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Introduktion og 

undersøgelsesdesign



Spørgeskemaundersøgelsen giver indsigt i DIP og JØP medlemmernes holdninger 
og oplevelser i relation til centrale emner

Baggrund
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Behov for indsigt i medlemmernes 

holdninger 

• P+ varetager i dag administrative funktioner 

for Juristernes og Økonomernes 

Pensionskasse (JØP) og Ingeniørernes 

Pensionskasse (DIP) med i alt ca. 100.000 

medlemmer, og en fusion mellem de to 

pensionskasser er blevet sat i gang.

• I den forbindelse har P+ brug for indsigt i 

medlemmernes holdninger og oplevelser 

inden for en række emner, bl.a.: 

• Medlemmernes forventninger til og 

oplevelse af pensionskasserne

• Medlemmernes brug af P+ 

kommunikationskanaler og oplevelse 

af kommunikationen

• Medlemmernes holdninger til 

ansvarlighed i investeringer og deres 

indstilling til forskellige muligheder for 

ansvarlig investering af 

pensionsopsparinger

• En tilfældigt udvalgt gruppe på 10.000 

medlemmer er blevet inviteret til 

undersøgelsens første fase, et online 

spørgeskema. 

• I udvælgelsen blev der taget hensyn til 

størrelsen af de to pensionskasser, således 

at 5593 JØP medlemmer og 3997 DIP 

medlemmer modtog invitationer.

• Nærværende rapport behandler de to 

pensionskassers medlemmer som én 

samlet målgruppe med henblik på at belyse 

fællesmængden i holdninger og oplevelser 

på tværs af DIP og JØP.

• I undersøgelsen er der i øvrigt kun fundet 

nogle få signifikante forskelle mellem 

besvarelser fra DIP og JØP medlemmer.

• Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde 

mellem P+ og Epinion.

• Invitationer til undersøgelsen er blevet 

udsendt via Epinions online 

dataindsamlingssystem med DIP hhv. JØP 

som afsender.

• I alt er der indsamlet 1630 besvarelser, som 

er repræsentative ift. andelen af DIP og JØP 

medlemmer i P+. Den samlede svarprocent 

er dermed 16,3%. 

• Deltagerne fik mulighed for at indtaste 

kontaktoplysninger med henblik på at blive 

kontaktet i undersøgelsens næste fase, hvor 

resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 

skal uddybes vha. fokusgruppediskussioner.

Målgruppen er DIP og JØP medlemmer 

som én samlet gruppe

Denne rapport præsenterer resultaterne 

fra spørgeskemaundersøgelsen



Metodiske overvejelser

Repræsentativitet i udsendelsen Repræsentativitet i besvarelserne Målefejl Reliabilitet

Udfordring Udfordring Udfordring Udfordring

Det er en forudsætning for undersøgelsens 

repræsentativitet, at alle medlemmer har 

reelt lige stor chance for at deltage. Det kan 

være en udfordring at opnå dette, 

medmindre samtlige medlemmer inviteres til 

undersøgelsen.

Der er risiko for selektionsbias i 

besvarelserne, da dem, der er mest 

engagerede på pensionsområdet eller i 

ansvarlig investering, kan antages at være 

mere tilbøjelige til at svare på 

undersøgelsen. Der er endvidere risiko for 

systematisk skævhed, hvis medlemmer af 

den ene pensionskasse er mere tilbøjelige til 

at svare.

Spørgsmålsrækkefølgen kan være årsag til 

systematiske målefejl i undersøgelsen, fordi 

svar angivet tidligere i spørgeskemaet kan 

påvirke svar angivet på et senere tidspunkt. 

Der er risiko for lav reliabilitet i målingen af 

specifikke undersøgelsesspørgsmål, hvis 

spørgsmålene formuleres uhensigtsmæssigt 

eller uklart. 

Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang

Bruttostikprøven til udsendelse af 

spørgeskemaet blev udvalgt at P+ gennem 

simpel tilfældig udvælgelse mhp. at sikre, at 

alle medlemmer havde lige stor chance for at 

blive inviteret.

Medlemmer, som P+ ikke har tilladelse til at 

kontakte via e-mail, blev dog i forvejen 

frasorteret.

Bruttostikprøven er derfor repræsentativ 

for den del af medlemmerne, som P+ har 

tilladelse til at kontakte via e-mail.

For at undgå selektionsbias specifikt 

relateret til interesse i ansvarlige 

investeringer blev begrebet ”ansvarlighed” 

hverken nævnt i invitationsmailen eller i 

introduktionen til spørgeskemaet. 

For at sikre mest muligt mod selektionsbias 

relateret til engagement i pension har 

Epinion kontrolleret, at der er spredning i 

involveringsniveau på tværs af deltagerne.

For at rette op på eventuelle skævheder i 

andelen af besvarelser fra DIP hhv. JØP 

medlemmer blev det endelige datasæt vejet 

således, at det afspejler fordelingen af DIP 

og JØP medlemmer på tværs af P+.

Epinion vurderer, at undersøgelsen ikke 

er behæftet med nogen væsentlig 

selektionsbias, og at nettostikprøven er 

repræsentativ for den del af 

medlemmerne, som P+ har tilladelse til at 

kontakte via e-mail.

For at undgå disse målefejl blev 

spørgeskemaet opbygget efter tre hensyn: 

• De mest generelle emner afdækkes først 

og de mest specifikke til sidst, så 

deltagerne hverken oplever gentagelser 

eller føler, at de må svare på en bestemt 

måde for at gøre den enkelte besvarelse 

konsistent med tidligere svar.

