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Danskerne:

Pension er lige så vigtigt,
som det er uforståeligt
Det betyder noget. Det er vigtigt og fornuftigt at beskæftige sig med. Men samtidig er det helt uoverskueligt og meget
svært at forstå.
Danskernes forhold til pension er på

Figur 1: Topscorere blandt ord, som befolkningen forbinder med
ordet pension
Pct.
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De absolutte topscorere er ordene betydningsfuldt og fornuftigt, som henholdsvis
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Kilde: Opfattelse af pension. Resultatet af analysebureauet Nielsens undersøgelse af, hvad et repræsentativt udsnit af danskerne forbinder med ordet pension.
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Figur 2: Topscorere blandt ord, som befolkningen forbinder med det
sprog, banker og pensionsselskaber bruger om pension
Pct.
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Kilde: Årsager til at pension er uoverskuelig. Resultatet af analysebureauet Nielsens undersøgelse.

Ph.d., kommunikationsforsker og -råd
giver Anne Katrine Lund siger om under-

tør Carsten Stendevad viser, at der både

Vigtig og stor opgave

søgelsens resultat:

er lyspunkter og et godt udgangspunkt

Direktør Per Bremer Rasmussen i bran-

for at komme i dialog med danskerne om

cheforeningen Forsikring og Pension er

»Undersøgelsen viser, hvor meget mod-

pension, så understreger undersøgelsen

enig i, at kommunikationen om pension

vind der er, uanset hvad branchen gør.

også det store ansvar, som branchen har

er vigtig:
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med at kommunikere enkelt og forståeligt:

lyst til at interessere os for, selvom vi ved,

»Det er en meget vigtig problemstilling,
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år, jeg har været i branchen. Jeg er enig

branchen. Brevene har jo tidligere væ-

træffer i vores liv, men desværre får det

i, at det skal være så simpelt som mu-

ret meget mere indviklede og uforståeli-

ikke altid den opmærksomhed, det fortje-
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ge, end de er nu. Og det tager lang tid at

ner. Pension har været anset som et ke-

det skal afspejle danskernes behov. Vi

ryste den negative erfaring væk. Læserne

deligt og komplekst emne, som de fleste

giver i dag danskerne de seks oplysnin-

tænker ‘åh nej, allerede når de ser logoer-

helst undgår. Undersøgelsen underbyg-

ger, danskerne selv vurderer som centra-

ne – det kan jeg sikkert ikke forstå’. Der-

ger, at det er svært stof, og at folk har

le, på en enkel måde. Oplysningerne vi-

for har pensionsbranchen en udfordring

vanskeligt ved at sætte sig ind i, hvad

ses i det årlige pensionsoverblik, nogle

i at gøre det så enkelt, at man kommer

det betyder. Og netop derfor er det eks-

borgere får med posten og andre har ad-

over ‘jeg-orker-ikke-at-prøve’-barrieren.

tra glædeligt at se, at pension forbindes

gang til på en hjemmeside, når de kom-
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med ordene betydningsfuldt og fornuftigt,

munikerer elektronisk med deres selskab.
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opdaget. Og der skal endnu mere til. Nøg-
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undersøgelser viser, at to ud af tre læser
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andet fra vores hjemmeside pensionforal-

deres pensionsoversigt. Heraf finder fle-

gang med at læse, så vi ikke bare ved, at

le.dk. Når det er sagt, så er den vigtigste

re end otte ud af ti den forståelig i nogen

vi bør, men rent faktisk orker at prøve at

konklusion på undersøgelsen, at vi i pen-

eller i høj grad,« siger Per Bremer Ras-

læse. Den positive nyhed er jo, at bran-
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dring med at kommunikere klart og tyde-

er behov for, at den enkelte borger har
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ligt. Det må og skal vi gøre bedre. Emnet

en bedre grundforståelse af fx hushold-

er kompliceret, men så er det vores an-

ningsøkonomi, rentesregning mm. Det er

Det er vores ansvar

svar at prøve desto hårdere,« siger Car-

en opgave, man ikke kan løse i en en-

Selv om undersøgelsen ifølge ATP’s direk-

sten Stendevad.

kelt branche.«
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