
 

Reach your purpose with public integrity and credibility 

Danskerne vil have grønne pensioner – 
selvom det koster på kistebunden 
 

I det følgende præsenteres resultaterne fra en ny analyse udført af Kraka Advisory for 

Danske Bank. Analysen undersøger danskernes holdning til pensionsopsparing og den 

grønne omstilling og viser, at mange borgere, der sparer op til pension, gerne vil have pen-

sionen opsparet klimaansvarligt. Flere pensionsopsparere er tilfredse med pensionsselska-

bernes indsats i klimaomstillingen. Samtidig er pensionsopsparerne villige til at risikere et 

lavere afkast på deres pension, hvis der er ekstra fokus på grønne projekter. 

 

 Mange pensionsopsparere er tilfredse med pensionsselskabernes indsats for klimaet. 

Halvdelen af danske pensionsopsparere mener, at deres pensionsopsparing prioriterer 

den grønne omstilling tilstrækkeligt. Kun 10 pct. mener, at deres pensionsopsparing pri-

oriterer den grønne omstilling for lidt. 

 Til trods for at meget få pensionsopsparere mener, at deres pensionskasse gør for lidt 

for den grønne omstilling, så er der stadig ca. 40 pct., der mener, at banker og pensi-

onsselskaber bør låne mindre ud til virksomheder med høj CO2-udledning. 

 Over halvdelen af pensionsopsparerne, der har eller ønsker en grøn pension er villige 

til at foretage klimainvesteringer, selv hvis det koster lidt på afkastet jf. figur 1.b. Blandt 

de resterende pensionsopsparere gælder dette kun 14 pct. Samlet vil 33 pct. pensions-

opsparere foretage klimainvesteringer på trods af risiko for et lavere afkast. 

 Seks af de største pensionsselskaber tilbyder i dag tilvalgsordninger med ekstra fokus 

på klima og bæredygtighed. Flertallet af pensionsopsparerne kan dermed vælge en 

grønnere pension. Hele 56 pct. af pensionsopsparerne ved dog ikke, om de har mulig-

heden for at tilvælge ekstra fokus på klima i deres pension.  

 Der er stor interesse blandt pensionsopsparerne for pensionsordninger med ekstra fo-

kus på klima. Hele 39 pct. af pensionsopsparerne ønsker at tilvælge en pensionsordning 

med ekstra fokus på klima, mens 11 pct. af pensionsopsparerne allerede har tilvalgt 

ekstra fokus på klima i deres pension. 

 Ca. 42 pct. af pensionsopsparerne er enige eller meget enige i, at det har en betydning 

for den grønne omstilling, hvordan deres pension investeres.  

 En stor del af danske pensionsopsparere er positivt indstillet over for pensionsselska-

bernes brug af aktivt ejerskab som redskab i den grønne omstilling. Ca. 34 pct. af pen-

sionsopsparerne er enige eller meget enige i, at deres pension kan investeres i virksom-

heder med høj CO2-udledning, så længe pensionskassen bruger sin indflydelse til at få 

virksomheden til at udlede mindre. 

 Ca. 32 pct. af pensionsopsparerne, er villige til at gå så langt i kampen for den grønne 

omstilling, at de ønsker et forbud mod investeringer i fossile brændsler, som kul, olie 

og gas. 
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Figur 1 Pensionsopsparenes holdninger 

Figur 1.a Andel af pensionsopsparere, som er enige i udsagnet: 

”Det gør en forskel for den grønne omstilling, hvordan 

min pensionsopsparing investeres” 

Figur 1.b Andel af pensionsopsparere, som er enige i udsagnet: 

”Jeg vil gerne bidrage til den grønne omstilling ved at 

foretage investeringer med fokus på at forebygge og 

afbøde klimaforandringer. Selv hvis det kan give mig et 

lavere afkast” 

 

 

Anm.: Figur 1.a. Beregnet på baggrund af 1.509 respondenter. Figur 1.b. Beregnet på baggrund af 1.407 respondenter, og er ekskl. personer som primært sparer 

op i enkeltaktier i frie midler. 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse udført af Epinion på vegne af Kraka Advisory og egne beregninger. 
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