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Morten Elsøe

Du bliver  
aldrig sund

Deltid koster kassen i pension

Alternative investeringer klarer sig bedst lige nu

Mørke skyer på finansmarkederne – er der lys i sigte?



Efteråret på finansmarkederne har desværre vist sig at være en dramatisk  

omgang. Inflation, stigende renter, krig og energikrise har været en perfekt  

negativ cocktail for en finansiel storm uden steder at søge ly. Nogle taler om  

en kommende recession, mens andre er mindre pessimistiske. Uanset hvad  

står vi i en unik finansiel situation.

Finansmarkederne hårdt ramt

På næste side kan du læse meget mere om, hvorfor 2022 har været så hård ved 

afkastet. Her vil vores investeringsdirektør også tage et kig i krystalkuglen for  

2023. Jeg kan desværre godt allerede nu afsløre, at han er en kende bekymret.  

Til gengæld har vi frem mod i år haft en lang række gode år med flotte afkast,  

og historien viser, at dårlige år ofte bliver efterfulgt af perioder med høje afkast  

til gavn for langsigtede investorer som os. Vi kan naturligvis ikke give garantier, 

men ved at kigge bagud i historien finder vi optimismen til fremtiden. Vi følger 

udviklingen tæt og navigerer så omhyggeligt som muligt. 

Stor spørgelyst på informationsmøder

Vi har i november måned afholdt to informationsmøder om uroen på finans-

markederne og vores nye produkt, Alfa, som bliver en realitet i 2023. Møderne 

har budt på et rekordantal tilmeldinger og stor spørge- og debatlyst – både hos de 

fysisk fremmødte, men også hos de mange hundrede, der fulgte med online. Vores 

oplevelse er, at hybridformen fungerer godt og får flere til at deltage – og vi drager 

værdifulde erfaringer hver gang, så vi kan optimere formatet mest muligt. Vi kom-

mer til at kommunikere meget mere om det nye produkt i det nye år, og vi afholder 

nye dialogmøder i foråret 2023. 

Problemer med at logge på hjemmesiden

På informationsmøderne var der også medlemmer, der for tiden ikke kan tilgå  

alle deres pensionsoplysninger på vores hjemmeside. Noget flere medlemmer også 

fortæller, når de kontakter os på andre kanaler. Årsagen er, at vi har været nødt  

til at udskifte vores IT-system, så vi fremover kan levere et tidssvarende produkt, 

hvor hvert enkelt medlem får mange flere personlige tilpasningsmuligheder.  

Desværre betyder det, at cirka 15.000 af jer ikke kan logge ind på jeres profil eller 

kun kan tilgå visse dele af jeres personlige pensionsoplysninger, og det beklager jeg. 

Vi knokler på højtryk for at få det nye system op at køre for alle, og jeg vil opfordre  

dig til at kontakte pensionskassen på telefon eller mail, hvis du har brug for hjælp. 

I løbet af 2023 skulle det nye IT-system og det nye produkt i samspil gerne give jer 

alle sammen bedre brugeroplevelser og flere muligheder for personlig tilpasning.
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Stabile pensioner til pensionister
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JANNE GLEERUP HAR ORDET

Nye muligheder  
for personlig  
tilpasning i 2023 
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Udjævningsmekanismen har betydning for pensionis ter  
på markedsrente og fungerer på den måde, at det 
kommende års udbetalinger bliver beregnet ud fra et 
gennemsnit af de seneste ti års afkast. Det betyder, at et 
negativt afkast i år kommer til at påvirke de kommende 
ti år med en tiendedel og dermed også, at det negative 
afkast i år ikke slår så hårdt igennem, da de forudgående 
investeringsår har været gode. På den måde får pen sio
nister stabile pensionsudbetalinger. 

Storm på 
finansmarkederne

Lige nu skal man som investeringsdirektør ikke blot forholde 

sig til de sædvanlige mekanismer: hvordan går det med sam-

fundsøkonomien, og hvor er selskabernes indtjening på vej 

hen. Man må også rette fokus på krigen i Ukraine, inflation og 

vintervejret i Europa på grund af energikrisen. Samtidig er alle 

de tre store økonomiske områder i verden, EU, USA og Kina, 

alle i varierende grad på vej nedad økonomisk set. Det betyder, 

at ingen af dem rigtigt kan være modvægt til de andre. 