• De mest neutrale emner afdækkes først 

og de mest følsomme til sidst, så 

eventuelle stærke holdninger til et emne 

ikke påvirker deltagernes indstilling til 

efterfølgende spørgsmål. 

• Spørgsmål i spørgsmålsbatterier 

randomiseres, så bias ved 

spørgsmålsrækkefølgen udjævnes.

Epinion vurderer, at undersøgelsen ikke 

er behæftet med systematiske målefejl 

som resultat af spørgsmålenes 

rækkefølge.

For at undgå denne type af målefejl blev 

spørgeskemaet udformet således, så 

deltagerne skulle ”tolke” mindst muligt på de 

stillede spørgsmål. Antallet af fagudtryk blev 

ligeledes begrænset mhp. at gøre 

spørgsmålene letforståelige. 

I beskrivelsen af specifikke investeringspuljer 

blev der dog primært taget hensyn til, at 

puljerne stadig var i en tidlig udviklingsfase 

under dataindsamlingsperioden. Derfor var 

det ikke muligt at give deltagerne en 

fyldestgørende beskrivelse af puljerne, 

herunder for et eventuelt behov for at 

”acceptere et lavere afkast” ved en pulje. 

Epinion vurderer, at undersøgelsens 

reliabilitet er tilfredsstillende, men gør 

opmærksom på, at besvarelserne særligt 

vedrørende puljerne udelukkende bør 

tolkes i sammenhæng med de konkrete 

spørgsmålsformuleringer og ud fra det 

informationsniveau, deltagerne har haft 

adgang til.

1 2 3 4
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Konklusioner



Tilfredsheden med DIP og JØP er høj – den vigtigste faktor for tilfredsheden er, at der 
sikres et godt afkast på investeringen af pensionsopsparinger

Konklusioner

7

70% af medlemmerne er tilfredse eller 

meget tilfredse med DIP eller JØP som 

pensionskasse

Pensionskassernes hjemmesider, e-Boks 

og personlige mails opleves som de mest 

relevante medlemsvendte 

kommunikationskanaler 

Investeringsafkastet er den mest 
afgørende faktor for medlemmerne, når 
det kommer til investering af 
pensionsopsparinger

Der er størst interesse for en pulje, der 

agerer i overensstemmelse med 

internationale retningslinjer for ansvarlig 

virksomhedsadfærd

Hovedkonklusioner

• Tilfredsheden med pensionskasserne er høj, særligt blandt personer over 50 år og dem, der 

er mest vant til at følge op på deres pension. Generelle økonomiske fordele og højere afkast 

er de faktorer, der kan få flest til at flytte deres opsparing væk fra JØP og DIP. 

• Det er jeres kerneydelse – højt afkast, omkostningseffektivitet og god rådgivning og 

kommunikation, der udgør de vigtigste faktorer for tilfredsheden.

• Personlige mails, nyhedsbreve og e-Boks er de mest anvendte kommunikationskanaler. 

• Tilfredsheden er højest med pensionskassernes hjemmesider, e-Boks og personlige mails, 

som også er de kanaler, der opleves mest relevante.

• Forsikringsdækning, afkast og størrelsen af den forventede pension er de temaer, 

medlemmerne især foretrækker at læse om.

• Investeringsafkastet er langt den vigtigste faktor for medlemmerne – men lidt over halvdelen 
af medlemmerne er dog villige til at acceptere et lavere afkast på en investeringspulje med en 
ansvarlig profil. 

• Samtidig vil en femtedel slet ikke acceptere et lavere afkast på en bæredygtig pulje.
• Kendskabet til jeres ESG-indsatser er begrænset blandt medlemmerne.

• Puljen, ‘som agerer i overensstemmelse med internationale retningslinjer for ansvarlig 

virksomhedsadfærd’ prioriteres langt højere end den ‘ESG-passive’ pulje. Puljen, der arbejder 

med FN’s verdensmål, skiller vandene, men prioriteres overordnet set på anden plads. 

• Af ekskluderende strategier er udelukkelse af våbenproduktion det vigtigste for 

medlemmerne. Ca. halvdelen af medlemmerne vil gerne undgå at investere i 

tobaksproduktion.



Kort om 

medlemmerne



Mere end halvdelen af medlemmerne har også pensionsopsparinger andre steder –
flest hos deres pengeinstitut, eller som andre former for ratepension

Opsparing andre steder

9 Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.
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Andet
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Har du pensionsordninger andre steder end hos DIP/JØP?
( n = 1630 )

Ja Nej Ved ikke



Medlemmernes niveau af involvering på pensionsområdet er beregnet på baggrund 
af, hvor ofte de følger op på en række elementer af deres pension

Involveringsgrad
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14% 17%

6% 5% 2% 4%
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19% 16%
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23%

26%

40%

33%

46% 34%

13%

6%
12%

17%
12%

23%
31%

6%

Størrelsen på din
forventede pension

( n = 1162)

Dit månedlige
pensionsbidrag

( n = 1162)

Dine rettigheder ifm.
pensionering
( n = 1162)

Dine
forsikringsdækninger

( n = 1630)

Hvem der arver dele
af din

pensionsordning
( n = 1630)

Hvordan din
pensionskasse
arbejder med

ansvarlighed ift.
miljø og mennesker

( n = 1630)

Størrelsen på din
pension

( n = 468)

Ca. 3-4 gange om året eller oftere Ca. 2 gange om året Ca. én gang om året Sjældnere end én gang om året Aldrig

Hvor ofte følger du op på følgende elementer af din pension?

