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AFKASTFORVENTNINGER OG PENSIONSBIDRAG

Det danske pensionssystem er blevet udbygget betydeligt over 
de sidste 30 år med etableringen af arbejdsmarkedspensionerne 
og væksten i firmapensioner. Men mange af de aftalte bidrags-
satser er historisk betinget og er kun i begrænset omfang blevet 
justeret ud over, hvad der oprindeligt blev aftalt. Siden 2010 
har bidragssatserne for de fleste områder været nogenlunde kon-
stante, jf. Andersen (2021).

Mange af de nævnte bidragssatser er aftalt i ’gamle dage’, 
hvor renteniveauet var langt højere end i dag, og hvor de etab-
lerede pensionsordninger var traditionelle garantiprodukter med 
ret til bonus.  

Siden da har der været flere finansielle kriser, renteniveauet 
er styrtdykket, og aktier og andre risikofyldte aktiver er efter-
følgende steget kraftigt i værdi. Dette har medført meget høje 
realiserede afkast – en situation, der ikke kan forventes at fort-
sætte. Dette indebærer alt andet lige et lavere fremtidigt afkast. 

Samtidig er kunderne flyttet over i ugaranterede livscyklus-
produkter, selskabernes investeringstilgang er blevet væsentlig 
mere diversificeret, og måske også mere risikofyldt, hvorfor 
det er relevant at se på, om de aftalte bidragssatser også holder 
fremover, hvor afkastene måske er lavere og mere volatile end 
hidtil.

Det er meget vanskeligt at spå om fremtidige afkast, og der 
har i pensionsbranchen været en tendens til at fastholde de lang-
sigtede afkastforventninger til aktier og obligationer, hvilket 
delvist indebærer, at pensionsprognoser og beregnede forvente-
de pensioner bliver nogenlunde stabile og samtidig understøtter 
en uændret bidragsprocent. Samtidig trækker øgede levetider i 

retning af en højere bidragsprocent, mens den stigende folke-
pensionsalder har den modsatte effekt. 

Formålet med denne artikel er at kaste ekstra lys på, om de 
nuværende bidragsprocenter er tilstrækkelige til at sikre fornuf-
tige pensionsniveauer i en verden med bl.a. lavere afkast, læn-
gere levetider og højere pensionsalder.

Problemstillingen kompliceres af, at der hele tiden er for-
skellige synspunkter på, hvor bl.a. renten er på vej hen. For nær-
værende, efteråret 2021, er der meget fokus på, om inflationen 
og renterne nu endelig er på vej op. 

Lidt simpelt sagt er tankesættet, at centralbankernes mange 
års lempelige pengepolitik med lav rente og støtteopkøb af obli-
gationer mv. nærmer sig en afslutning. Samtidig indebærer den 
økonomiske vækst, som er på vej efter coronanedturen og tilhø-
rende finanspolitiske lempelser, at inflationen og renteniveauet 
nu endelig (måske) er på vej op. 

Alternativt argumenterer andre, at med den betydelige stats-
gæld, som mange stater nu er endt med, kan det specielt i Euro-
pa vise sig at være ’livsfarligt’ at søge at hæve renteniveauet, jf. 
bl.a. Jeppe Christiansen (2021). Eksempelvis nærmer Italiens 
statsgæld sig nu 160% af BNP, og en væsentlig rentestigning vil 
indebære en yderligere belastning af de italienske statsfinanser. 
Der kan således med dette ræsonnement være meget, der tyder 
på, at renteniveauet, i hvert fald i Europa, vil forblive lavt. EU’s 
strukturelle vanskeligheder med at følge med væksten i den øv-
rige del af verden kan også begrunde et fortsat lavt euro-rente-
niveau.

Hertil kommer, at realrenten de sidste mange år er faldet bl.a. 
forårsaget af lav produktionsvækst og den øgede opsparing, der 
kommer af befolkningernes aldring og længere levetider. Også 
den øgede ulighed i verden nævnes som en mulig årsag til den 
faldende rente. Eksempelvis fremgår det af Schmelzing (2020), 
at realrenten over de sidste mange hundrede år i snit er faldet 
med 2bp om året til nu 0,5%. Disse strukturelle megatrends kan 
meget vel føre til en fortsat lav (real)rente mange år frem. 

Afkastforventningerne 
Det er erfaringsmæssigt vanskeligt at spå om fremtidige afkast 
og renteniveauer. Dette er afkastforventningerne et udmærket 
eksempel på.