”Måske er Europa på vej mod en decideret recession. Samtidig 

har inflationen bidt sig hårdere fast, end mange nok havde  

forventet. Det har fået nationalbankerne til at forsøge at 

tæmme den, hvilket sætter den økonomiske vækst i anden 

række. Læg dertil, at huspriserne er under et stigende pres, og 

selskabernes indtjening ligeledes vil komme under pres i den 

kommende tid. Det betyder, at der også kan komme nogle  

negative formue-effekter, som kan skubbe økonomien yder-

ligere nedad”, siger Anders Schelde.

Pension er en langsigtet investering

Da en god pension bliver opbygget over mange år, har vi i 

AkademikerPension blikket rettet fast mod en lang horisont, 

men foretager også passende justeringer af den aktuelle kurs. 

”Gennem det meste af året har vi været forsigtige både i  

forhold til vores aktie-eksponering, og vi har reduceret  

vores følsomhed over for stigninger i renteniveauet.  

Samtidig hjælper det også, at vi har øget vores andele af  

ikke-børsnoterede investeringer. Men trods det hjælper  

det ikke så meget som ønsket, når udsvingene er så store.  

Der har ikke været et ly for denne storm, hvor praktisk taget 

alle typer af investeringer er faldet i værdi. For de yngre 

medlemmer er paradokset, at det er en større langsigtet risiko 

ikke at have risikable aktiver i porteføljen, fordi på langt sigt 

dominerer deres højere afkast over deres kortsigtede ud-

sving",  siger investeringsdirektøren, som stadig vil minde om, 

at en god pensionsop sparing bliver bygget op over lang tid. 

”Vi skal huske på, at vi har haft ti gode år, så et enkelt dårligt 

år er ingen katastrofe. For medlemmer på pension hjælper 

vores udjævningsmekanisme til at stabilisere pensionen, og 

for de yngre medlemmer er der heldigvis god tid til at vinde 

det tabte tilbage”, afslutter han. 

Mulig recession, energikrise og krig har  
ramt branchens afkast hårdt. Vi har bedt  
vores investeringsdirektør, Anders Schelde, 
kigge i krystalkuglen for at komme med sit  
bud på, hvordan økonomien arter sig i 2023. 



Ifølge kostekspert, Morten Elsøe, er sundhed så abstrakt, 
at du aldrig opnår det. Vi har spurgt ham, hvordan et 
forhåbentligt langt liv så bliver godt og sundt.

”Kom ind. Jeg er næsten færdig med 

morgenmaden”, siger Morten Elsøe,  

da han byder inden for i lejligheden i 

Nordhavn i København. Mens jeg sæt-

ter mig til rette ved spisebordet, spørger 

jeg, hvad han spiser. 

”Havregryn med mælk. Og to spise ske-

fulde sukker”, lyder svaret.

Allerede her må jeg ændre min spørgs-

målsrække. For jeg har inviteret mig 

selv for at høre en af landets fremmeste 

eksperter inden for kost og ernæring 

fortælle, hvordan man får et godt og 

ikke mindst sundt liv. Og så sidder han 

og skovler sukker ind til morgenmad. 

”Jeg synes, det smager bedst sådan. 

Jeg ser det som et sammensat måltid. 

Havregryn giver mig kostfibre, mælken 

giver mig protein, jeg bliver mæt i lang 

tid, og sukkeret gør det lækkert”, fortæl-

ler han, hvilket giver ham anledning 

til at slå en af folks yndlingsmyter ihjel 

– nemlig den at sukker feder ekstra-

ordinært meget.

”Jeg tror stadig, at den mest udbredte 

fejlopfattelse om ernæring er, at kul-

hydrater og især sukker har en særligt 

fedende egenskab og kan gå ind og gøre 

noget i ens krop, som gør, at vi lagrer 

flere kalorier, end vi ellers ville have 

gjort. Men det passer ikke. En kalorie er 

en kalorie, hvad enten den kommer fra 

sukker eller broccoli”, forklarer han. 