15%

71%

14%

Lavt involveret

Mellemhøjt
involveret

Højt involveret

Lavt involverede er definerede som personer med en gennemsnitlig involveringsscore mere end 1 standardafvigelse under gennemsnittet.

Højt involverede er definerede som personer med en gennemsnitlig involveringsscore mere end 1 standardafvigelse over gennemsnittet.



Tilfredshed og 

prioritering af 

fokusområder



De fleste medlemmer er tilfredse med deres pensionskasse – særligt personer over 
50 år og dem, der er vant til at følge op deres pension

Overordnet tilfredshed
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21%

49%

23%

2%

1%3%

Hvor tilfreds er du overordnet set med DIP/JØP?
( n = 1630 )

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

Top 2 70%
Medlemsgrupper

Top 2 

(Meget tilfreds + Tilfreds)

Mænd 75%

Kvinder 61%

< 36 52%

36 – 50 år 60%

51 – 64 år 73%

> 65 år 86%

Erhvervsaktiv 65%

Pensionist 85%

Lavt involveret i pension 55%

Mellemhøjt involveret i pension 73%

Højt involveret i pension 77%

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



De primære årsager til en eventuel flytning af pensionsopsparing er økonomiske –
bæredygtighed vejer også noget, men typisk kun så længe afkastet er uændret

Mulige årsager til at flytte opsparing
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19%

13%

6% 6%

3%
2% 1% 1% 1% 0%

11%

6%

43%

Generelle
økonomiske

fordele

Højere afkast
på investering

Større
ansvarlighed

/ bæredygtighed

Tvunget til at flytte
pga. job

For at samle
opsparinger

ét sted

Fleksibilitet til at
tilpasse sin

pensionsordning

Fleksibilitet på valg
af investeringspulje

Utilfredshed med
mulighed for

kontakt
/ kommunkation
hos DIP / JØP

Utilfredshed med
kundeservice hos

DIP/JØP

Fleksibilitet
påudbetaling
en af pension

Ville ikke overveje
at

flytte
pensionsopsparing

Andet Ved ikke

Hvis du skulle flytte din pensionsopsparing fra din pensionskasse i dag, hvad ville din primære årsag være for at gøre dette? (n = 1630)

”Hvis der var bedre afkast og en mere bæredygtig profil andre 

steder. Og hvis de tilbød mulighed for at mødes med 

pensionsrådgiver, når der skulle drøftes pension.”

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

”Hypotetisk set, da det ikke er noget, jeg har sat mig grundigt nok ind i: Hvis 

JØP investerer i fx tobaksindustrien eller lignende, eller hvis man generelt kunne 

opnå bedre aftaler/muligheder/forsikringer etc. andetsteds.”

”Hvis forretningen var bedre andetsteds og/eller en anden investerede 

mere bæredygtigt – i en balance mellem disse synspunkter.”



De vigtigste faktorer for tilfredshed med pensionskassen er et godt afkast, 
omkostningseffektivitet i pensionskassen og let forståelig rådgivning

Forventninger til pensionskassen
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55%
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20%
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63% 51%
41%

47%
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41%
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4%
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11%
17%
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20%

19% 24% 23%

26%
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6% 6%

9%
7%

0%
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13%

4%

2% 4% 5% 4%
10%

6% 8% 4% 7% 7% 5%
11%

Et godt
investeringsafkast af

min pensionsopsparing
 ( n = 1630 )

Omkostningseffektivitet
i pensionskassens

arbejde
 ( n = 1630 )

Let forståelig rådgivning
 ( n = 1630 )

Et passende niveau af
relevant information

 ( n = 1630 )

Fleksibilitet ift.
udbetalingen af min

pension
 ( n = 1630 )

At pensionskassen er
medlemsejet
 ( n = 1630 )

Fleksibilitet, så jeg kan
tilpasse min

pensionsordning
 ( n = 1630 )

At pensionsformuen
investeres ansvarligt ift.

miljø og mennesker
 ( n = 1630 )

Mulighed for
selvbetjening
 ( n = 1630 )

Personlig rådgivning
 ( n = 1630 )

Mulighed for at
investere på en måde,
der understøtter FN´s

Verdensmål for
bæredygtig udvikling

 ( n = 1630 )

Fleksibilitet på valg af
investeringspulje

 ( n = 1630 )

Helt afgørende Væsentligt Hverken eller Uvæsentligt Helt uvæsentligt Ved ikke

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Rød markering: Emner, denne rapport går i dybden med.

94% 89% 81% 76% 71% 70% 65% 63% 61% 60% 47% 47%

Top 2

Hvor væsentligt er følgende for din tilfredshed med din pensionskasse?



