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Vigtigheden af ESG
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50%

54%

41%

36%

6%

5%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

AP 2021
(n=976)

AP 2019
(n = 425)

Det er meget væsentligt Det er væsentligt

Det er hverken væsentligt eller uvæsentligt Det er uvæsentligt

Det er helt uvæsentligt Ved ikke

Top-2*

Mænd 88%

Kvinder 96%

18-34 år 91%

35-64 år 92%

+65 år 89%

Aktuel 90%

Præmiebærende 92%

For 9 ud af 10 AP-medlemmer er ansvarlig investering er en væsentlig faktor for 
tilfredsheden med pensionskassen

Hvor væsentligt er det for din tilfredshed med AP, at de investerer på en måde, du anser som ansvarlig?
*Top-2: Andel som har svaret ‘Meget væsentligt’ eller ‘Væsentligt’



Opmærksomhed på ESG
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Langt de fleste AP-medlemmer håber, men har ikke undersøgt, om deres opsparing 
investeres efter de samme værdier, de selv ville investere efter

Hvor opmærksom er du på, hvilke værdier AP investerer efter?

Undersøgt

Mænd 10%

Kvinder 12%

18-34 år 18%

35-64 år 10%

+65 år 10%

Aktuel 9%

Præmiebærende 12%

11%

12%

75%

74%

11%

11%

4%

3%

AP 2021
(n=976)

AP 2019
(n = 425)

Jeg har undersøgt, om de investerer efter de samme værdier, jeg selv ville investere efter
Jeg håber det, men har ikke undersøgt, om de investerer efter de samme værdier, jeg selv ville investere efter
Jeg har ikke undersøgt det og er heller ikke bekymret for, om de investerer efter de samme værdier, jeg selv ville investere efter
Andet



Feedback om ESG
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16% af AP’s medlemmer har udtrykt deres holdninger til ansvarlige investeringer 
overfor pensionskassen

Har du udtrykt dine holdninger til ansvarlige investeringer overfor AP?

Udtrykt holdninger

Mænd 16%

Kvinder 17%

18-34 år 15%

35-64 år 15%

+65 år 17%

Aktuel 16%

Præmiebærende 16%

16%

16%

84%

84%

AP 2021
(n=976)

AP 2019
(n=425)

Ja Nej



Respons fra pensionskasserne
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Af dem, der har udtrykt deres holdninger til ansvarlige investeringer overfor AP, 
oplever 37% høj lydhørhed fra pensionskassens side 

I hvilken grad anser du AP som lydhør over for dine holdninger til, hvordan din pensionsopsparing investeres?
*Top-2: Andel som har svaret ‘I meget høj grad’ eller ‘I høj grad’

7%

7%

30%

23%

33%

39%

10%

14%

11%

10%

8%

7%

AP 2021
(n=158)

AP 2019
(n = 70)

I meget høj grad I høj grad I hverken høj eller lav grad I lav grad I meget lav grad Ved ikke

Top-2*

Mænd 41%

Kvinder 33%

18-34 år 17%

35-64 år 37%

+65 år 41%

Aktuel 44%

Præmiebærende 33%



Overordnet tilfredshed med ansvarlighedspolitikken
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Langt størstedelen af AP’s medlemmer finder pensionskassens tilgang til 
ansvarlighed tilfredsstillende – særligt indenfor det sociale område

Baseret på den film, du lige har set, hvad er din umiddelbare vurdering af ansvarlighedspolitikken i AP?
N=976

30%

26%

32%

21%

54%

50%

53%

42%

11%

13%

11%

21%

2%

6%

1%

2%

1%

3%

1%

1%

1%

2%

2%

14%

Ansvarlighedspolitikken generelt
set

Ansvarlighedspolitikken på klima-
og miljøområdet

Ansvarlighedspolitikken på det
sociale område

(arbejdstagerrettigheder mv.)

Ansvarlighedspolitikken inden for
ledelse hos de selskaber, der

investeres i (skattetransparens,
korruption mv.)

Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Hverken eller Ikke tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Ved ikke



Værdien af ESG-indsatser
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83 8684

Alle tre tilgange til ansvarlig investering anses som værdifulde af AP’s medlemmer –
med eksklusion som marginalt mere værdifuld end de andre to tilgange

Vurdering af ansvarlighed hos eksterne 
kapitalforvaltere Kritisk dialog Eksklusion

Vi vil gerne bede dig om at vurdere, hvor høj værdi du synes, hver indsats har for at sikre større ansvarlighed i investeringerne. (Gennemsnit på skala fra 0-100)
N=976



Interesse for et ekstra grønt produkt
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Næsten 8 ud af 10 AP-medlemmer giver udtryk for, at de sandsynligvis ville vælge et 
ekstra grønt produkt, hvis dette var tilgængeligt

