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FORSIKRING OG PENSION, 4. KVARTAL 2021 

Pensionsformuen er vokset 
1.000 mia. kr. på blot tre år 

Danskernes pensionsformue rundede 4.460 mia. kr. i 

2021. Formuen var ved udgangen af 2021 vokset 

1.011 mia. kr. over en treårig periode, og fremgan-

gen skyldes især betydelige pensionsafkast men 

også store pensionsindbetalinger.  

De første to måneder af 2022 har været præget af 

kursfald på de finansielle markeder, hvilket har bety-

det, at pensionsformuen har lidt tab. 

 

Tre år med markante pensionsafkast 

Pensionsafkastet på i alt 874 mia. kr. over tre år skyl-

des især store kursgevinster på aktiemarkederne. 

Over den treårige periode under ét var der også 

kursgevinster på obligationer og rentederivater som 

fx renteswaps. 

I 2021 betød stigende renter dog kurstab på obliga-

tioner og rentederivater. Det samlede afkast endte 

på godt 252 mia. kr., hvilket primært skyldes store 

gevinster på de globale aktiemarkeder, hvor især de 

nordamerikanske aktier bidrog meget.  

Rekordhøje pensionsindbetalinger 

Pensionsindbetalingerne har været støt stigende og 

udgjorde 414 mia. kr. fra 2019 til 2021. Alene i 2021 

slog indbetalingerne rekord med 144 mia. kr. Samti-

dig har udbetalingerne ligget under indbetalingerne 

og dermed givet positive nettoindbetalinger, som 

løbende har øget formuen. 

Over halvdelen af indbetalingerne er gået til mar-

kedsrenteprodukter, mens tre fjerdedele af udbeta-

lingerne går til personer med gennemsnitsrentepro-

dukter. Det er en generel tendens, at markedsrente-

produkter erstatter gennemsnitsrenteprodukter. 

Også pensionsopsparing uden for pensionssektoren 

Danskerne har også pensioner i egne bankdepoter. 

Overordnet set udgør den danske pensionsformue 

ca. 2 gange BNP, hvilket er højt i en international 

sammenligning. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Pensionsformuen voksede 1.011 mia. kr. over tre 

år på grund af høje afkast og indbetalinger 
  

 

 

 

 

Anm.: Pensionsformuen er her opgjort som pensionsselskaber-

nes hensættelser til fremtidige pensionsforpligtelser. Pen-

sionsindbetalingerne omfatter løbende indbetalinger og 

indskud til livsforsikrings- og pensionsselskaber. Flytninger 

af opsparinger mellem selskaber indgår ikke i opgørelsen. 

Udbetalinger er før fratrukket skat. Afkast mv. dækker over 

værdimæssige reguleringer, herunder afkast på investerin-

ger og tilskrivninger. Find figurdata her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Forsikring-og-pension-20220303.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Forsikring%20og%20pension/20220303_STATISTIK_figurdata.xlsx