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

Mulighed for selvbetjening 59% 64% 75% 70% 65% 44% 68% 43% 47% 61% 75%

Personlig rådgivning 55% 73% 59% 69% 68% 46% 66% 47% 50% 61% 72%

Et godt investeringsafkast af min pensionsopsparing 93% 93% 86% 93% 96% 94% 93% 95% 88% 94% 97%

Fleksibilitet ift. udbetalingen af min pension 69% 75% 62% 72% 84% 60% 76% 58% 51% 72% 88%

Fleksibilitet, så jeg kan tilpasse min pensionsordning 63% 71% 72% 76% 75% 45% 74% 43% 50% 66% 80%

Let forståelig rådgivning 78% 88% 83% 83% 86% 74% 83% 75% 74% 81% 89%

Et passende niveau af relevant information 75% 78% 69% 71% 80% 79% 75% 79% 64% 77% 88%

Omkostningseffektivitet i pensionskassens arbejde 91% 87% 81% 89% 91% 92% 89% 91% 85% 89% 97%

At pensionsformuen investeres ansvarligt ift. miljø og 

mennesker
58% 73% 69% 60% 61% 65% 62% 65% 54% 63% 71%

Mulighed for at investere på en måde, der understøtter 

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling
43% 57% 61% 45% 44% 47% 47% 46% 36% 47% 57%

Fleksibilitet på valg af investeringspulje 47% 47% 51% 53% 49% 39% 51% 38% 36% 46% 64%

At pensionskassen er medlemsejet 73% 61% 48% 58% 72% 84% 63% 84% 57% 70% 79%

Kvinder, erhvervsaktive medlemmer og dem, der er vant til at følge op på deres 
pension, har højere forventninger til pensionskassen

15

Forventninger til pensionskassen

Hvor væsentligt er følgende for din tilfredshed med din pensionskasse? (Top 2)

Note: Procenterne angiver summen af ‘Helt afgørende’ og ‘Vigtigt’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



To tredjedele af medlemmerne ved, at pensionskasserne er medlemsejede – mens ca. 
halvdelen oplever et godt afkast og omkostningseffektivitet

Oplevelse af pensionskassen
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I hvilken grad vil du sige, at pensionskassen lever op til følgende?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP)

Rød markering: Emner, denne rapport går i dybden med..
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 ( n = 1630 )
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min pensionsopsparing
 ( n = 1630 )
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Et passende niveau af
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 ( n = 1630 )
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 ( n = 1630 )
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 ( n = 1630 )
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pensionsordning
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 ( n = 1630 )I meget høj grad I høj grad Hverken eller I lav grad Slet ikke Ved ikke

61% 54% 46% 44% 37% 34% 29% 27% 24% 24% 18% 17%

Top 2



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

Mulighed for selvbetjening 35% 33% 25% 37% 38% 32% 35% 32% 18% 35% 47%

Personlig rådgivning 29% 30% 23% 29% 33% 29% 29% 31% 20% 30% 40%

Et godt investeringsafkast af min pensionsopsparing 60% 42% 27% 42% 57% 72% 47% 72% 37% 55% 69%

Fleksibilitet ift. udbetalingen af min pension 27% 19% 10% 16% 28% 32% 21% 32% 13% 23% 45%

Fleksibilitet, så jeg kan tilpasse min pensionsordning 26% 19% 15% 21% 29% 24% 24% 23% 13% 23% 38%

Let forståelig rådgivning 37% 37% 26% 35% 39% 42% 34% 44% 24% 38% 49%

Et passende niveau af relevant information 46% 37% 26% 37% 46% 54% 39% 54% 24% 45% 60%

Omkostningseffektivitet i pensionskassens arbejde 53% 29% 22% 36% 47% 62% 40% 62% 32% 46% 60%

At pensionsformuen investeres ansvarligt ift. miljø og 

mennesker
30% 20% 15% 20% 25% 40% 22% 41% 12% 27% 45%

Mulighed for at investere på en måde, der understøtter 

FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling
19% 12% 11% 13% 14% 25% 13% 26% 7% 16% 31%

Fleksibilitet på valg af investeringspulje 19% 14% 11% 16% 19% 21% 16% 22% 10% 17% 29%

At pensionskassen er medlemsejet 66% 50% 31% 53% 65% 75% 56% 75% 43% 62% 77%

Mænd, pensionister og dem, der er vant til at følge op på deres pension, oplever i 
højere grad, at pensionskassen lever op til de viste kriterier 
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Top 2 oplevelser af pensionskassen

I hvilken grad vil du sige, at pensionskassen lever op til følgende? (Top 2)

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Note: Procenterne angiver summen af ‘I meget høj grad’ og ‘I høj grad’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



Bibehold den allerede gode kerneydelse og fokusér på strategisk kommunikation 
inden for ansvarlige investeringer

Prioritering af indsatsområder

18

Mulighed for selvbetjening

Personlig 
rådgivning

Et godt 
investeringsafkast af 

min 
pensionsopsparing

Fleksibilitet ift. udbetalingen af 
min pension

Fleksibilitet, så jeg kan tilpasse 
min pensionsordning

Let forståelig 
rådgivning

Et passende niveau af 
relevant information

Omkostningseffektivitet i 
pensionskassens arbejde

At 
pensionsformuen 

investeres 
ansvarligt ift. 

miljø og 
mennesker

Mulighed for at investere på en 
måde, der understøtter FN´s 
Verdensmål for bæredygtig 

udvikling

Fleksibilitet på valg af 
investeringspulje

At pensionskassen er 
medlemsejet

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Andel der oplever, at pensionskasserne lever op til det enkelte kriterie

BEVARKOMMUNIKÉR

BRUG STRATEGISK AFVENT

Fokusområder

DIP og JØP bør bibeholde de allerede 

gode indsatser inden for 

investeringsafkast, 

omkostningseffektivitet, rådgivning og 

kommunikation, da disse områder er de 

vigtigste for medlemmerne.

