 

eller omkostningerne mindre i andre selskaber. 

 

 

Mændene har også i større grad et billede af hvor meget de vil have udsigt til at spare på de 

årlige omkostninger, før de vil give sig i kast med at skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, 

jf. tabel 8 på næste side. 

 

Generelt ved hver anden (50%) dog ikke, hvor meget de vil have udsigt til at spare på de 

årlige omkostninger førend de vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab. 
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Figur 16 – HVIS IKKE OVERVEJET AF SKIFTE PENSIONSSELSKAB 

Hvor stor en besparelse på de årlige omkostninger skal der til, før du vil skifte 

arbejdsmarkedspensionsselskab? 

 
 

Hver sjette respondent (16%) vil skifte arbejdsmarkedspensionsselskab, hvis de får stillet en 

årlig besparelse på op til 1.000 kr. i udsigt, mens en tilsvarende andel (17%) vil have udsigt 

til at spare ml. 1.001 – 2.500 kr. årligt.  

 

Én ud af tyve (5%) vil ikke overveje at skifte med mindre de kunne forvente en årlig 

omkostningsbesparelse på mindst 5.000 kr.  

 

De yngre forventer generelt en betydelig mindre besparelse førend de vil skifte, idet hver 

tredje (34%) af de yngste respondenter vil skifte for en besparelse på op til 1.000 kr. årligt, 

mens det kun er omkring hver sjette (≈16%) ml. 31-65 år, der vil overveje tilsvarende. 

 

Tabel 8 

Hvor stor en besparelse på de årlige omkostninger skal der til…? x Alder & Køn 

18-30

år

31-50

år

51-65

år

66-80

år Kvinder Mænd

Mere end 10.000 kr. i årlig besparelse - 1% 2% - 1% 2%

5.001 - 10.000 kr. i årlig besparelse 4% 4% 4% 5% 3% 6%

2.501 - 5.000 kr. i årlig besparelse 4% 13% 10% 15% 9% 15%

1.001 - 2.500 kr. i årlig besparelse 15% 19% 16% 15% 13% 24%

501 - 1.000 kr. i årlig besparelse 26% 9% 10% - 10% 9%

0 - 500 kr. i årlig besparelse 8% 6% 5% - 6% 5%

Ved ikke 43% 48% 53% 65% 58% 39%

Kilde: Forbrugerrådet

Alder Køn

 
 

En betydelig større andel af kvinderne end mændene er usikre på, hvad der skal til for at få 

dem til at skifte. 