Madmyter og misinformation

35-årige Morten Elsøe har en kandidat-

grad i molekylær ernæring og fødevare-

teknologi og har gjort det til en af sine 

missioner at kommunikere om mad-

myter, madvaner og misinformation. 

Den med, at sukker skulle være særligt 

fedende, ligger helt i top over myter, 

han oftest ser. Men er kosten så ligegyl-

dig, hvis man vil have et sundt liv? 

”Nej, kost er bestemt ikke ligegyldig”, 

lyder det fra Morten Elsøe, som dog  

gerne vil sætte et par ord på ordet  

sundt, inden han taler videre om kost.

”Ordet sundt er så abstrakt, at ingen  

rig tig ved, hvad det betyder. En vil 

måske sige, at sundhed er, at kroppen 

fungerer. En anden vil mene, at man  

er sund, hvis man er slank. Og en tredje 

måler måske på sin mentale sundhed  

eller sin fysiske formåen i en given  

situation. Og når sundhed er så ab-

strakt, kan vi aldrig have det som mål. 

Du kan øge din sundhed, men du kom-

mer aldrig til en målstreg, hvor du kan 

erklære, at nu er du sund. Og man kan 

heller ikke sige, at man enten er sund 

eller usund. Sådan hænger det ikke 

sammen”, fortæller han. 

Modstander af diæter og slankekure

Inden jeg når at stille næste spørgsmål, 

vender han selv tilbage til snakken  

om kost. 

”Det er det samme med mad. Du kan 

ikke sige, at en fødevare enten er sund 

eller usund. For det afhænger altid af 

mængde og kontekst – eksempelvis 

hvad du ellers har spist. Efter hård 

fysisk træning er en sukkersødet soda-

vand noget af det bedste at fylde dine 

lagre med, men de fleste vil tage skade 

af at drikke tre liter sodavand hver dag. 

Og vi plejer at sige, at rugbrød og kål er 

godt for os. Men det er det ikke nødven-

digvis, hvis du har irritabel tyktarm”.

PORTRÆT

Stop  

jagten              på              

sundhed 

– det er alligevel uopnåeligt
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Det bringer ham til en anden kæphest. 

Nemlig at dele mad op i sort/hvid og 

forbudt/tilladt. 

”Stort set alle slankekure og modediæ-

ter deler fødevarer op i kasser, hvor de 

enten er sunde eller usunde, hvor de 

er forbudte eller tilladte. Det giver os 

et forkrøblet syn på kost, hvor vi føler, 

at vi fejler, hvis vi spiser noget af det 

forbudte. Og netop fordi det opfattes 

som usundt og fedende, uanset mæng-

den, tænker vi, at vi lige så godt kan 

fortsætte. Grøntsager er heller ikke altid 

det sunde valg. Hvis du eksempelvis har 

spist rå grøntsager en hel dag, fordi du 

tænker, at grøntsager er sunde, så vil rå 

grøntsager være det mindst sunde for 

dig at indtage til dit næste måltid. For  

så mangler du proteiner og fedt”.

De gamle kostråd virker

Men hvis sundhed er et uopnåeligt mål, 

hvad bør man så spise, hvis man gerne 

vil være sundere?

”Helt grundlæggende skal vi gerne have 

dækket vores behov for næringsstof-

fer. Det får vi ved at spise varieret, og 

det betyder i praksis, at vi får mad fra 

alle fødevaregrupper – og ikke skærer 

for eksempel alle kornprodukter ud 

af kosten af frygt for kulhydrater 

eller gluten. Hvis vi så primært spiser 

måltider bestående af mad, der ikke er 

ultraforarbejdet, så er vi rigtig godt kø-

rende. Det kunne være frugt og grønt, 

rugbrød, alle slags pasta, havregryn, 

magert kød, fisk, mælk, æg og bønner  

og linser. Hvis man er i tvivl, er de gene-

relle kostråd for langt de fleste et godt 

sted at begynde, siger han. 

