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Undersøgelse af konsekvenser af en frigivelse af SP-opsparingen 
blandt FOAs medlemmer 
 
Denne undersøgelse ønsker at finde ud af, hvordan FOAs medlemmer stiller sig i 
forhold til frigivelsen af SP-midler. I hvilken grad vil FOAs medlemmer benytte sig af 
muligheden for at få udbetalt midler fra den Særlige Pensionsopsparing? Og hvad vil 
de i givet bruge pengene til? 
 
Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske 
medlemspanel, ’MedlemsPulsen’. Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. maj – 9. juni 
2009.  Ud af 3.363 inviterede har 2.151 besvaret hele eller dele af spørgeskemaet. Dette giver 
en overordnet svarprocent på 64,0 %1. 

Analysens hovedkonklusioner er: 
 

 Langt de fleste af FOAs medlemmer vil hæve den Særlige Pensionsopsparing (SP). Hele 
82 % svarer bekræftende på dette. Dette skal sammenlignes med en generel 
befolkningsundersøgelse foretaget af Catinét Research for Ritzau 4. juni 2009, der viste 
at 70,3 % af danskerne ville hæve SP’en. 

 
 60 % af dem, der vil hæve SP-pengene gør det til direkte forbrug. Lige over 1 ud af 4 

(27 %) vil reinvestere pengene/spare dem op. Det kunne f.eks. være i en anden 
pensionsordning.  

 
 Af dem, der vil forbruge pengene vil 17 % bruge dem på ferierejser i udlandet, 22 % på 

serviceydelser og 26 % på varer købt i Danmark (ikke nødvendigvis danske varer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
1 Dette er en lidt højere svarprocent end, der har været i de seneste medlemspulsundersøgelser. 



29-07-2009/c:\documents and settings\lotf\lokale indstillinger\temporary internet files\olk1e\undersøgelse af 
sp.doc/lotf 
 

2 

FOAs medlemmer vil i høj grad hæve deres SP-penge… 

Af figur 1 nedenunder kan vi se, at FOAs medlemmer i høj grad vil have udbetalt deres SP-
opsparing. Dette angiver mere end 8 ud af 10 (83 %)2. Under 1 ud af 20 (4 %) har taget 
stilling til, at de vil lade pengene stå. Ca. 1 ud af 10 (11 %) har ikke taget stilling. 

 

Figur 1. ”Hvilke planer har du i forhold til muligheden for at hæve den Særlige 
Pensionsopsparing (SP)?” 
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Anm.: Tallene er vægtede for sektorer. Antal svarpersoner: 2.139 
 

…og mange af dem hæver pengene til forbrug 

Figur 2 nedenunder viser, hvorledes de af FOAs medlemmer, der vil hæve SP’en, har tænkt sig 
at bruge pengene. 
 
Figur 2. ”Vil du…?” 
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Anm.: Tallene er vægtede for sektorer. Antal svarpersoner: 1.777 (dem der svarede, at de ville ”hæve pengene”, jf. 
figur 1). 
 

                                          
2 I en meningsmåling fra 4. juni i år lavet af Catinét Research for Ritzau siger 70,3 % af danskerne, at de vil hæve 
deres SP-opsparing. FOAs medlemmer vil tilsyneladende i højere grad end befolkningen som helhed have udbetalt 
deres SP-midler. Se evt. http://www.dinepenge.dk/pension/artikel/bank-sp-udbetaling-fejl.   
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Det ses, at 6 ud af 10 (60 %) vil hæve pengene til forbrug. Lige over 1 ud af 4 (27 %) vil 
sætte SP-pengene ind på en anden opsparing og/eller investere pengene på anden vis. 1 ud af 
8 (12,4 %) har ikke taget stilling. 
 
…til rejser, serviceydelser og varer – lidt af det hele. 