Fleksibilitet ift. udbetaling af pension er 

vigtigt for medlemmerne, så 

eksisterende indsatser på dette område 

bør kommunikeres, så flere medlemmer 

bliver bevidste om mulighederne.

Fleksibilitet på valg af investeringspulje 

og mulighederne inden for ansvarlig 

investering er lige nu mindre vigtige for 

medlemmerne, men der er også kun få, 

der er bevidste om pensionskassernes 

indsatser på dette område. 

Kommunikation om disse emner bør 

derfor være mere strategisk og fokusere 

på at skabe større opmærksomhed om 

vigtigheden af og fordelene ved 

ansvarlig investering.



Kommunikation og 

kommunikationskanaler



Personlige mails, nyhedsbreve og e-Boks er de hyppigst anvendte 
kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler – anvendelse

20

7% 4%
9%

2% 3% 0% 1%

7%
5%

4%

4% 2%

18%

17% 11%

11%
9%

1% 1%

18%
21%

17%

16%

13%

3%

20%
20%

26%

24%

16%

9%

2%

17%

15% 17%

25%

15%

32%

8%

13%
18% 16% 18%

42%

55%

87%

Mails sendt til dig af DIP/JØP
 ( n = 1630 )

Nyhedsbrev udsendt af
DIP/JØP

 ( n = 1630 )

e-Boks
 ( n = 1630 )

DIP/JØP’s hjemmeside
( n = 1630 )

Postomdelt medlemsblad,
DIP/JØP Nyt
 ( n = 1630 )

Rådgivningsafdelingen i
DIP/JØP

 ( n = 1630 )

LinkedIn
 ( n = 1630 )

Mindst én gang om måneden Ca. hver anden måned Ca. 3-4 gange om året Ca. 2 gange om året Ca. én gang om året Sjældnere end én gang om året Aldrig

Hvor ofte anvender du hver af de følgende kanaler til information om din pension?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).



Pensionskassernes hjemmesider, e-Boks og personlige e-mails indeholder det mest 
relevante indhold for medlemmerne

Kommunikationskanaler – relevans af indhold

21

16%
20%

13%

26%

9% 7%
2%

49% 44%
49%

33%

46%
44%

14%

14% 13% 16%

10% 20%
21%

25%

5%
4%

6%

4%

7%
9%

16%

1%
1%

1%

2%

1% 3%

9%

16% 18%
14%

24%
16% 16%

34%

DIP/JØP’s hjemmeside
( n = 1331 )

e-Boks
 ( n = 1362 )

Mails sendt til dig af DIP/JØP
 ( n = 1421 )

Rådgivningsafdelingen i
DIP/JØP

 ( n = 732 )

Nyhedsbrev udsendt af
DIP/JØP

 ( n = 1338 )

Postomdelt medlemsblad,
DIP/JØP Nyt
 ( n = 941 )

LinkedIn
 ( n = 219 )

Meget relevant Relevant Hverken eller Ikke særligt relevant Slet ikke relevant Ved ikke

Hvor relevant vurderer du informationsindholdet i de kommunikationskanaler, du anvender?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

65% 64% 62% 59% 55% 51% 16%

Top 2



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

Nyhedsbrev udsendt af DIP/JØP 48% 39% 19% 35% 51% 58% 40% 59% 23% 47% 61%

DIP/JØP’s hjemmeside 55% 47% 36% 49% 58% 57% 51% 58% 26% 54% 73%

Rådgivningsafdelingen i DIP/JØP 26% 28% 23% 27% 31% 23% 28% 24% 14% 27% 39%

Postomdelt medlemsblad, DIP/JØP Nyt 31% 28% 7% 26% 35% 36% 26% 38% 12% 30% 46%

e-Boks 53% 54% 47% 51% 54% 57% 51% 58% 30% 55% 68%

Mails sendt til dig af DIP/JØP 56% 50% 37% 40% 59% 68% 49% 68% 32% 56% 70%

LinkedIn 2% 2% 2% 2% 3% 1% 2% 1% 0% 2% 6%

Mænd, medlemmer over 50 år og dem, der er vant til at følge op på deres pension, 
finder mere relevant indhold i pensionskassernes kommunikation

22

Kommunikationskanaler – relevans af indhold

Hvor relevant vurderer du informationsindholdet i de kommunikationskanaler, du anvender?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Note: Procenterne angiver summen af ‘Meget relevant’ og ‘Relevant’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



Tilfredsheden er højest med pensionskassernes kommunikation via e-Boks, 
hjemmesiderne og personlige e-mails

Kommunikationskanaler – tilfredshed

23

14%
10% 10%

17%

9% 7%
4%

42%
45% 44%

35%

40% 41%

18%

23% 25% 28%

18%
32% 32%

34%

2%
3% 2%

5%

2% 3%

3%

1%
1%

1%

1%

0% 1%

1%

18% 16% 15%

24%
17% 16%

39%

e-Boks
 ( n = 1362 )

DIP/JØP’s hjemmeside
( n = 1331 )

Mails sendt til dig af DIP/JØP
 ( n = 1421 )

Rådgivningsafdelingen i
DIP/JØP

 ( n = 732 )

Nyhedsbrev udsendt af
DIP/JØP

 ( n = 1338 )

Postomdelt medlemsblad,
DIP/JØP Nyt
 ( n = 941 )