Betyder det så, at der slet ikke er noget, 

der er forbudt? 

”Vi skal passe på med ikke at oversætte 

information til instruktion. Men det er 

desværre det, der ofte sker, når folk læser 

om kure og modediæter, og deri finder 

du mange af de problemer, folk har med 

mad. Men der er jo ikke noget galt i at 

spise en chokolademuffin eller lidt slik,  

så længe man sørger for at spise en vari-

eret kost, som jeg lige har nævnt. Alt for 

mange har et alt for stort fokus på kosten 

i jagten på det gode og sunde liv”. 

Sundhedsjagt kan være usundt

Det er netop overfokus på kosten, folk 

skal glemme, hvis de ønsker et sundt 

og godt liv. For hvis livet kommer til 

at handle om, at man hele tiden skal 

gøre mere for sin sundhed, begynder 

andre ting at fylde mindre. Og det kan 

i virkeligheden være ting, der er meget 

vigtigere, forklarer han.

”Det kan være at gå op i, hvordan andre 

har det – at hjælpe andre mennesker, at 

være nærværende over for de vigtige 

i ens liv, sociale relationer i det hele 

taget og at pleje sit mentale helbred. Og 

så kommer vi over i, hvad er så et godt 

liv? Et godt liv vil jeg mene er et rigt og 

meningsfyldt liv, fyldt med oplevelser, 

hvor du kan mærke, at du lever. De to 

ting hænger sammen ved, at sundheds-

jagten kan give mening, når det mulig-

gør et rigt og meningsfyldt liv. Men når 

sundhedsjagten bliver på bekostning af 

et rigt og meningsfyldt liv, så vil jeg ikke 

længere kalde det sundt. Og det er lidt 

spøjst, at sundhedsjagten kan ende med 

at blive usund”. 

Tilpas din pension og gør dig selv en tjeneste

Fakta om  

Morten Elsøe

35 år, gift og far til to piger,  
bor i Nordhavn i København.

Kandidatgrad i molekylær  
ernæring og fødevare teknologi  
fra Aarhus Universitet.

Driver sammen med Anne  
Gaardmand ”Madro Instituttet”, 
der tilbyder kurser til alle, der 
arbejder med sundhedsfremme.

Har figureret som ernærings
ekspert hos blandt andre Føde
varestyrelsen, Kræftens Bekæm
pelse og DR Detektor.

Medforfatter til to bøger –  
Slut med forbudt (2016) og 
Madro (2020) – og medvært  
på den populære podcast,  
“Detox din hjerne”

Foredragsholder om kost,  
madvaner med mere.

PORTRÆT PENSION OG SERVICE

Stort set alle slankekure og modediæter deler  
fødevarer op i kasser, hvor de enten er sunde  
eller usunde, hvor de er forbudte eller tilladte.  
Det giver os et forkrøblet syn på kost, hvor vi føler, 
at vi fejler, hvis vi spiser noget af det forbudte. 

Mister evne 
til at arbejde

Bliver gift
Bliver skilt

Får barn Går på deltid

Skifter job

Bliver ledig

Der er særligt nogle livssituationer, der kalder på opmærksomhed. I de situationer er det en særlig god idé at få justeret din ordning

Der kan være mange penge at tjene, hvis du løbende tilpasser din pensionsordning, 
så den passer til netop dit liv. Det er med til at sikre, at du har penge nok på kontoen, 
den dag du går på pension.

Vi undskylder for problemer med nyt IT-system 

I foråret 2022 udskiftede vi kernen i 

vores IT-system. For et pensionsselskab 

som os er det stedet, hvor stamdata og 

øvrige informationer om dig og vores 

150.000 øvrige medlemmer hører  

hjemme, og en sådan øvelse er en  

krævende proces. 

For langt de fleste medlemmer har 

ændringen ikke haft den store betyd-

ning. Men en gruppe af medlemmer 

har nu i mange måneder desværre ikke 

haft adgang til deres personlige side på 

akademikerpension.dk, og andre har 

ikke haft adgang til alle de pensions-

oplysninger, de plejer at kunne se. 