Der er ikke entydigt én ting, som medlemmerne vil bruge SP-pengene på. I figur 3 nedenunder 
ses forbrugsfordelingen i forhold til nogle overordnede kategorier. 17 % vil bruge pengene til 
ferie i udlandet. 27 % vil bruge pengene på varer købt i Danmark3, mens 22 % vil bruge 
pengene på serviceydelser (som er det område, der vil have den største positive 
beskæftigelseseffekt for Danmark af de nævnte forbrugsmuligheder). 
 
Figur 3. ”Hvad vil du da bruge pengene på? (hvis flere ting nævn den ting, hvor den største del 
af pengene skal bruges)” 
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Anm.: Tallene er vægtede for sektorer. Antal svarpersoner 1.074 (dem der svarede at de ville have penge til forbrug). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
3 Bemærk, at dette ikke nødvendigvis betyder, at der er tale om dansk producerede varer, men kun dansk forhandlet. 
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Repræsentativitet 

Tabel 1 nedenunder giver anledning til følgende bemærkninger: 

 De unge (især 15 – 24 årige) er markant underrepræsenterede blandt svarpersonerne, 
mens de ældre er overrepræsenterede. Andelen af de 40 – 44 årige blandt 
svarpersonerne afviger ikke i væsentlig grad fra andelen blandt forbundsmedlemmerne 
som helhed. 

 Kvinder er kun en smule overrepræsenterede 

 Social- og sundhedssektoren er en smule overrepræsenteret, mens de andre sektorer 
er en smule underrepræsenterede. 

 Tillidsvalgte er overrepræsenterede blandt svarpersonerne. 

 Østdanmark (Region Hovedstaden og Region Sjælland) er en smule 
underrepræsenterede i forhold til Vestdanmark (de tre øvrige regioner). 

 

Tabel 1. Svarpersonerne sammenlignet med alle forbundets medlemmer 
  Pct. blandt 

svarpersoner 
Pct. blandt 
erhvervsaktive 
i forbundet* 

Relativ 
afvigelse 
(pct.)4  

Alder 15-19 < 0,0 % 1,2 % Udefineret** 
 20-24 0,4 % 4,5 % - 1023,0 % 
 25-29 1,7 % 5,8 % - 243,9 % 
 30-34 4,7 % 8,8 % - 86,2 % 
 35-39 6,8 % 10,8 % - 58,9 % 
 40-44 13,2 % 13,7 % - 4,1 % 
 45-49 18,2 % 16,0 % 12,1 % 
 50-54 26,3 % 17,4 % 34,0 % 
 55-59 22,2 % 15,8 % 28,9 % 
 60+ 6,4 % 6,0 % 6,0 % 
Køn Kvinder 90,1 % 87,8 % 3,4 % 
Tillidshverv Intet tillidshverv 78,9 % 92,3 % 14,5 % 
Sektor Kost- og Service 6,1 % 7,3 % -19,4 % 
 Pædagogisk Sektor 21,9 % 29,1 % - 33,1 % 
 Social- og 

Sundhedssektoren 
67,9 % 58,1 % 14,4 % 

 Teknik- og Service 4,10 % 5,4 % - 32,4 % 
 Uden sektor  < 0,0 %  < 0,0 % Udefineret** 
Region Nordjylland 12,9 % 12,1 % 6,3 % 
 Midtjylland 24,4 % 22,0 % 9,9 % 
 Syddanmark 24,8 % 22,5 % 9,1 % 
 Hovedstaden 23,7 % 28,5 % - 20,3 % 
 Sjælland 14,2 % 14,9 % - 4,8 % 
*Kilde: FOAs Nøgletal pr. 30. april 2009 
**Afvigelsen kan ikke beregnes pga. division med 0.  

 

 
 

                                          
4 Beregning: Afvigelsen defineres som forskellen mellem procentdel blandt svarpersoner og i forbundet som helhed set 

i forhold til procentdelen blandt svarpersonerne: %100
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