LinkedIn
 ( n = 219 )

Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

Hvor tilfreds er du overordnet set med de kommunikationskanaler, du anvender?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

56% 55% 54% 52% 49% 48% 22%

Top 2



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

Nyhedsbrev udsendt af DIP/JØP 43% 33% 19% 30% 44% 53% 34% 54% 22% 41% 52%

DIP/JØP’s hjemmeside 48% 39% 32% 42% 49% 50% 43% 51% 24% 46% 65%

Rådgivningsafdelingen i DIP/JØP 22% 26% 18% 25% 28% 19% 24% 21% 11% 23% 36%

Postomdelt medlemsblad, DIP/JØP Nyt 29% 25% 11% 25% 31% 33% 25% 35% 13% 28% 43%

e-Boks 47% 46% 40% 42% 47% 54% 44% 55% 29% 48% 64%

Mails sendt til dig af DIP/JØP 49% 42% 30% 36% 49% 62% 41% 63% 30% 48% 61%

LinkedIn 3% 3% 5% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 3% 7%

Mænd, personer over 50 år og dem, der er vant til at følge op på deres pension, er 
generelt mere tilfredse med de anvendte kommunikationskanaler 

24

Kommunikationskanaler – tilfredshed

Hvor tilfreds er du overordnet set med de kommunikationskanaler, du anvender?

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Note: Procenterne angiver summen af ‘Meget tilfreds’ og ‘Tilfreds’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



Personlige e-mails og e-Boks er medlemmernes foretrukne kommunikationskanaler –
erhvervsaktive er mere aktivt opsøgende end pensionister

Foretrukne kommunikationskanaler

25

64%
57%

39%
31%

25%
18%

1% 1%

Mails sendt til dig af
DIP/JØP

e-Boks DIP/JØP’s hjemmeside Nyhedsbrev udsendt af
DIP/JØP

Rådgivningsafdelingen i
DIP/JØP

Medlemsbladet DIP/JØP
Nyt

LinkedIn Facebook

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Grøn markering: Signifikant højere værdi end tilsvarende værdi i den modsatte gruppe.

59% 58%

41%

30% 28%

17%

1% 1%

76%

54%

33%

13%

38%

22%

0% 1%

Mails sendt til dig af
DIP/JØP

e-Boks DIP/JØP’s hjemmeside Rådgivningsafdelingen i
DIP/JØP

Nyhedsbrev udsendt af
DIP/JØP

Medlemsbladet DIP/JØP
Nyt

LinkedIn Facebook

Erhvervsaktiv
( n = 1162 )

Pensionist
( n = 468 )

Hvis du helt selv kunne vælge, i hvilket format ville du foretrække at få information om din pensionsordning? (n = 1630) 



Det er især forsikringsdækninger, investeringsafkast og størrelsen på den forventede 
pension, medlemmerne gerne vil læse om

Mest relevante kommunikationsemner

26

69% 69%

62%

41%
39% 39%

25%
23%

Dine
forsikringsdækninger

( n = 1630 )

Investeringsafkast
( n = 1630 )

Størrelsen på din
forventede pension

( n = 1162 )

Hvordan din
pensionskasse arbejder

med ansvarlighed ift.
miljø og mennesker

( n = 1630 )

Dine rettigheder ifm.
tilbagetrækning

( n = 1162 )

Hvem der arver dele af
din pensionsordning

( n = 1630 )

Størrelsen på din
pension

( n = 468 )

Dit månedlige
pensionsbidrag

( n = 1162 )

Hvis du helt selv kunne vælge, hvad ville du gerne få information om vedrørende din pensionsordning?



Ansvarlig 

investering



Afkast er langt det vigtigste ifm. investeringen af pensionsopsparinger –
ansvarlighed i investeringer (generelt set) er vigtigt for to tredjedele af medlemmerne

Forventninger på investeringsområdet

28

51%

19%
14%

42%

48%

37%

5%

17%

25%

1% 5%

8%

0%
8%

12%

1% 3% 4%

At din pensionsopsparing giver højest muligt afkast
( n = 1630)

At din pensionsopsparing investeres ansvarligt ift. miljø og mennesker
( n = 1630)

At din pensionsopsparing understøtter FN´s Verdensmål om bæredygtig
udvikling

( n = 1630)

Helt afgørende Væsentligt Hverken eller Uvæsentligt Helt uvæsentligt Ved ikke

Hvor væsentligt er følgende for dig i forbindelse med investeringen af din pensionsopsparing?

93% 67% 51%

Top 2



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

At din pensionsopsparing 

investeres ansvarligt ift. 

miljø og mennesker

64% 75% 71% 64% 67% 69% 67% 68% 56% 68% 73%

At din pensionsopsparing 

giver højest muligt afkast
93% 95% 86% 95% 95% 94% 93% 94% 92% 93% 96%

At din pensionsopsparing 

understøtter FN´s 

Verdensmål om 

bæredygtig udvikling

47% 61% 61% 48% 51% 53% 51% 53% 41% 53% 59%

Afkast er vigtigst i alle grupper – ansvarlighed i investeringer er vigtigere for kvinder 
og dem, der er vant til at følge op på deres pension

29

Forventninger på investeringsområdet

Hvor væsentligt er følgende for dig i forbindelse med investeringen af din pensionsopsparing?