Tabel 1 viser, lidt simpelt sat op, afkastforventningerne for 
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Afkastforventningerne, der angiver, hvilke fremtidige afkast der skal bruges ved pensionsprognoser, er over de sidste 10 år 
kun delvist blevet justeret i nedadgående retning. Specielt antagelsen om det langsigtede obligationsafkast er kun reduce-
ret beskedent, selvom det faktiske rentefald har været betydeligt større. 
Denne artikel ser på, om der er behov for at revurdere størrelsen af gældende pensionsbidrag i lyset af lave fremtidige 
 afkast. Mange af pensionsbidragene er fastsat historisk, da afkastforventningerne var væsentligt højere, og hvor længere 
levetider og højere pensionsalder ikke var i fokus. Artiklen viser, at afhængigt af antagelser om pensionsalder og frem-
tidige afkast kan der være behov for at øge pensionsbidragene med 2-5% af lønnen.   
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AFKASTFORVENTNINGER OG PENSIONSBIDRAG

de seneste 10 år. Fra 2012 til 2015 var forventningerne et obli-
gationsafkast på 4%, et aktieafkast på 7% og en inflation på 2%. 
Fra 2015 blev der skelnet mellem kort og lang sigt, hvor kort 
sigt omfattede de næste 4 år, mens lang sigt var fra år 5 og frem. 
Fra 2015 til 2019 blev de langsigtede forudsætninger fastholdt 
på hhv. 4% og 7% for obligationer og aktier, mens de kortsig-
tede forudsætninger blev gradvist reduceret til hhv. 2% og 5%.

Fra 2019 har ’Rådet for afkastforventninger’ stået for fast-
sættelsen, jf. Munk og Rangvid (2018). Afkastene er specificeret 
for 10 nærmere definerede aktivgrupper, og perioden kort sigt 
er forlænget til nu de første 10 år. I Tabel 1 er for 2019-2021 for 
obligationer og aktier angivet intervaller for afkast afhængigt 
af, hvilken undergruppe af hhv. obligationer og aktier der er tale 
om. Fra 2020 offentliggøres forventningerne to gange om året.

De mere præcise afkastforventninger for 2021 (gældende fra 
2. halvår) er angivet i Tabel 2. Obligationsrenterne er fortsat 
med at falde, og for de mere sikre investment grade obligationer 
er det kortsigtede årlige afkast nu mindre end 1% p.a. For stats- 
og realkreditobligationer forventes meget lave (negative) afkast 
over de næste 10 år, nu -0,1% om året. Det kortsigtede globale 
aktieafkast er på 5,6%. 

Efter 10 år forudsættes et obligationsafkast på 3,5% og et ak-
tieafkast 6,5%. Det springende punkt er antagelsen om et lang-
sigtet obligationsafkast på 3,5% (og inflation på 2%). Over de 
seneste 10 år har antagelsen om det langsigtede obligationsafkast 
alene bevæget sig fra 4% til 3,5%. Logikken har tilsyneladende 
været, at obligationer på sigt ’skal’ give et realafkast på 1-2%. 

I den virkelige verden er statsobligationsrenterne nu negative 
med en skønnet realrente på ca. -1%, og for lange danske real-
kreditobligationer er realrenten ca. 0,5%, hvorfra i praksis skal 
trækkes en konverteringspræmie, jf. Figur 1. Og gældende af-
kastforventninger indebærer et negativt realt obligationsafkast 
de første 10 år. 

Lidt enkelt sagt følger de kortsigtede obligationsantagelser 
det faktiske renteniveau, mens de langsigtede obligationsanta-
gelser måske hidtil har haft et vist element af ønsketænkning 
indbygget. 

Det langsigtede obligationsafkast betyder meget for pensi-
onsprognoser. Kunderne har også løbende opnået kursgevinster 
via den faldende rente, samtidig med at man hele tiden fremad-
rettet har forudsat et obligationsafkast på 3,5%. 

En medvirkende årsag til de muligvis optimistiske pensions-
prognoser er også, at ved overgangen fra år 10 til år 11, hvor ob-
ligationsrenten antages at stige kraftigt, sker der ikke samtidig en 
negativ kursregulering af underliggende rentefølsomme aktiver. 

Afkastet efter år 10 på 3,5% er også en proxy for det langsig-
tede afkast på de aktivklasser, som overordnet set har en obliga-
tionslignende afkastprofil (efter år 10 slås obligationsgrupperne 
1-4, infrastruktur, ejendomme og hedgefonde sammen). 

Afkastforventningerne omfatter også antagelser om stan-
dardafvigelser og kovarianser for afkastene de første 10 år. Efter 
10 år antages standardafvigelserne at være hhv. 8% og 18% for 
obligationsafkast og aktieafkast. I øvrigt henvises til Rådet for 
afkastforventninger (2021). 

På konferencen ’The Long-Run Outlook for Interest Rates’ 
i september 2021 oplyste ’Rådet for afkastforventninger’, at de 
overvejer de langsigtede renteforventninger, men de har valgt 
ved offentliggørelsen af nye forventninger primo november at 
opretholde dem.   