Det vil vi gerne undskylde for, og vi  

er kede af de gener, det har medført.  

Årsagen til, at vi har valgt at skifte  

kernesystem er, at vi ønsker, at du og 

alle vores andre medlemmer fremover 

får langt flere individuelle valgmu-

ligheder. Altså, at du kan tilpasse din 

pensionsordning og de tilhørende 

forsikringer, så de passer allerbedst  

til dig og din livssituation. 

Forventer snarlig løsning

Vi er lige nu i gang med at udvikle en 

ny produktpakke, som netop er baseret 

på flere muligheder for individuel til-

pasning. Den indeholder det, man i  

pensionsbranchen kalder livscyklus. 

Det vil sige, at din risikoprofil bliver 

tilpasset din alder. Herudover får  

du mulighed for at fravælge visse  

forsikringer, som medlemmer i dag  

er tvunget til at have. Alt dette var 

umuligt med det gamle system, og 

derfor er skiftet til det nye med til at 

fremtidssikre og modernisere vores 

medlemsservice.

Vi kan garantere, at vi knokler på høj-

tryk for at løse situationen, og vi forven-

ter, at næsten alle medlemmer i starten 

af 2023 kan tilgå deres personlige side 

og se alle deres pensionsoplysninger. 



LIGESTILLING
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Ny dansk standard  
for ligestilling er 
den første i verden 
AkademikerPension har været med i udviklingen af en ny standard for ligestilling 
og diversitet. Det betyder, at virksomheder nu kan få dokumentation på, at de 
arbejder ambitiøst og kontinuerligt med problemstillingen.

Sådan gør vi selv

Som arbejdsplads ser vi frem til selv at hente inspiration  
i standarden til vores eget arbejde med ligestilling og  
diversitet. I AkademikerPension har vi et ambitiøst mål 
om, at vi inden udgangen af 2025 vil opnå kønsbalance i 
vores egen organisation. Vi har en 60/40kønsbalance, der 
betyder, at når vi tæller mænd og kvinder, må der højst 
være 60 procent af det overrepræsenterede køn. Det gæl
der for organisationen som helhed, men også på afdelings
niveau. Kønsfordelingen i vores bestyrelse er 50/50.

Samarbejde er vejen frem 
For at fremme arbejdet med diversitet er vi med i Gender  
Diversity Roundtable, som er et lederforum for erfarings
udveksling. Gruppen arbejder specifikt for at fremme 
kønsdiversitet i Danmark, og arbejdet faciliteres af UN 
Women Nordic Office og Boston Consulting Group. 

Der er større sandsynlighed for, at en direktør for en børs-

noteret virksomhed hedder Lars, end at det er en kvinde. 

Faktisk er kun 18,6 procent af bestyrelsesposterne i Danmark 

besat af kvinder, og internationalt rangerer vi som nummer  

29 ud af 156 lande på verdensranglisten over ligestilling  

mellem kønnene. 

I AkademikerPension mener vi, at nye løsninger må på 

banen. Derfor har vi længe slået et slag for ligestilling i vores 

aktive ejerskab, og det er også grunden til, at vi sammen med 

mere end 20 andre organisationer har været med i udviklin-

gen af en ny ledelsesstandard for lige stilling og diversitet. 

”Som investor håber vi, at standarden kan være med til at 

hæve barren for arbejdet med ligestilling og diversitet til gavn 

for de danske virksomheder, som vi investerer i, og for os som 

aktionærer. Vi fortsætter vores pres for øget ligestilling i både 

danske og internationale virksomheder”, siger Akademiker-

Pensions administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Certificering af virksomheder

Standarden giver en fælles ramme for, hvordan organisa-

tioner kan fremme arbejdet med ligestilling og diversitet. 

Konkret betyder det, at virksomheder får adgang til en 

manual, så de kan undgå bias i rekrutteringen af nye  

med arbejdere, sikre en inkluderende kultur og lave klare 

målsætninger for ligestilling og diversitet.

Med den nye standard kan danske virksomheder blive certi-

ficeret og få et stempel, der viser, at de aktivt arbejder med  

at styrke både ligestilling og diversitet på arbejdspladsen.