Hvor sandsynligt er det, at du efter gennemgang af pensionskassens tilgang til ansvarlige og bæredygtige investeringer for hovedproduktet ville vælge at benytte dig af et tilbud om et ekstra grønt produkt?
*Top-2: Andel som har svaret ‘Meget sandsynligt’ eller ‘Sandsynligt’

28% 49% 12% 3% 8%AP (n=976)

Meget sandsynligt Sandsynligt Mindre sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke

Top-2*

Mænd 75%

Kvinder 80%

18-34 år 82%

35-64 år 80%

+65 år 74%

Aktuel 74%

Præmiebærende 80%



Vigtigheden af specifikke ESG-områder (I/II)
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61% 60%

39%
50% 48% 43% 44%

27% 27%

44%
32% 33% 38% 37%

10% 11% 14% 13% 15% 14% 14%

1% 1% 1% 2% 2% 3% 2%0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%1% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
87% 87% 83% 82% 81% 81% 81%

At sikre overholdelsen af
menneskerettigheder i de
selskaber, der investeres i

At sikre, at ingen af de
selskaber, der investeres i, er

involveret i korruption eller
bestikkelse

At arbejde for et højt niveau af
miljøbeskyttelse hos de

selskaber, der investeres i

At sikre, at ingen af de
selskaber, der investeres i,
bidrager til undertrykkelse i

konfliktramte områder

At sikre, at ingen internationale
sanktioner overtrædes i

forbindelse med
investeringerne

At arbejde for overholdelse af
Parisaftalens klimamål i de

virksomheder, der investeres i

At sikre en overgang til mindre
brug af fossil energi i tråd med

Parisaftalen, og ved at
investere i udvikling af

alternative energiformer

Helt afgørende Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

Top-2*

For AP’s medlemmer er menneskerettigheder samt korruption og bestikkelse de 
vigtigste ansvarlighedsområder

Hvor vigtige vil du sige, de følgende indsatsområder er for at opnå større ansvarlighed i investeringen af din pensionsopsparing?
*Top-2: Andel som har svaret ‘Helt afgørende’ eller ‘Meget vigtigt’
N=976



Vigtigheden af specifikke ESG-områder (II/II)
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47%
39% 38% 39%

30%
38%

25%

33%
40% 40% 38%

42% 32%
42%

14% 18% 16% 18%
19% 20% 25%

2% 2% 3% 3% 4% 6% 5%1% 1% 2% 1% 1% 2% 1%3% 1% 2% 1% 3% 2% 2%
80% 78% 78% 77% 72% 70% 67%

At sikre, at ingen af de
selskaber, der investeres i,
lobbyer imod nationale eller

internationale aftaler

At sikre overholdelsen af
arbejdstagerrettigheder i de
selskaber, der investeres i

At sikre en overgang til mindre
brug af fossil energi i tråd med

Parisaftalen, med særlig
hensyntagen til sociale forhold

i udviklingslandene

At arbejde for større
skattetransparens hos de
selskaber, der investeres i

At sikre hensyn til
biodiversiteten i de

virksomheder, der investeres i

At undgå at investere i
virksomheder, der udvinder
fossil energi som kul, olie og

naturgas

At arbejde for at undgå
overforbrug af vand i de

selskaber, der investeres i

Helt afgørende Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

Top-2*

De områder, som er mindst vigtige for AP-medlemmer, er at arbejde mod overforbrug 
af vand samt eksklusion af fossil energi

Hvor vigtige vil du sige, de følgende indsatsområder er for at opnå større ansvarlighed i investeringen af din pensionsopsparing?
*Top-2: Andel som har svaret ‘Helt afgørende’ eller ‘Meget vigtigt’
N=976



Oplevelse af nuværende ansvarlighed (I/II)
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26% 26% 28% 25%
18% 16% 14%

50% 50% 42% 44%
50% 48% 50%

20% 21%
25% 27% 26% 28% 30%

3% 3% 3% 4% 5% 6% 5%
1% 1% 1% 1% 1% 2% 2%

76% 76% 70% 68% 68% 64% 64%

Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Korruption eller bestikkelse Internationale sanktioner Klimamålsætninger i
produktion

Overgang fra fossil energi til
alternative energiformer i tråd

med Parisaftalen

Overgang fra fossil energi i
tråd med Parisaftalen med

særlig hensyntagen til sociale
forhold

1 - *Min pensionskasse* investerer særdeles ansvarligt 2 3 4 5 – *Min pensionskasse* investerer slet ikke ansvarligt

AP’s investeringer anses som mest ansvarlige på det sociale område – herunder 
menneske- og arbejdstagerrettigheder

Hvor ansvarligt tror du, AP investerer på hvert af disse områder?
*Top-2: Andel som har svaret ‘1 – *Min pensionskasse* investerer særdeles ansvarligt’ eller ‘2’
N=976
NB: I 2021 har deltagerne set en video om Fællesskabets ESG-indsats, inden de svarede på spørgsmålene, mens der i 2019 ikke blev vist nogen video. Derfor er tallene fra de to år ikke 100% sammenlignelige.