Hvad bliver det fremtidige afkast?
Det er der ingen, der ved. Men det er måske klogt at være forbe-
redt på, at det ikke bliver så højt, som de nuværende forventnin-
ger indebærer målt som en middelværdi. Dette er ikke en artikel 
om, hvordan man forudser fremtidige afkast – det er der andre, 
der er bedre til. Proceduren for fastsættelse af afkastforventnin-
gerne på kort sigt er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn 
ved – og niveauerne virker rimelige ud fra gældende renteni-
veauer og observerede earnings yields for aktier mv. Men på 
rigtig lang sigt ved ingen, hvad afkastene bliver.

Vi ser derfor i det følgende på tre scenarier, hvor vi de første 

TABEL 1: Afkastforventningerne de seneste 10 år 

År Kort sigt Lang sigt Kort-lang sigt

Obligationer Aktier Obligationer Aktier Inflation

% p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a.

2012 4 7 4 7 2

2013 4 7 4 7 2

2014 4 7 4 7 2

2015 2,5 5,5 4 7 1-2 

2016 2,5 5,5 4 7 1-2  

2017 2 5 4 7 1-2 

2018 2 5 4 7 1-2 

2019 1,0 – 5,3 5,5 – 9,1 3,5 6,5 1,8 – 2,0

2020, 1. halvår 0,3 – 4,4 5,5 – 9,5 3,5 6,5 1,8 – 2,0

2020, 2. halvår 0,2 – 4,4 6,3 – 9,6 3,5 6,5 1,4 – 2,0

2021, 1. halvår -0,1 – 3,5 5,9 – 8,8 3,5 6,5 1,5 – 2,0

2021, 2. halvår -0,1 – 3,1 5,6 – 8,1 3,5 6,5 1,6 – 2,0

Kilde: Rådet for afkastforventninger og Forsikring & Pension.

TABEL 2: Afkastforventninger pr. 2. halvår 2021  
gældende de første 10 år efter 1.7.2021

Afkast
Standard- 
afvigelse

Investerings- 
omkostning

Porteføljevægt  
i alder 25

  % p.a. % p.a. % p.a. %

  1.  Stats- og realkredit- 
obligationer

-0,1 3,1 0,20 11,0

  2.  Investment grade 
obligationer

0,6 3,6 0,34 1,5

  3.  High-yield  
obligationer

2,9 6,6 0,60 1,5

  4.  Emerging markets 
statsobligationer

3,1 6,9 0,46 1,5

  5.  Globale aktier  
(developed markets)

5,6 13,0 0,50 60,0

  6.  Emerging  
markets aktier

8,1 24,4 0,77 10,0

  7. Private equity 8,0 24,1 0,20 10,0

  8. Infrastruktur 4,8 10,7 0,20 1,5

  9. Ejendomme 3,9 8,5 0,20 1,5

10. Hedgefonde 3,0 6,7 0,20 1,5

Note: Ud over afkastforventninger angiver tabellen porteføljefordelingen i alder 
25, jf. nedenfor.
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10 år bruger gældende afkastforventninger, men hvor vi i de 
efterfølgende år sænker antagelserne som angivet i Tabel 3. 

Sc. 1 svarer til de gældende afkastforventninger. Der er for 
Sc. 2 og Sc. 3 tale om simple justeringer til de gældende forud-
sætninger, hvor specielt obligationsafkastene efter 10 år sænkes 
til noget, der minder om 2021-niveauer. 

Endelig har vi angivet et Sc. 0, som er de helt gamle sam-
fundsforudsætninger, som lå til grund, da mange pensionsaftaler 
blev etableret, og hvor der forudsættes afkast på hhv. 7% for 
aktier og 4% for obligationer i alle årene.   

Sc. 2 kan muligvis vise sig at blive til virkelighed – det vil 
fortsat indebære en rentestigning på sigt til 2,5%, og med en 
inflation på 2% vil obligationsejere kunne se frem til en stigning 
i realrenten. Og et langsigtet aktieafkast på 5,5% er på niveau 
med de gældende afkastforventninger for globale aktier. 

Sc. 2 kan også være en rimelig måde at tage hensyn til, at en 
evt. rentestigning på længere sigt næppe kan ske overnight fra 
år 10 til 11. Sker det gradvist over en længere periode, kan de 
forudsatte 2,5% i Sc. 2 være en rimelig approksimation af det 
gennemsnitlige langsigtede afkast efter år 10, når der også tages 
hensyn til, at en rentestigning vil indebære kurstab på allerede 
investerede midler.  

En anden mulig fortolkning af Sc. 2 er, at det forventede af-
kast ligger inden for rammerne af de mulige udfald, som også 
Sc. 1 indebærer, når man tager den store usikkerhed i betragt-
ning, som fremregningerne indebærer. 