”Det er virkelig positivt, at virksomheder nu kan opnå  

et uafhængigt kvalitetsstempel af deres indsats gennem  

en frivillig certificering – eller bare kan vælge at hente 

inspiration i en officiel standard, som førende eksperter på 

området har udarbejdet sammen med flere arbejdstager-  

og arbejdsgiver organisationer”, fortæller Jens Munch Holst.

Læs mere om standarden på www.ds.dk/ds5001

Henriette Laursen, direktør i KVINFO

Vi er meget glade for, at der nu findes en 
standard, der kan hjælpe organisationer 
med at fremme ligestilling og diversitet  
i deres organisation. Jeg møder mange 
ledere, som gerne vil arbejde med de her 
ting, men som ikke ved, hvor de skal starte. 
Nu får de et håndgribeligt og ikke mindst 
vidensbaseret værktøj. Jeg er glad for, at 
KVINFO har været med i arbejdet, og den 
brede deltagelse viser, at der er stigende 
opbakning til ligestilling, og at erhvervslivet 
kan se fornuften i at prioritere det.



Da Gunilla Sommer tog beslutningen om at gå på deltid,  

var det vigtigt for hende at sikre sin økonomi som pensio - 

nist. Gunilla kontaktede derfor en rådgiver i sin A-kasse  

for at høre mere om sine muligheder. 

”Jeg fik tre rigtig gode råd – det ene var at indbetale det  

samme pensionsbidrag, som hvis jeg arbejdede fuld tid.  

De to øvrige råd var at være deltidsforsikret i forhold til  

dagpenge og at være på deltid i tidsbegrænsede perioder,  

så jeg kan vende tilbage på fuld tid, hvis for eksempel min 

livssituation pludselig ændrer sig”, siger 44-årige Gunilla,  

der er ansat som projektleder på Københavns Universitet.

En investering for livet

Gunilla tog rådene til sig, og hun har i de seneste seks år  

indbetalt samme beløb til sin pensionsopsparing, som da  

hun havde en fuldtidsstilling. 

”Jeg kommer til at takke mig selv, når jeg går på pension, 

fordi jeg fremtidssikrer mig rent økonomisk lige nu. Det er jo 

en investering for livet, selvom vi lige nu har mindre at gøre 

godt med. Men det har vi løst på andre måder”, siger Gunilla, 

der ofte tager familien med til gratis oplevelser eller med ud i 

naturen i weekenden.

”Hele familien har nydt godt af, at jeg kunne gå på deltid.  

Jeg har ikke ligget søvnløs over det på noget tidspunkt, for  

jeg fik styr på den økonomiske del fra starten af”.

Selvom Gunilla Sommer har arbejdet på 
deltid siden 2017, har hun indbetalt det fulde 
pensionsbidrag for at sikre, at hun har penge 
nok til et liv som pensionist.

PENSIONSOPSPARING

Deltid kan koste kassen i pension

8%

10%

Medlemmer 
på deltid
2012

Medlemmer 
på deltid
2021

15%

18%

Deltid kan være skønt, hvis du gerne vil have en god 
balance mellem job og fritid. Men det kan blive en dyr 
fornøjelse, den dag du går på pension. Medlemsdirektør i 
AkademikerPension, Vibeke Aagaard, forklarer:

“Jo længere, du arbejder deltid, desto større hul bliver der 
i din pensionsopsparing. Hvis du forbliver på deltid i lang 
tid, kan dette hul komme til at betyde en del for størrel
sen af din månedlige pensionsudbetaling”.

Vores seneste beregninger viser eksempelvis, at du  
kan ende med 10.000 kroner mindre i udbetaling fra 
pen sionskassen hver eneste måned, hvis du arbejder  
25 timer om ugen. 

Vibeke Aagaard opfordrer derfor medlemmer, som  
gerne vil arbejde på deltid, til at overveje, om de selv eller 
en eventuel partner har mulighed for at indbetale det 
fulde pensionsbidrag under deltidsansættelsen.

