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Danskerne finder pensionen uoverskuelig

Vigtigt, men uoverskueligt. Sådan tænker
danskerne om deres pension.

Figur 1. Årsager til, at pension er uoverskueligt

Ifølge en undersøgelse, som ATP har fået
foretaget af analysehuset AIM Create, me-

Love, regler og betingelser ændres hele tiden

ner halvdelen af danskerne, at pension

Uigennemskueligt

er uoverskuelig. Faktisk stiger følelsen en

Det er for indviklet

anelse, jo ældre vi bliver.

Jeg har ikke sat mig nok ind i det
Pension formidles dårligt

Således mener 47 pct. af danskere i alders-

Jeg forstår ikke hvad banker og pens.selsk. skriver

gruppen 18-24 år, at pension er uoversku-

Jeg forstår ikke sproget

eligt, mens 56 pct. af danskerne i alders-

Det er først aktuelt om mange år

gruppen 30-39 år og 58 pct. i aldersgruppen 50-59 år finder pension uoverskuelig.
Det er en stor andel af danskerne, der synes, at pension er uoverskuelig. Og at det
ikke bliver mere overskueligt, jo tættere
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man er på sin pension, er bekymrende. For
det burde gerne være sådan, at man følte

Note: Andel af de adspurgte, som svarer på den primære årsag til, at de opfatter

sig forvisset om, at man får styr på pensi-

pension som uoverskuelig. Kilde: AIM Create

onen i takt med, at man bliver ældre, siger
analysechef i ATP Michael Jørgensen. Iføl-

ger at forholde sig til, når de nærmer sig

Men når vi kigger på årsagerne til, at

ge ham kan der være flere grunde til, at em-

pensionsalderen. Og det gør det naturligt

mange alligevel opfatter pensionen som

net pension virker uoverskueligt:

nok mere komplekst og kan derfor skabe

uoverskuelig, bliver de løbende ændrin-

en fornemmelse af, at det er uoverskue-

ger i love og regler udpeget som en af de

ligt”, siger han.

primære årsager. Af dem, der mener, at

”En af grundene kan være, at man først
for alvor sætter sig ind i pension, når man

pension overordnet er uoverskueligt, an-

når op i alderen og så dér opdager, at det

Vigtig og aktuel

giver over halvdelen, at hovedårsagen er

er en smule komplekst. En anden grund

Undersøgelsen viser, at danskerne me-

ændringer i regler og love.

kan være, at éns økonomi bliver mere

ner, at pensionen er vigtig og bestemt

kompliceret med alderen. Mange vil ek-

ikke uinteressant, og 68 pct. oplever pen-

I undersøgelsen giver en mand i halv-

sempelvis have hvilende pensioner, fri-

sion som et aktuelt emne.

tredserne da også udtryk for, at han har

værdi og forskellige udbetalingsordnin-

svært ved at finde rundt i reglerne og si-

ger, at ”i et par år hedder det: Gør sådan

En kvinde i fyrrerne peger også på, at

keltes oplysninger trukket automatisk,

med din pension. Så hedder det plud-

hun synes, at det er indviklet:

så alle pensioner er inkluderet – både

selig: Gør det ikke, men i stedet sådan

de private og de offentlige. Samtidig er

og sådan…”, ligesom en mand i fyrrer-

”Jeg har forsøgt at sætte mig ind i alle

det muligt at ændre på dato for pensio-

ne konstaterer, at han ”ikke (har) over-

mine pensioner – men jeg synes blandt

nens begyndelse, så man kan få syn for

blik over, hvor meget jeg vil få udbetalt,

andet, at det er svært at finde ud af,

sagen i kroner og ører, hvis man kunne

når jeg går på pension”.

hvor meget der fratrækkes, og om det

drømmer om at gå tidligt eller senere på

kan betale sig at bevare efterlønnen”,

pension”, forklarer han.

Analysechef Michael Jørgensen finder

uddyber hun i undersøgelsen.

det ikke overraskende, at reformer om

Giver et besøg på Pensionsinfo.dk sta-

både efterløn, førtidspension og tilbage-

Et skræddersyet pensionstjek

dig ikke det nødvendige overblik, så bør

trækningsalder skaber forvirring blandt

En anden kvinde i halvtredserne svarer

man gennemgå sine informationer fra

kommende pensionister.

i undersøgelsen, at hun er ”ret sikker

Pensionsinfo med en pensionsrådgiver,

på, at reglerne har ændret sig mindst

så man kan stille spørgsmål til bereg-

”Når man er så langt i sit arbejdsliv, bør

en gang,” inden hun selv går på pen-

ningerne, mens man gennemgår dem.

man have vished om, at man har truf-

sion, og det på trods hendes relativt

På den måde kan man få vished om,

fet de rette valg, så man sparer op til

høje alder.

at man sparer nok op – eller få klarhed
over, hvor meget der skal lægges ekstra

den pensionisttilværelse, man drømmer
om. Det er svært at ændre på manglen-

Ifølge Michael Jørgensen fra ATP er der

til side, hvis der endnu ikke er nok på ki-

de indbetalinger over et langt arbejds-

dog flere ting man kan gøre for at gøre

stebunden.

liv, når man kun har få år tilbage på ar-

pensionen mere overskuelig.

bejdsmarkedet”, siger han.
”På Pensionsinfo.dk kan man logge ind
Ifølge undersøgelsen er det typisk kvin-

og få et skræddersyet overblik over,

der og folk med lavere uddannelsesni-

hvordan budgettet ser ud efter, at man

veau, der finder pension uoverskuelig.

er gået på pension. Her bliver den en-

Figur 2. Pension er uoverskuelig
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