Note: Procenterne angiver summen af ‘Helt afgørende’ og ‘Væsentligt’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



Lidt over halvdelen af medlemmerne er villig til at acceptere et lavere afkast på en 
investeringspulje med en ansvarlig profil

Trade-off mellem ansvarlighed og afkast

30

12%

42%

24%

19%

4%

I hvilken grad ville du være villig til at acceptere et lavere afkast på en
investeringspulje, hvor der arbejdes med ansvarlighed sammenlignet med en

investeringspulje, der ikke arbejder med ansvarlighed?
( n = 1630 )

I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke

Top 2 54%
Medlemsgrupper

Top 2 

(I høj grad + i nogen grad)

Mænd 50%

Kvinder 63%

< 36 59%

36 – 50 år 51%

51 – 64 år 54%

> 65 år 55%

Erhvervsaktiv 54%

Pensionist 53%

Lavt involveret i pension 45%

Mellemhøjt involveret i pension 56%

Højt involveret i pension 54%



Kun en fjerdedel af medlemmerne kender til pensionskassernes specifikke indsatser 
inden for ansvarlige investeringer 

Kendskab til ESG-arbejdet i P+

31

18%

10%
15%

76%

Vurdering af ansvarlighed hos eksterne
kapitalforvaltere som investerer på vegne af

pensionskassen

Dialog med udvalgte porteføljeselskaber, om
hvad pensionskassen mener, de kan gøre

bedre

Eksklusion af porteføljeselskaber med
udfordringer omkring ansvarlighed, og hvor

dialog vurderes udsigtsløst

Jeg har ikke haft kendskab til nogen af disse
indsatser

Nedenfor har vi oplistet nogle af de indsatser inden for ansvarlige investeringer, som din pensionskasse arbejder med. Du bedes vælge alle de indsatser, som du allerede havde 

kendskab til. (n = 1630)

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).



Dem, der er vant til at følge op på deres pension, er også mere bevidste om 
pensionskassernes indsatser inden for ansvarlige investeringer

Kendskab til ESG-arbejdet i P+

32

8% 7%
4%

88%

18%
14%

9%

77%

34%
29%

22%

55%

Vurdering af ansvarlighed hos eksterne
kapitalforvaltere som investerer på vegne af

pensionskassen

Eksklusion af porteføljeselskaber med
udfordringer omkring ansvarlighed, og hvor

dialog vurderes udsigtsløst

Dialog med udvalgte porteføljeselskaber, om
hvad pensionskassen mener, de kan gøre

bedre

Jeg har ikke haft kendskab til nogen af disse
indsatser

Lavt involveret
( n = 251 )

Mellemhøjt involveret
( n = 1151 )

Højt involveret
( n = 229 )

Nedenfor har vi oplistet nogle af de indsatser inden for ansvarlige investeringer, som din pensionskasse arbejder med. Du bedes vælge alle de indsatser, som du allerede havde 

kendskab til.

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi..



20%
16%

12%

73%

14% 11%
7%

81%

Vurdering af ansvarlighed hos eksterne kapitalforvaltere
som investerer på vegne af pensionskassen

Eksklusion af porteføljeselskaber med udfordringer
omkring ansvarlighed, og hvor dialog vurderes

udsigtsløst

Dialog med udvalgte porteføljeselskaber, om hvad
pensionskassen mener, de kan gøre bedre

Jeg har ikke haft kendskab til nogen af disse indsatser

Mand
( n = 1125 )

Kvinde
( n = 505 )

12%
7% 6%

85%

13% 13%
5%

79%

16% 19%
11%

75%

16%
25%

15%

70%

Eksklusion af porteføljeselskaber med udfordringer
omkring ansvarlighed, og hvor dialog vurderes

udsigtsløst

Vurdering af ansvarlighed hos eksterne kapitalforvaltere
som investerer på vegne af pensionskassen

Dialog med udvalgte porteføljeselskaber, om hvad
pensionskassen mener, de kan gøre bedre

Jeg har ikke haft kendskab til nogen af disse indsatser

 < 35
( n = 195 )

36-50 år
( n = 399 )

51-64 år
( n = 518 )

 > 65 år
( n = 498 )

Mænd og medlemmer over 50 år er en lille smule mere bevidste om 
pensionskassernes indsatser inden for ansvarlighed i investeringer

Kendskab til ESG-arbejdet i P+

33

Note: Deltagerne er blevet spurgt specifikt til deres pensionskasse (DIP eller JØP).

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.

Nedenfor har vi oplistet nogle af de indsatser inden for ansvarlige investeringer, som din pensionskasse arbejder med. Du bedes vælge alle de indsatser, som du allerede havde 

kendskab til.



Hvis du havde mulighed for at vælge mellem forskellige investeringspuljer, hvilken af nedenstående ville du så vælge som hhv. 1., 2. og 3. prioritet? 