Sc. 3 kan opfattes som et meget pessimistisk scenario sam-
menlignet med Sc. 2. Man kan naturligvis sagtens konstruere 
andre scenarier med lave afkast, men de angivne dækker et 
bredt spektrum og indebærer alle lavere afkast end det oprin-
delige Sc. 0, der var den gældende ’sandhed’, da de historiske 
bidragssatser blev fastsat.

Modelberegninger
I det følgende skal vi for hver af scenarierne beregne pensions-
prognoser for to typiske opsparingsforløb som angivet i Tabel 
4. Vores modelperson starter pensionsopsparing i alder 25 den 

1.7.2021 med en startløn på 350 t.kr. eller 500 t.kr., der vokser 
realt med 1% om året. De to løneksempler er typiske lønninger 
for personer med enten korte eller videregående uddannelser. 
Pensionsbidraget er 12% for startlønnen 350 t.kr. og 15% for 
startlønnen 500 t.kr., hvor arbejdsgiveren betaler 2/3 og med-
arbejderen 1/3. 20% af indbetalingen bruges til forsikringsdæk-
ninger og fragår opsparingen.

I det følgende er der fokus på den dækningsgrad, som per-
sonen opnår ved pensionering. Dækningsgraden er pensionen i 
forhold til lønnen lige før pensionering. Dækningsgraden kan 
beregnes med og uden folkepension. 

Folkepensionen indregnes efter gældende regler. Grundbelø-
bet til enlige, der udbetales til alle, udgør 78.216 kr. (2021-tal 
her og nedenfor), og tillægsbeløbet, der er indkomstafhængigt, 
er på maksimalt 88.020 kr. Ved en privat pensionsudbetaling på 
over 89.700 kr. sker der en gradsvis aftrapning af folkepensio-
nens tillægsbeløb, som helt bortfalder ved en privat pensionsud-
betaling på 374.600 kr. For nemheds skyld ses der i det følgende 
bort fra ATP – alternativt kan ATP-bidraget opfattes som en del 
af de forudsatte indbetalinger. 

Vi forudsætter til at begynde med den officielle pensions-
alder 69 år. Nedenfor ses yderligere på effekten af, at vores 
25-årige opsparer højst sandsynligt vil opleve en pensionsalder 
på 74 år efter Velfærdsforliget fra 2006. 

FIGUR 1: 10-årige stats- og realkreditobligationsrenter, 2001-2020 
a) 10-årig statsobligationsrente, DKK b) Effektiv lang realkreditobligationsrente, DKK
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Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark.

TABEL 3: Fire scenarier med forskellige afkastforventninger

Scenario Kort sigt Lang sigt Kort-lang sigt

Aktier Obligationer Aktier Obligationer Inflation

% p.a. % p.a. % p.a. % p.a. % p.a.

Sc. 0 7 4 7 4 1,6 – 2,0

Sc. 1 AF AF 6,5 3,5 1,6 – 2,0

Sc. 2 AF AF 5,5 2,5 1,6 – 2,0

Sc. 3 AF AF 4,5 1,5 1,6 – 2,0

Note: For Sc. 1-3 anvendes på kort sigt de gældende afkastforventninger (AF).
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I vores hovedeksempel regner vi med en reallønsvækst på 
1% p.a., hvilket også indebærer, at folkepensionen vokser med 
1% p.a. ud over inflationen. Figur 2 viser en gennemsnitlig re-
allønsudvikling på 0,9-1,0% over de seneste 15 år for 3 forskel-
lige ansættelsesområder. Typiske pensionsprognoser antager 
en reallønsudvikling for den enkelte på 0%, hvorfor beregnede 
dækningsgrader nemt bliver overvurderet.

Investeringsprofilen for vores modelperson indebærer 80% i 
aktier mv. frem til alder 55, hvorefter aktieandelen lineært falder 
til 35% i alder 69 og fastholdes på dette niveau gennem pensi-
onsperioden. Vi har i Tabel 2 angivet aktivfordelingen ved alder 
25. Dette indebærer bl.a. for Sc. 1, at i de første år er det for-
ventede afkast 5,2% med en standardafvigelse på 12%, og ved 
pensionering er de tilsvarende tal henholdsvis 4,6% og 8,2%, alt 
før omkostninger og pal-skat. I forhold til Forsikring & Pensi-
ons retningslinjer for risikomærkning indebærer dette en middel 
risiko ved start og en høj risiko ved pensioneringsalderens be-

gyndelse – der er således ikke tale om en særlig forsigtig inve-
steringsstrategi. 