Top-2 
2019

Top-2*

64% 55% 65% 65%



Oplevelse af nuværende ansvarlighed (II/II)
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16% 19% 18% 17% 13% 11% 9%

47% 43% 41% 41%
42%

40%
36%

30% 31% 32% 34%
33% 38% 44%

5% 5% 7% 6% 9% 9% 9%
1% 1% 1% 2% 3% 3% 2%

63% 62% 60% 58% 55% 50% 45%

Miljøhensyn i produktion Konfliktramte områder Skattetransparens Lobbyisme imod nationale eller
internationale aftaler

Udvinding af fossil energi Biodiversitet Vandforbrug i produktion

1 - *Min pensionskasse* investerer særdeles ansvarligt 2 3 4 5 – *Min pensionskasse* investerer slet ikke ansvarligt

De områder, hvor AP’s investeringer opfattes som mindst ansvarlige, er vandforbrug 
i produktion og biodiversitet

Hvor ansvarligt tror du, AP investerer på hvert af disse områder?
*Top-2: Andel som har svaret ‘1 – *Min pensionskasse* investerer særdeles ansvarligt’ eller ‘2’
N=976
NB: I 2021 har deltagerne set en video om Fællesskabets ESG-indsats, inden de svarede på spørgsmålene, mens der i 2019 ikke blev vist nogen video. Derfor er tallene fra de to år ikke 100% sammenlignelige.

Top-2 
2019

Top-2*

49% 59% 49% 32%
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Forventninger til ansvarlighed på de enkelte ESG-områder

Outputtet af en gap-analyse er en prioriteringsmatrice, der angiver hvilke områder, 
pensionskassen bør arbejde med for at matche medlemmernes forventninger

Gap analyse: Læsevejledning 

Oplevelse af nuværende ansvarlighed: Hvor ansvarligt tror du, AP investerer på hvert af disse områder? (Summen af de to mest positive valgmuligheder) 
Forventninger til ansvarlighed på de enkelte ESG-områder: Hvor vigtige vil du sige, de følgende indsatsområder er for at opnå større ansvarlighed i investeringen af din pensionsopsparing? (Summen af ‘Helt 
afgørende’ og ‘Meget vigtigt’)13

ESG-områder placeret her: 

• Forventes i lav grad af AP

• Ses som områder, hvor AP allerede gør en stor indsats

• Dvs. AP overperformer på disse områder ift. medlemmernes 
forventninger og kan, hvis der er behov herfor, nedprioritere dem

ESG-områder placeret her: 

• Forventes i lav grad af AP

• Ses dog heller ikke som områder, hvor AP allerede gør en stor indsats

• Dvs. AP behøver ikke at fokusere på disse områder lige nu – men kan 
med fordel monitorere dem, hvis de på et senere tidspunkt bliver 
vigtigere for medlemmerne

ESG-områder placeret her: 

• Forventes i høj grad af AP

• Ses også som områder, hvor AP allerede gør en stor indsats

• Dvs. AP matcher medlemmernes høje forventninger på disse områder 
og bør vedligeholde og videreudvikle indsatsen

ESG-områder placeret her: 

• Forventes i høj grad af AP

• Ses dog ikke som områder, hvor AP allerede gør en stor indsats

• Dvs. AP underperformer på disse områder ift. medlemmernes 
forventninger og bør derfor prioritere dem i det videre arbejde med 
ESG-indsatsen



Vedligehold

Prioritér

Tilpas

Observér

Menneskerettigheder

Internationale sanktioner

Miljøhensyn i 
produktion

Arbejdstagerrettigheder

Klimamålsætninger i 
produktion

Korruption eller bestikkelse

Konfliktramte områder

Vandforbrug i produktion

Skattetransparens

Udvinding af fossil energi

Alternative energiformer i 
tråd med Parisaftalen

Parisaftalen med hensytagen til 
sociale forhold

Lobbyisme imod nationale eller 
internationale aftaler

Biodiversitet
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Forventninger til ansvarlighed på de enkelte ESG-områder

Der er størst behov for at kommunikere AP’s ESG-indsats indenfor miljø, 
konfliktramte områder og lobbyisme imod nationale eller internationale aftaler

Gap analyse: prioritering af ESG-områder

14

Oplevelse af nuværende ansvarlighed: Hvor ansvarligt tror du, AP investerer på hvert af disse områder? (Summen af de to mest positive valgmuligheder) 
Forventninger til ansvarlighed på de enkelte ESG-områder: Hvor vigtige vil du sige, de følgende indsatsområder er for at opnå større ansvarlighed i investeringen af din pensionsopsparing? (Summen af ‘Helt 
afgørende’ og ‘Meget vigtigt’)



Demografi og pensionsstatus
Baggrundsinformationer

8%

48%
44%

18-34 år 35-64 år +65 år

58%

42%

Mand Kvinde

42%

58%

Aktuel Præmiebærende

4%

22%

7%

58%

7%

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland
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