Overvejer du at gå på deltid? 
Så anbefaler vi, at du kontakter en pensionsrådgiver for  
at høre, hvad det får af betydning for dig. Du kan ringe  
til vores rådgivere på 39 150 150.

Om  

Gunilla Sommer 
44 år.

Bor med sin kæreste og to børn.

Valgte at gå på deltid, fordi hun gerne 
ville have mere luft i hverdagen.

Arbejder 27 timer om ugen på  
Københavns Universitet.
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Jeg kommer til at 
takke mig selv som 
pensionist

Hele familien har nydt godt af, at jeg kunne 
gå på deltid. Jeg har ikke ligget søvnløs  

over det på noget tidspunkt, for jeg fik styr 
på den økonomiske del fra starten af.



Hvad er en alternativ investering?
Alternative investeringer er de investeringer, som ikke er 

børs noterede, og som derfor ikke bliver handlet på daglig  

basis. I stedet er det en transaktion mellem to parter – lidt 

som når man skal købe eller sælge et hus. I Akademiker-

Pension opdeler vi dem i tre kategorier: infrastruktur  

(eksempelvis broer, vindmøller), private equity (ikke- 

børsnoterede aktier) og ejendomme. 

Kan du give eksempler på en alternativ 
investering?
Vi har sammen med blandt andre en række danske pensions-

selskaber gået sammen om at købe en andel i Cross London 

Trains, hvor vi ejer en række elektriske togsæt, som den engel-

ske stat lejer af os på en lang kontrakt. På den måde får vi en 

stabil lejeindtægt i de næste 20 år. Et andet eksempel er vores 

investeringer i ejendomme, hvor vi over de næste fem år kom-

mer til at investere i endnu flere ejendomme. Her kan vi få en 

god stabil lejeindtægt og gøre ejendommene mere værdifulde 

ved at forbedre og udvikle dem til gavn for både os og lejerne. 

Hvor meget fylder de alternative  
investeringer i den samlede portefølje?
Vores alternative investeringer fylder cirka 20 procent af  

porteføljen. Den resterende del af porteføljen er fordelt på 

aktier 30 procent, kreditobligationer 27 procent og stats-  

og realkreditobligationer 23 procent.

Hvor meget betyder de alternative  
investeringer for vores afkast? 
De både løfter og stabiliserer afkastet. Jo mere, man spreder 

porteføljen, des flere gynger og karruseller får man, som ikke 

svinger i takt og derfor kan nette hinanden ud. Det har vi set 

meget tydeligt her i den seneste tid, hvor de alternative inve-

steringer har klaret sig klart bedst, og faktisk som den eneste 

aktivklasse har leveret positive afkast indtil videre i år.

Hvorfor har vi så ikke mange flere  
alternative investeringer i porteføljen? 
Det kommer vi også til at få. Vi har faktisk løbende øget  

andelen over en årrække, og i de kommende år kommer  

vi især til at øge de danske ejendomme og den grønne  

infrastruktur. Det vil sige, vindmøller, solceller, power- 

to-X med mere. Det er dog ikke noget, der bliver ordnet  

med et par museklik. Det tager tid at bygge en sådan  

porte følje op, da det er komplekse investeringer med  

komplekse kontrakter bag.

1 3

Alternative  
investeringer klarer 
sig bedst lige nu 

Alternative investeringer bliver ofte nævnt side om side med aktier og 
obligationer, men hvad betyder det egentlig, og hvorfor er de vigtige?  

Vi stiller fem skarpe til investerings direktør, Anders Schelde.

INVESTERINGER

Aktuel fordeling af 
vores investeringer

Kredit
obligationer

Alternative  
investeringer Aktier

Stats og  
realkredit
obligationer

30 %

27 %

23 %

20 %
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Vi har fået en pris for vores seneste rapport om ansvarlige investeringer.  

Prisen blev overrakt af FN's Global Compact Network i Danmark og  

FSR – danske revisorer, som én gang om året fremhæver årets bedste  

rapporter om bæredygtighed i små og mellemstore virksomheder.

