
Virksomheder med eller uden pension:  

Så mærkbart er det på bundlinjen!
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Til dig der vil gøre noget godt for dine 
medarbejdere og din virksomhed.



Talent-magnet.

Med eller uden 
pension?

Kan det ses på bundlinjen, når din virksomhed vælger 
at investere i firmapension? Svaret er ja. Læs hvordan i 
vores sammenligningsguide lige her, hvor vi kigger ind 
i de økonomiske fordele og ulemper, der kan være for 
virksomheder med og uden pension.



Sammenlignings-
oversigt.

Uden pensionEmne Med pension

Talent-magnet 
Talentkrigen buldrer løs. Ser vi på første halvår 
af 2022 har efterspørgsel på medarbejdere 
været historisk høj. Hvis du vil have krog i 
de dygtige af slagsen, er der forskel på, hvor 
stærkt du står med og uden pension.

Fastholdelse 
Vil du belønne dine medarbejdere, øge 
motivationen eller kompensere for, at du ikke 
kan give mere i løn? Så bør du kigge ind i 
forskellen på, hvordan du står med og uden 
pension. 

Forebyggelse af stress 
Herhjemme er stress skyld i en million 
sygedage årligt. Det viser tal fra 
Stressforeningen. Når du invisterer i pension, 
investerer du som udgangspunkt også i 
forsikringer, der kan betyde forebyggende 
hjælp til dine ansatte, inden korthuset vælter.

Dygtige medarbejdere er en vigtig vej til 
omsætning. Og de dygtige medarbejdere vil 
ikke nøjes med frugtordninger og fri kaffe. Med 
en god pensionsordning stiller du dig bedre i 
kampen om talenterne. 

Glade og tilfredse medarbejdere kan måles 
på bundlinjen. Med en pension kan du øge 
engagementet og give dine medarbejdere blod 
på tanden til at blive i virksomheden. 
Undersøgelser peger nemlig på, at 
netop pension er en af de allervigtigste 
medarbejdergoder.  

Med en pension hører også muligheden for at 
få en sundhedsforsikring. Med den kan dine 
medarbejdere få adgang til psykologsamtaler 
uden henvisning fra lægen eller egenbetaling. 
Det betyder, at de kan få professionel hjælp 
allerede i opløbet, inden sygefraværet sætter 
ind, hvilket vil kunne mærkes på bundlinjen. 

Især de unge stiller stigende krav til, at en god 
pensionsordning er en del af lønpakken, når de 
er på udkig efter nyt job. Du vil derfor mangle 
et vigtigt trumfkort i en ansættelsessituation, 
hvis din virksomhed ikke tilbyder pension.

Rekordmange siger i disse dage op. Som 
arbejdsgiver er det en dyr fornøjelse, når 
medarbejdere smutter - hvad end det er tidligt 
eller sent i ansættelsen. Uden pension vil du 
mangle et vigtigt redskab til fastholdelse.

Nedsat produktivitet, øget arbejdsbyrde for 
de resterende medarbejdere og nedgang 
i omsætning. Der er mange negative 
konsekvenser ved at have medarbejdere, 
der begynder at udvise tegn på stress. Uden 
pension har du ikke samme mulighed for at 
give dine medarbejdere betalt, forebyggende 
hjælp, der potentielt kan afværge en 
langtidssygemelding.  

Økonomisk sikkerhedsnet ved 
sygemelding 
Medarbejdere der melder sig syge af fysiske 
og mentale årsager, bringer hvert år et utal af 
virksomheder i knæ. Dansk Erhverv anslår, at 
sygefravær koster det danske samfund mere 
end 40 milliarder hvert år. Om din virksomhed 
har pension eller ej, er afgørende for, hvor 
længe I økonomisk set kan ‘tåle’ at have den 
sygemeldte ansat.

Reducering af sygedage   
Hvert eneste år rammes 700.000 danskere af 
en sportsskade. Lad os sige, din medarbejder 
mister sit korsbånd i en fodboldkamp. I en 
sådan situation vil der være stor forskel på, hvor 
hurtigt din medarbejdere kan være tilbage på 
arbejde, igen, afhængigt af, om I har pension 
eller ej. 

Med pension modtager du som arbejdsgiver 
refusion for langvarigt sygemeldte 
medarbejdere. Der er altså bundlinje i det for 
din virksomhed, samtidigt med, at du som 
arbejdsgiver udviser socialt ansvar ved at du 
potentielt kan udskyde en afskedigelse, uden 
du mister penge på det.