Videre antages en ekstra omkostningssats på 0,4% af formu-
en i tillæg til de investeringsomkostninger, som fremgår af Ta-
bel 2. Derved får vi en samlet ÅOP på ca. 0,75%, der nogenlun-
de matcher markedet, jf. Forsikring & Pension-analysen (2020), 
som viser gennemsnitlige ÅOP-satser på 0,81-0,87% p.a. for 
perioden 2016-2019. 

Ved i første omgang at antage en pensionsalder på 69 år un-
dervurderer vi på den ene side dækningsgraden ved pensione-
ring, idet vi ikke tager hensyn til, at pensionsalderen i praksis 
formentlig bliver højere. På den anden side overvurderer vi for-
mentlig dækningsgraden ved at bruge gældende 2021-dødelig-
hed og ikke en fremtidig (lavere) dødelighed gældende fra alder 
69 i 2065.

Da der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af 
pensionsudbetalinger, og da egenandelen af pensionsbidraget 
løbende er fragået lønnen, måler vi pensionen i forhold til løn-
nen ved pensionering fratrukket AM-bidraget på 8% og per-
sonens eget bidrag til pension. Altså divideres pensionen med 
lønnen multipliceret med 0,95x0,92 = 0,874, når egetbidraget er 
5%. Dermed fås et bedre udtryk for pensionens reelle størrelse 
målt i forhold til den tidligere løn efter AM-bidrag og eget pen-
sionsbidrag, men altså før indkomstskat.

Normalt anbefales en dækningsgrad på ca. 80%, da en ræk-
ke udgifter falder bort ved pensionering. Er lønniveauet relativt 
højt, kan man også opretholde en fornuftig levestandard med en 
lavere dækningsgrad. Omvendt vil der for mange være et ønske 
om at have et ret højt forbrug lige efter pensionering med rejser, 
restaurantbesøg og udgifter til børnebørn mv.

Formelapparat og regnemetodik er som tidligere beskrevet 
i bl.a. Munk og Rangvid (2018), Ramlau-Hansen (2020) og 
Ramlau-Hansen (2021). Det indebærer bl.a., at den opsparede 
pension udbetales som en livsvarig livrente fra pensionsalde-
ren. Som dødelighed anvendes unisex-dødeligheder baseret på 
2019-levetidsdata for mænd og kvinder, inkl. fremtidige forbed-
ringer, fra Videncenter for Helbred & Forsikring (2020), som 

FIGUR 2: Udviklingen i reallønnen for tre udvalgte ansættelsesområder
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Kilde: Danmarks Statistik.

TABEL 4: Grundforløb 1 og 2. 

Modelperson Grundforløb 1 Grundforløb 2

Startalder 25 25

Startløn, t.kr. 350 500

Bidragspct. 12 15

Fradrag vedr.  
forsikring i %

20 20

Reallønsvækst 1% 1%

Pensionsalder 69, 72 og 74 69, 72 og 74

Ekstra  
omkostningsfradrag

0,4% 0,4%

Levetids - 
forudsætninger

Som i 2021, men også 
med forbedringer til  

2065-2070

Som i 2021, men også 
med forbedringer til  

2065-2070

Investeringsprofil
80% aktier faldende  

mod 35% aktier  
ved pensionering

80% aktier faldende  
mod 35% aktier  
ved pensionering
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også har stillet en passende kønsfordeling til rådighed, jf. også 
Finanstilsynet (2020).

Videre fastsættes livrenten således, at pensionsudbetalinger-
ne forventes at blive faste i reale kroner, idet livrenten ved pen-
sioneringstidspunktet beregnes med en rente, der er det forven-
tede afkast efter skat og omkostninger korrigeret for inflationen. 
Nedenfor vises alle resultater i reale kr. 

Resultater
Vi har i Figur 3 vist dækningsgrader i alder 69, med og uden 
folkepension, for startlønninger på henholdsvis 350 t.kr. og 500 
t.kr. Bidragsprocenterne er som nævnt hhv. 12% og 15%.

For personen med en startløn på 350 t.kr. falder dæknings-
graden inkl. folkepension gradvist fra 88% til 72%, når vi sam-
menligner de fire scenarier Sc. 0-3. For personer med højere 
indkomster betyder folkepensionen mindre, hvorfor dæknings-
graden stiger mindre, når folkepensionen indregnes for perso-
nen med en startløn på 500 t.kr. For en person med en startløn på 
500 t.kr. er faldet i dækningsgraderne fra 78% til 60% for de fire 
scenarier. I forhold til de oprindelige ’samfundsforudsætninger’ 
Sc. 0 er der tale om et fald i dækningsgraden på ca. 5%-point 
målt mod de gældende afkastforventninger. 

