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Danskerne bruger en time
eller to om året på deres pension

Hvor mange penge har jeg egentligt at
leve for de sidste 25-30 år af mit liv?
Til trods for at man umiddelbart skulle
synes, at det spørgsmål er vigtigt for
de fleste, så viser en ny undersøgelse,
at befolkningen bruger meget få timer
årligt på at tage stilling til, hvad man
får udbetalt som pensionist.

Antal besøgende på PensionsInfo i 1. halvår 2012
Antal
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000

I gennemsnit bruger vi mindre end to

300.000

timer om året på vores pensioner. Det

200.000

fremgår af en ny undersøgelse blandt

100.000

et repræsentativt udsnit af danskere

0
2010

over 18 år, gennemført af The Nielsen
Company for ATP i juni 2012.

2011

2012

Danskerne benytter i stigende grad PensionsInfo, når de skal have overblik over deres pension.
I perioden 1. januar til 30. juni 2012 havde knap 800.000 danskere besøgt hjemmesiden en eller
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Overblik på PensionsInfo
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Kvinders andel af de besøgende
på PensionsInfo
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kommuner, regioner og staten.
Ifølge Morten Bruun Pedersen ville det
dog være godt, hvis alle pensionsselskaber leverede oplysninger til PensionsInfo: »Vi skal have alle med, så der

se for pension end kvinder. Sådan er

ikke er nogen, der skal opleve, at de selv

det også, når det gælder PensionsIn-

Færre kvinder end mænd benytter Pensions-
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Men kvinder udgør en stigende andel af
de besøgende på hjemmesiden. Mens

2008 udgjorde kvindernes andel af de besøgende på PensionsInfo 30 pct. Tre år senere

Kvinderne bruger Pensionsinfo

kun 30 pct. af de besøgende i 2008 var
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Mænd udviser traditionelt mere interes-

bet af 2011.
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