Som en del af sundhedsforsikringen kan 
medarbejdere sendes direkte til fys, kiropraktor 
og på privathospital, hvilket betyder kortere 
behandlingsforløb.

Bliver en medarbejder sygemeldt, og har du 
ikke pension med dertilhørende forsikringer, 
vil der være mange omkostninger forbundet 
hermed. Løn i sygemeldingsperioden, 
genopstart på nedsat tid, eventuelt 
vikaransættelse i sygeperioden mm. Uden en 
pension vil du selv skulle punge ud til disse 
poster.  

Der kan være lang ventetid hos det offentlige 
på alt fra røngent, operation og genoptræning, 
hvilket potentielt kan betyde flere dyre 
sygedage for dig som arbejdsgiver. 



Afrunding.

Fede fordele for dig og dine medarbejdere 
Med en firmapension hos Grandhood får du adgang til alle fordelene 
nævnt ovenfor. Lige fra, at du stiller dig forrest i køen til at tiltrække 
kvalificerede medarbejdere, til at du bliver bedre rustet mod stress og 
sygemeldinger. Vi har samlet alle fordelene nedenfor:  
 
Med en firmapension får du hjælp til:  

• at vinde konkurrencen om de dygtige medarbejdere 
• at øge arbejdsglæde og engagement 
• at fastholdelse eksisterende medarbejdere
• at forebygge stress 
• refusion ved sygdom 
• hurtig behandling 
• reducering af sygefravær 

Som du kan udlede, er en firmapension langt fra blot et økonomisk 
sikkerhedsnet for din virksomhed. Det drejer sig i mindst lige så høj 
grad om, at du udviser et socialt ansvar overfor dine medarbejdere, 
ved at du både sørger for deres trivsel og helbred nu i form af 
forsikringer, men også for deres liv som pensionister i fremtiden i form 
af opsparing. Og så hjælper du endda dine medarbejdere med, at de 
kan få forsikringer og opsparing langt billigere, end hvis de skulle gøre 
det privat.



Hvorfor 
Grandhood?
Fordi det godt må være fedt at være pensionskunde. Bare fordi du først skal bruge din pension, den 
dag du bliver gammel, behøver oplevelsen af pension ikke være gammeldags. 

Hos Grandhood laver vi firmapension til den nye generation. Digital pension uden lange møder, 
men med rådgivning i vores app, så du og dine medarbejdere kan oprette pension, når I har tid. En 
pensionsløsning uden så meget bøvl, men med fleksibilitet så den kan tilpasses måden, du driver 
virksomhed på. 
 
2 ordninger med hver sine fordele
Hos Grandhood har vi to forskellige pensionsordninger: Mix’n’Match og All Inclusive. De er begge 
helt digitale og nemme at oprette, så I får samme gode oplevelse, uanset hvilken ordning I vælger. 

All Inclusive er ordningen, hvor alt er inkluderet - og alle er inkluderet. I All Inclusive er alle 
medarbejdere i virksomheden nemlig en del af ordningen og alle vores forsikringer er også 
inkluderet. 

Mix’n’Match er valgfrihed på to niveauer. Det betyder, at virksomheden selv vælger præcis hvilke 
og hvor mange medarbejdere, der skal være med i ordningen. Samtidig vælger medarbejderne selv, 
hvilke forsikringer de vil have. Det er derfor en fleksibel ordning, hvor I får frihed til at vælge selv og 
tilpasse ordningen til præcis jeres behov. 

“Hvis ikke arbejdsforholdene er i orden, 
får jeg svingdørspersonale”

Erik Frandsen
Grandhood-kunde, Kaptajn & Ejer



Next step.

Nu ved vi jo ikke helt, hvor du er i processen. Er du mon klar til at 
trykke på go’ knappen til din nye firmapension hos Grandhood? 
Har du brug for at summe lidt? Eller vil du måske gerne have en 
uforpligtende snak med en af vores rådgivere, så du kan få svar på 
eventuelle tvivlsspørgsmål? Uanset, så skal nok vi hjælpe dig videre 
herfra.  
 
Hvis du er klar, så opret dig direkte her. 

Vil du gerne have en snak med os, inden du tager nogle beslutninger, 
så følg mødelinket her, hvor du selv kan booke en snak med os, når 
det passer dig. 

Vi håber, du blev klogere, og at vi snart kan hjælpe dig og dine 
medarbejdere i gang med jeres nye firmapension. 

https://firma.grandhood.dk/tilmeld
https://meetings.hubspot.com/adam1252/mode-med-grandhood