Puljen, som agerer i overensstemmelse med internationale retningslinjer for 
ansvarlig virksomhedsadfærd, prioriteres over puljen med aktier fra alle selskaber 

Prioritering af investeringspuljer

34

28%

16%

56%

40%

53%

7%

32% 32%
37%

Pulje valgt som første prioritet
( n = 1630)

Pulje valgt som anden prioritet
( n = 1630)

Pulje valgt som tredje prioritet
( n = 1630)

En pulje med aktier fra selskaber, der er med til at sikre, at FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling opfyldes

En pulje, som agerer i overensstemmelse med internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd

En pulje med aktier fra alle selskaber



Af ekskluderende ESG-strategier er udelukkelse af våbenproduktion det vigtigste for 
medlemmer – grøn energi og dialogbaserede strategier har også stor betydning

Vigtigheden af ESG-strategier – 5 vigtigste områder

35

53%

29%

40%

14% 15%

26%

45%
27%

47% 44%

8%
15%

13%
20% 21%

3% 3%

7% 4% 5%

7% 6%
9%

8% 7%

3% 3% 3% 7% 8%

At undgå investering i våben defineret som
kontroversielle våben, f.eks. klyngevåben

( n = 1630)

At investere i vedvarende energi
(f.eks. energi fra vind og sol)

( n = 1630)

At undgå investering i våben bredt defineret,
f.eks. geværer og kugler

( n = 1630)

Dialog med kapitalforvaltere, om hvordan de
skal forebygge og håndtere negativ påvirkning på

mennesker og miljø
( n = 1630)

Dialog med porteføljeselskaber, om hvordan de
skal forebygge og håndtere deres negative

påvirkning på mennesker og miljø
( n = 1630)

Helt afgørende Væsentligt Hverken eller Uvæsentligt Helt uvæsentligt Ved ikke

Hvor væsentlige er de følgende emner for dig, når det kommer til ansvarlige investeringer?

79% 74% 67% 61% 59%

Top 2



Ca. halvdelen af medlemmerne ser gerne, at investeringerne bidrager til vækst i 
udviklingslandene og til opfyldelsen af FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling

36

29%

10%
15%

19%

6%

26%

43%
38% 29%

12%

20% 28% 26%
27%

32%

10%
7% 6%

9%

21%

12% 9% 11% 12%

25%

3% 4% 4% 3% 4%

At undgå investering i produktion af tobak
( n = 1630)

At investere i selskaber, der aktivt medvirker til at
skabe vækst i udviklingslande

( n = 1630)

At investere i selskaber, der understøtter FN’s 
Verdensmål om bæredygtig udvikling

( n = 1630)

At undgå investering i produktion af fossil energi
(kul, olie og gas)

( n = 1630)

At undgå investering i produktion af alkohol
( n = 1630)

Helt afgørende Væsentligt Hverken eller Uvæsentligt Helt uvæsentligt Ved ikke

Hvor væsentlige er de følgende emner for dig, når det kommer til ansvarlige investeringer?

55% 53% 53% 48% 18%

Top 2

Vigtigheden af ESG-strategier – 5 (lidt) mindre vigtige områder



Mænd Kvinder < 36 36 – 50 år 51 – 64 år > 65 år
Erhvervs-

aktiv
Pensionist

Lavt 

involveret

Mellem-

højt 

involveret

Højt 

involveret

At investere i selskaber, der understøtter FN’s 

Verdensmål om bæredygtig udvikling
49% 62% 61% 49% 52% 55% 52% 55% 45% 53% 58%

At undgå investering i våben defineret som 

kontroversielle våben, f.eks. klyngevåben
74% 89% 73% 78% 79% 82% 77% 82% 72% 80% 80%

At undgå investering i våben bredt defineret, f.eks. 

geværer og kugler
60% 83% 67% 65% 67% 69% 66% 71% 60% 68% 70%

At undgå investering i produktion af tobak 51% 65% 60% 54% 53% 56% 54% 57% 51% 54% 63%

At undgå investering i produktion af alkohol 14% 27% 21% 17% 17% 19% 18% 20% 16% 18% 22%

At undgå investering i produktion af fossil energi (kul, 

olie og gas)
44% 59% 59% 48% 48% 46% 49% 46% 43% 49% 51%

At investere i selskaber, der aktivt medvirker til at 

skabe vækst i udviklingslande
49% 61% 56% 50% 52% 56% 52% 54% 43% 53% 60%

At investere i vedvarende energi (f.eks. energi fra vind 

og sol)
70% 80% 76% 73% 73% 73% 73% 73% 63% 74% 79%

Dialog med porteføljeselskaber, om hvordan de skal 

forebygge og håndtere deres negative påvirkning på 

mennesker og miljø

57% 63% 59% 56% 59% 60% 58% 59% 46% 60% 65%

Dialog med kapitalforvaltere, om hvordan de skal 

forebygge og håndtere negativ påvirkning på 

mennesker og miljø

58% 65% 59% 55% 62% 63% 59% 62% 46% 61% 70%

Alle de nævnte ESG-strategier er vigtigere for kvinder end for mænd – og de fleste er 
vigtigere for dem, der er vant til at følge op på deres pension
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Vigtigheden af ESG-strategier

Hvor væsentlige er de følgende emner for dig, når det kommer til ansvarlige investeringer?

Note: Procenterne angiver summen af ‘Helt afgørende’ og ‘Væsentligt’ inden for hver gruppe.

Grøn markering: Signifikant højere end gruppen med den laveste tilsvarende værdi.



Appendix



Ud af 10.000 tilfældigt udvalgte JØP og DIP medlemmer har 1630 besvaret 
undersøgelsen 

Baggrund
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12%

24%
32% 31%

1%

35 eller derunder 36-50 år 51-64 år 65 år eller derover Ønsker ikke at
angive

Alder

8%
13% 11%

58%

10%

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

Region

69%

31%

Mand Kvinde

Pensionskasse

71%

29%

Erhvervsaktiv Pensionist

Køn

40%

60%

DIP JØP

Hovedbeskæftigelse
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