
Pensioner!
- En studie om…!



Pensioner– om undersökningen!

Undersökningen	är	gjord	av	Inizio	på	uppdrag	av	A7onbladet	inom	ramen	för	Schibsted/Inizios		
opinionspanel	som	speglar	svenska	folket.	Undersökningen	är	gjord	den	1-8	februari	2016	inom		
ramen	för	Schibsted/Inizios	opinionspanel	och	omfaHar	1542	intervjuer.		
	
Målgruppen	är	uppdelar	i	två	delar;	dels	allmänheten	i	Sverige	18	år		och	äldre	som	inte	är	pensionär.	I	denna	
kategori	inkluderas	förMdspensionärer	och	sjukpensionärer.		Vi	har	även	ställt	frågor	endast	Mll	pensionärer.		
Målgruppen	redovisas	i	anslutning	Mll	frågorna.	Undersökningen	i	sin	helhet	är		genomförd	som	en	webbenkät.	
	
Frågornas	exakta	formulering	finns	som	en	bilaga	i	denna	rapport.	
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53%!
47%!

Ja! Nej!

Varannan svensk vet inte hur stor pensionen blir!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!   Varannan svensk (47%) vet 

inte hur mycket de kommer 
att få ut när de går i 
pension.  

!   Kunskapen hänger samman 
med ålder, bland de över 50 
år är kunskapen högst (79%) 
och bland de under 29 år är 
kunskapen lägst (17%), dvs 
17 procent känner till hur 
stor pensionen blir. 

!   Även höginkomsttagare 
(65%)  har större kunskap 
än de med lägre inkomst 
(44%). 

!   Frågans exakta formulering 
var: Vet du hur mycket 
pengar du kommer att få ut 
varje månad när du går i 
pension?                                       

      Ja, exakt 
      Ja, ungefär 
      Ja, men bara i stora drag 
      Nej, inte alls 
 

 

Vet du hur mycket pengar du kommer att få ut 
varje månad när du går i pension? 



62%!

38%!

Ja! Nej!

De flesta vet hur de ska ta reda på sin pension!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!   De flesta svenskar (62%) vet 

hur de ska ta reda på hur 
mycket de kommer att få ut 
varje månad när de går i 
pension.  

!    Denna kunskap är högre 
bland de som är över 50 år 
(85%) jämfört med de som 
är under 29 år (39%). 

!    Även höginkomsttagare 
(81%) har större kunskaper 
kring hur de ska ta reda på 
hur stor pensionen blir 
jämfört med de som har 
lägre inkomst (55%)  

Vet du hur du ska ta reda på hur mycket du kommer 
att få ut varje månad när du går i pension? 



47%!
53%!

Ja! Nej!

Varannan svensk tror inte på pensionssystemet!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!   Varannan svensk (53%) tror 

inte på pensionssystemet. 
!   Andelen som inte tror på 

systemet är högre bland 
kvinnor (57%) än bland män 
(50%) 

!   Misstron mot systemet är 
störst bland de mellan 
30-49 år (66%). 

!   När det gäller 
inkomstgrupperna är 
misstron störst bland de 
med inkomster mellan 
501.000- 800.000 sek (58%) 

Tror du på pensionssystemet?  
(Med detta menar vi om du tror att det finns pengar att dela ut när 

du blir gammal, att systemet är okänsligt för omvärldsfaktorer 
(räntor, konjunktur etc.) 



55%!

30%!

14%!

23%!

25%!

5%!

3%!

8%!

10%!

17%!

Tjänstepension (via arbetsgivare)!

Investeringssparkonto (hos din bank)!

Kapitalförsäkring!

Planerar att arbeta längre än 65 år!

Sparar genom att amortera på bolån!

Löneväxling (avsätts via arbetsgivare)!

Få del av min maka/makas premiepension!

Annat, nämligen!

Inget av ovanstående!

Tveksam, vet ej!

De flesta svenskar kompletterar sin statliga pension!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!  De flesta svenskar uppger att 

de kompletterar sin statliga 
pension och det vanligaste 
sättet är tjänstepension via 
sin arbetsgivare (55%). 
Andra vanliga sätt är via 
Investeringssparkonto 
(30%), genom att amortera 
på sitt bolån (25%) och 
genom att de planerar att 
arbeta längre än 65 år (23%) 

!   Män anger i snitt fler (2,0) 
sparformer än kvinnor (1,8) 

!   De över 50 år anger fler (2,3) 
sparformer än de under 29 
år (1,3)  

!   De med högst inkomst 
anger fler (2,3) sparformer 
jämfört med de med lägre 
inkomst (1,6) 

Utöver den statliga pensionen kan man även ha 
tjänstepension via sin arbetsgivare och även spara privat 
på olika sätt. Hur har du själv satt samman din pension? 



46%!

52%!

31%!

30%!

26%!

Hur mycket pengar jag får i pension!

Min hälsa!

Ensamhet!

Mitt boende!

Att inte vara behövd!

Hälsan oroar mer än pensionen!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!  Varannan svensk  (52%) 

oroar sig för sin hälsa när 
de tänker på sin ålderdom, 
följt av hur mycket de får i 
pension (46%). Färre oroar 
sig för ensamhet (31%), sitt 
boende (30%) och att inte 
vara behövd (26%). 

!  Kvinnor oroar sig i allmänhet 
mer än vad män gör, men 
rangordningen är 
densamma. 

!   Oron är större bland 
personer i åldern 30-49 år 
än bland de under 29 år och 
de över 50 år. 

Om du tänker på din ålderdom, i vilken utsträckning 
oroar du dig då för följande?!



13%!

37%!

29%!

15%!

5%!

2%!

Mycket intresserad!

Ganska intresserad!

Varken intresserad eller ointresserad!

Ganska ointresserad!

Mycket ointresserad!

Tveksam, vet ej!

Varannan svensk är intresserad av sin pension!
n= 1218, frågan ställd till allmänheten som ej är pensionär! Sammanfattning!

 
!  Varannan svensk uppger att 

de är intresserade av sin 
pension (37%+13%).  

!   Intresset ökar ju äldre man 
blir och även ju högre 
inkomsten är.  

Hur intresserad är du av din pension?!



De flesta pensionärer klarar sig bra på sin pension!
n= 310 (pensionärer)! Sammanfattning!

 
!  De flesta pensionärer i 

undersökningen uppger att 
de klarar sig bra på sin 
pension (28%-33%). Var 
femte uppger att de klarar 
sig mycket eller ganska 
dåligt. Sämst uppger 
sjukpensionärer/
förtidspensionärer att de 
klarar sig. 

På det hela taget, hur klarar du dig på din pension idag?!

28%!

33%!

18%!

12%!

9%!

0%!

Mycket bra!

Ganska bra!

Varken bra eller dåligt!

Ganska dåligt!

Mycket dåligt!

Tveksam, vet ej!




