
STATISTIK 

 

DANMARKS  
NATIONALBANK 2 .  D E C E M B E R  2 0 2 1  

 

INDIVIDBASERET PENSIONSSTATISTIK, 2020 

Kønsforskelle i 
pensionsprodukter 

Mænds pensionsopsparinger udgøres i højere grad 

af ugaranterede markedsrenteprodukter end kvin-

ders. Markedsrenteprodukter kan give fleksibilitet 

og mere kontrol over risikoprofilen. I markedsrente-

produkter er der som udgangspunkt ikke et garante-

ret afkast, hvilket opvejes af potentielt højere kurs-

gevinster på lang sigt. Udviklingen i produkterne er 

tæt knyttet til udsving på de finansielle markeder og 

dermed mere volatil. 

 

Mænd havde i 2020 i gennemsnit 72 pct. af deres 

pensionsopsparing i et markedsrenteprodukt, mens 

andelen for kvinder kun var 47 pct. Det giver en for-

skel på 25 procentpoint. 

Pensionsprodukter hænger sammen med brancher  

Mange danske pensionskasser forvalter den over-

enskomstbaserede pension i specifikke brancher. Så-

ledes medfører ens tilhørsforhold på arbejdsmarke-

det ofte et kundeforhold til et givent pensionssel-

skab og dermed de valgmuligheder, der er knyttet 

til ens arbejdsmarkedspension. Nogle pensionssel-

skaber tilbyder alene markedsrente- eller gennem-

snitsrenteprodukter. På den måde arver pensionsop-

sparingerne forskelle, der er et resultat af kønssam-

mensætningen i forskellige faggrupper på arbejds-

markedet. 

Forskellen i produkttype mellem kønnene har altså i 

vid udstrækning afsæt i brancheforskelle. Men sam-

menligner man de to køn inden for samme branche, 

har flere mænd imidlertid stadig en større opspa-

ringsandel i markedsrenteprodukter end kvinder. 

Denne forskel gør sig gældende på tværs af bran-

cher, omend forskellen varierer i størrelse. De stør-

ste forskelle ses inden for administration, byggeri og 

sundhedsvæsen.  

 

Flere årsager til forskellen 

Andre karakteristika kan også ligge bag forskellen i 

produktvalg, fx alder, erhvervserfaring, uddannelse 

og bopælskommune. Disse faktorer forklarer dog 

ikke den fulde forskel. Det kan pege i retning af, at 

mænd og kvinder muligvis har forskellige holdninger 

til risiko eller præferencer for mere eller mindre di-

rekte forvaltning af deres pensionsopsparing. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Gennemsnitlig andel pensionsopsparing i 

markedsrente 
  

 

 

 

 

Anm.:  Simpelt gennemsnit af andelen af individuel formue inve-

steret i markedsrenteprodukter (opgjort på tværs af indivi-

duelle pensionsopsparinger i både markeds- og gennem-

snitsrente i livsforsikringsselskaber og pensionskasser). De 

ikke-beskattede pensionsformuer indgår med 60 pct. Find 

figurdata her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Forsikring-og-pension-20211202.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Forsikring%20og%20pension/20211102_STATISTIK_INIDIVID_figurdata.xlsx