Med de gældende afkastforventninger Sc. 1 får vi dæknings-

grader inkl. folkepension på hhv. 84% og 73% for de to lønek-
sempler. Med Sc.2 er dækningsgraden 77% for startlønnen 350 
t.kr. og 65% for 500 t.kr eksemplet. Altså et yderligere fald på 
7-8%-point.

Når vi udtrykker pensionen i forhold til lønnen lige før pensi-

FIGUR 3: Dækningsgrader i alder 69 
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FIGUR 5: Dækningsgrader i alder 69 med 90% konfidensinterval
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FIGUR 6: Dækningsgrader, inkl. folkepension, i alder 69 
beregnet som middel- og medianpension 
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FIGUR 4: Dækningsgrader i alder 79 (alder 69 og 89 vist 
som udsving)
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onering, og folkepensionen efterfølgende antages at vokse realt 
med 1%, bliver dækningsgraden inkl. folkepension i alder 79 
og 89 højere end i alder 69. Dette er illustreret i Figur 4, hvor vi 
angiver dækningsgraden i alder 79 med udsving, der illustrerer 
dækningsgraderne i alder 69 (lavere niveau) og alder 89 (højere 
niveau). For lønniveauet 350 t.kr. er udsvingene +/-6%-point, 
men for 500 t.kr. eksemplet vokser dækningsgraden med 
4-5%-point over en 10 års periode, når vi måler mod lønnen 
ved pensioneringstidspunktet. Stigningerne kan opfattes som en 
buffer mod de lønstigninger, man ikke får som pensionist.

Dækningsgraden er beregnet som simulationer over mange 
år, og der er derfor meget stor usikkerhed knyttet til de viste 
dækningsgrader. I Figur 5 er vist dækningsgraderne i alder 69 
med 90% konfidensinterval (fra 5% til 95%) for de to beløbsek-
sempler. Det er tydeligt, at opsparing over mange år indebærer 
en betydelig usikkerhed, også selv om folkepensionen reducerer 
down-risikoen. I Figur 5 er det tydeligt, at de forventede Sc. 2 
pensioner er inden for den usikkerhed, som Sc. 1 indebærer.  

Da investeringsafkastene er højreskæve, udgør en ikke uvæ-
sentlig del af middelpensionen særlige gunstige afkast, som af 
og til opstår. Ønsker man en lidt mere konservativ tilgang til 
pensionsopsparingen, er en mulighed at basere sine beslutnin-
ger på medianpensionen, altså det pensionsniveau der opnås i 
mindst 50% af udfaldene. Figur 6 viser dækningsgrader i alder 
69, inkl. folkepension, beregnet dels som middelpension og dels 
som medianpension. For 350 t.kr. eksemplet er median-pensio-
nen 2%-point lavere, mens den er op til 5%-point lavere for 500 
t.kr. eksemplet. 

Fremtidig pensionsalder og dødelighed
Den store joker for unge pensionsopsparere er naturligvis den 
fremtidige pensionsalder og levetid, og om det er nødvendigt 
at blive på arbejdsmarkedet i ekstra mange år for at opnå en 
tilstrækkelig pension. Hvis benchmark er en ønsket dæknings-
grad på 80%, lever de viste dækningsgrader for Sc. 1 i flere 
tilfælde op til målet med en startløn på 350 t.kr., men der er en 
betydelig usikkerhed på niveauet. Bliver Sc. 2 virkelighed, fal-
der vi ned på en forventet dækningsgrad på 77% i alder 69. For 
startlønnen 500 t.kr. giver Sc. 1 og Sc. 2 som nævnt dæknings-
grader på hhv. 73% og 65%. 

En løsning er selvfølgelig at fortsætte opsparingen efter alder 
69. I forhold til det gældende Velfærdsforlig fra 2006 er den 
maksimale pensionsalder pt. 69 år, men fortsætter Folketinget 
med hvert femte år at godkende stigninger i folkepensionsalde-
ren, vil vores unge pensionsopsparer på 25 år kunne se frem til 
en officiel pensionsalder på 74 år d. 1.7.2070. Fra flere sider er 
en så kraftig stigning i den officielle pensionsalder blevet kri-
tiseret for værende for aggressiv og indebærer, at hvert ekstra 
leveår skal tilbringes på arbejdsmarkedet. Der vises derfor også 
dækningsgrader, hvis pensionsalderen ’kun’ er 72 år.

En anden udfordring for vores unge opsparer er, at vi som 
nævnt hidtil har brugt levetider for nuværende 69-årige, og når 
han eller hun bliver 69 år, er levetiden med stor sandsynlighed 
steget væsentligt. Vi fremskriver derfor dødelighederne med de 
forudsætninger, som er en del af Finanstilsynets dødeligheds-
fremskrivninger, jf. Finanstilsynet (2020). Beregninger af denne 
type, hvor vi skønner over dødeligheder (og dermed restleveti-
der) for 69-74-årige i 2065-2070 og årene derefter, er behæftet 
med meget stor usikkerhed. 