Hædret for rapport om  
ansvarlige investeringer

Generalforsamling 
25. marts 2023

Næste generalforsamling bliver 

kombineret fysisk og elektronisk og 

foregår den 25. marts 2023 klokken 

13.00 på Tivoli Hotel & Congress  

Center i København. Find mere  

info om generalforsamlingen på  

akademikerpension.dk

Nye bestyrelses-
medlemmer

Vi har i 2022 fået to nye med lem- 

 mer i bestyrelsen. Det drejer sig  

om Peter Hall, der er udpeget af  

Gym nasielærernes Lærerforening,  

og Henrik Priergaard Nielsen, der er  

særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem. 

KORT 
GODT& 

Som medlem i AkademikerPension er du sikret ved tab af erhvervsevne med 

såkaldt faginvaliditet. 

Det betyder, at når vi vurderer dit erhvervsevnetab, så ser vi udelukkende på, 

om du kan varetage et job inden for dit fag eller andre områder, hvor du kan 

anvende dine faglige kompetencer.

Du behøver altså ikke være ude af stand til at arbejde inden for alle erhverv for 

at kunne modtage udbetaling ved tab af erhvervsevne fra AkademikerPension.

Ved faginvaliditet er du sikret op til 90 procent af din løn afhængigt af din 

ordning hos os. 

Pension kan være svært at forstå med mange indviklede ord 
og begreber. Vi sætter i hvert nummer af Apropos fokus på et 
nyt ord og forklarer denne gang faginvaliditet.

Pensionsvolapyk 
forklaret

Adgang til flere klimadata

Et samarbejde med ATP har resulteret i, at vi får adgang til en stor mængde 

nye ESG-data på vores ikke-børsnoterede investeringer. Helt konkret drejer 

det sig om data på investeringer i infrastruktur, private equity og vedvarende 

energi, hvor vi har tilsluttet os ATP’s spørgeskema til fonde og unoterede 

selskaber omkring disse data. Danske Bank, Industriens Pension og PenSam 

er også med i samarbejdet.

HAR DU BRUG FOR 
PERSONLIG RÅDGIVNING?

Du kan altid ringe til en pensionsrådgiver på 

39 150 150  
eller booke et online møde.  
Vi har åbent mandagonsdag 916, torsdag 918 og fredag 915.  

Følg AkademikerPension  
på Facebook, LinkedIn,  
Instagram og Twitter.

FÅ NYHEDER  
FRA OS LØBENDE

Vores rapport dokumenterer, at vi tager samfundsansvar og  
giver omver denen et indblik i vores aktive indsats, dilemmaer  
og konkrete resultater. Som medlemsejet pensionskasse er det  
ekstra vigtigt at være transparent og fortælle åbent og ærligt  
om, hvordan vi gør en forskel, og hvor der er plads til forbedring.

Administrerende direktør, Jens Munch Holst.

Indbetal ekstra til din 
pension inden nytår

Husk, at du som altid har mulighed 

for at polstre din pensionsopsparing 

ved at indbetale ekstra.

I år kan du få skattefradrag på op til 

59.200 kroner, hvis du indbetaler dem 

til ratepension. Et oplagt spørgsmål 

er, om det i et år med negativt afkast 

kan betale sig at indbetale ekstra? 

Det kan det med al sandsynlighed, da 

pension er en langsigtet opsparing, og 

da afkastet på pensionsopsparingen 

historisk set har givet gennemsnitligt 

større afkast end renterne i banken. 

Ydermere kan det være attraktivt at 

indbetale ekstra, hvis du kan bruge 

ekstraindbetalingen til at komme 

under topskattegrænsen. Du kan læse 

meget mere og selv klare indbetalin-

gen på www.akademikerpension.dk/

indbetal

Find og læs rapporten på 

akademikerpension.dk/

publikationer



AkademikerPension har en ambition om at være 
Danmarks mest ansvarlige pensionskasse, og  
vi har en målsætning om, at 22,5 procent af vores 
investeringer skal være grønne i 2030. Det svarer  
til næsten 50 milliarder kroner.

Sammen gør vi en forskel

akademikerpension.dk

Klima 