Målt i forhold til i dag øges restlevetiden for en 69-årig fra 
19,6 år til 24,1 år, og for en 74-årig øges restlevetiden fra 15,1 
år til 19,4 år med de gjorte antagelser – i begge tilfælde altså en 
forbedring på godt 4 år over de næste 50 år.

I Figur 7 er vist dækningsgrader, inkl. folkepension, i alder 
69, 72 og 74 inkl. forudsatte fremtidige forbedringer i døde-
ligheden. Set i forhold til resultaterne i Figur 3 modvirker de 
ekstra levetider umiddelbart den forbedring i dækningsgrader, 
som følger af en længere opsparingsperiode og en kortere udbe-
talingsperiode. Samtidig måles de øgede pensioner nu i forhold 
til en højere løn, hvilket også, alt andet lige, reducerer dæk-
ningsgraden. 

I Figur 3 gav Sc. 1 og Sc. 2 dækningsgrader på hhv. 84% 
og 77% ved en pensionsalder på 69 år for en løn på 350 t.kr. 
Med dødelighedsforbedringer indregnet falder dækningsgraden 
til hhv. 79% og 73% med uændret pensionsalder 69. Men øges 
opsparingsperioden til 74 år, fås lidt forbedrede pensioner på 
hhv. 86% og 79%.

Det gælder tilsvarende for en startløn på 500 t.kr., idet dæk-
ningsgraderne på hhv. 73% og 65% fra Figur 3 for Sc. 1 og 2 
ændres til hhv. 76% og 67% ved en pensionsalder på 74 år. 

FIGUR 7: Dækningsgrader i alder hhv. 69, 72 og 74 inkl. fremtidige forbedringer i dødeligheden 

a) 350 t.kr.                                                 b) 500 t.kr. 
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Sagt med andre ord er der i høj grad behov for, at pensionsal-
deren øges, hvis man ikke vil risikere faldende dækningsgrader 
som følge af øget levetid. Samtidig indebærer Sc. 2 dæknings-
grader, der er 6-9%-point lavere end Sc. 1.

Nødvendige ekstra indbetalinger
Som det blev nævnt i indledningen, kan det være nødvendigt 
med ekstra pensionsindbetalinger, såfremt man med et lavere 
fremtidigt afkast ønsker at opretholde en passende dæknings-
grad. Vi har i Tabel 5 vist, hvor mange ekstra procent af lønnen, 
ud over de forudsatte hhv. 12% og 15%, der skal betales i pen-
sionsbidrag, hvis man ønsker samme dækningsgrad som i Sc. 1. 
eller alternativt 80%, når afkastene antages at følge hhv. Sc. 1. 
og Sc. 2. Der er vist tal for pensionsalder 69 og 74, jf. ovenstå-
ende. Vi ser her bort fra Sc. 3, som er ganske pessimistisk.

For 350 t.kr. eksemplet giver Sc. 1 dækningsgrader tæt på 
eller over 80%. Men bliver Sc. 2 virkelighed, er der behov for at 
øge pensionsindbetalingen med 2-3%-point for at opnå en dæk-
ningsgrad på 80% eller samme niveau som med Sc. 1. For 500 
t.kr. eksemplet indebærer Sc. 2 i sig selv, at indbetalingsprocen-
ten bør øges med ca. 3%-point, men ønskes en dækningsgrad på 
80%, er der behov for at øge de 15% med ca. 5%-point ved en 
pensionsalder på 74 år.

I disse beregninger antages det, at den ekstra bidragsprocent 
alene betales af medarbejderen og går til ren opsparing, så der 
ikke fratrækkes 20% til forsikringsdækninger. Den ekstra ind-
betaling øger i sig selv dækningsgraden, da dækningsgraden 
som tidligere nævnt beregnes efter fradrag af egne pensions-
indbetalinger.

Lønstigninger er en stor udfordring
Noget af det ’værste’, der kan ske pensionsmæssigt, er, at man 

undervejs i et karriereforløb får en betydelig lønfremgang og 
samtidig vænner sig til et øget forbrug, idet dækningsgraden 
ved pensionering typisk vil falde en hel del, selv om man samti-
dig øger pensionsbidraget væsentligt.

I Tabel 6 er vist dækningsgrader for forskellige kombinatio-
ner af lønudviklingen og pensionsalderen. Der er vist resultater 
for startlønninger på 350 t.kr. og 500 t.kr., pensionsaldre 69 år 
og 74 år og Sc. 1-2. 

For startlønnen på 350 t.kr. er vist et eksempel, hvor lønnen 
stiger til 500 t.kr. i alder 47, og for eksemplet med 500 t.kr. an-
tages lønnen at stige til 750 t.kr. i alder 40 og 1 mio. kr. i alder 
55. For disse to gunstige karriereforløb antages det samtidig, at 
pensionsbidraget øges fra hhv. 12% til 17% i alder 47 i 350 t.kr. 
eksemplet og til hhv. 20% og 25% i aldrene 40 og 55 i 500 t.kr. 
eksemplet. Til sammenligning er også vist grundforløbene fra 
Tabel 5 uden ekstraordinære lønstigninger.

Så med de angivne samtidige stigninger i løn og pensions-
bidrag bliver dækningsgraderne hhv. 71% og 58% ved pen-
sionering i alder 74 for de to løneksempler med de gældende 
afkastforventninger i Sc. 1, hvilket er væsentligt under grund-
forløbene. Og ønskes dækningsgrader på 80%, kræver det ekstra 
bidrag på hhv. 3,0%- og 6,1%-point, som stiger til hhv. 6,2%- og 
11%-point, hvis Sc. 2 bliver virkelighed. Dette illustrerer tyde-
ligt de pensionsmæssige udfordringer ved kraftige lønfremgan-
ge, og selv kraftige stigninger i pensionsbidraget undervejs kan 
vise sig ikke at være nok.

Konklusion
Sporadiske historier om velbeslåede pensionister med store 
pensioner baseret på høje historiske afkast forårsaget af en fal-
dende rente og store gevinster på fast ejendom er måske ved at 
være en saga blot, når vi kigger ind i fremtiden.

Målt i forhold til de tidligere samfundsforudsætninger for 
ti år siden indebærer de nuværende afkastforventninger dæk-
ningsgrader, der typisk er 5% lavere. Samtidig kan der stilles 
spørgsmål ved, om de også er for optimistiske specielt i forhold 
til de fremtidige afkast for obligationer. 

For løneksemplet 350 t.kr. med en bidragsprocent på 12% 
giver de nuværende afkastforudsætninger fornuftige pensioner, 
og dette kan også opnås under det mere pessimistiske, eller må-
ske realistiske, Sc. 2, hvis pensionsalderen øges til 74 år eller 
bidragsprocenten øges med 2-3%-point.

For løneksemplet 500 t.kr og bidragsprocent 15% giver de 
nuværende afkastforudsætninger en dækningsgrad på 68%  
ved pensionsalder 69, når fremtidige dødelighedsforbedringer 
indregnes, jf. Tabel 5. Med 74 år som pensionsalder er ekstra 
 bidrag på 3-5%-point nok til at sikre dækningsgrader tæt på 
80% i Sc. 2.

Tallene viser også, at den gevinst i dækningsgrad, der opnås 
ved at spare op i yderligere fem år, et pænt stykke af vejen ’spi-
ses op’ af den længere levetid, som en 74-årig kan se frem til i 
2070 målt i forhold til levetiderne i dag. 

Nu kan man jo ikke forhånd vide, hvordan de fremtidige af-
kast kommer til at udvikle sig, men viser det sig, at udviklingen 
svarer til Sc. 2 over de næste 10-20 år, vil det på det tidspunkt 
kræve betydelige ændringer i pensionsbidragets størrelse. 

Så måske var det en overvejelse værd for arbejdsgivere og 
faglige organisationer at få genoptaget drøftelser om pensions-
bidragenes størrelse. En sådan drøftelse er i særlig grad relevant 

TABEL 5: Ekstra bidragsprocent, hvis der ønskes en  
dækningsgrad (dg.) som i Sc. 1 eller 80% dækning

Pensionsalder 69 Pensionsalder 74

Startløn, t.kr. 350 500 350 500

% % % %

Sc. 1 dg. 79 68 86 76

Sc. 1 dg. med afkast if. Sc. 2 2,2 2,8 2,3 3,0

80% dg. med afkast if. Sc. 1 0,2 4,3 -1,7 1,2

80% dg. med afkast if. Sc. 2 2,5 7,9 0,3 4,6

TABEL 6: Dækningsgrader og ekstra bidragsprocent,  
hvis der med lønstigninger ønskes en dækningsgrad (dg.) 
som i Sc. 1 eller 80% dækning

Pensionsalder 69 Pensionsalder 74

Startløn, t.kr. 350 500 350 500

% % % %

Sc. 1 dg. u. lønstigninger 79 68 86 76

Sc. 1 dg. m. lønstigninger 63 47 71 58

Sc. 1 dg. med afkast if. Sc. 2 2,4 3,5 2,6 3,8

80% dg. med afkast if. Sc. 1 6,5 12,2 3,0 6,1

80% dg. med afkast if. Sc. 2 10,0 17,7 6,2 11,0
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