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Hög medvetenhet om innehållet i orange kuvertet
Pensionsmyndighetens orange kuvertet innehåller endast information om en del av den framtida pensionen, så kallad allmän
pension. Utöver det har de flesta även tjänstepension. Kännedomen om innehållet i kuvertet är hög och även medvetenheten
om att tjänstepensionen kommer få stor betydelse för den framtida pensionen. Detta visar en undersökning som Novus har
genomfört på uppdrag av AMF.

Under de senaste månaderna har Pensionsmyndighetens orange kuvert skickats ut till pensionssparare i Sverige. I en undersökning från
Novus frågade AMF hur folk uppfattar vad det är för information som står i kuvertet. Undersökningen visar att hälften av de tillfrågade har en
korrekt bild, d.v.s. att innehållet endast visar den del som utgör allmän pension.

– Det är glädjande att se att så många är medvetna om innehållet i kuvertet. Jag tror det beror på att sajten minpension.se där man kan se
hela sin pension har uppmärksammats på flera sätt senaste tiden, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

Undersökningen visar att cirka en fjärdedel av de tillfrågade uppfattar att kuvertet innehåller något om pensionen, men vet inte riktigt i vilken
omfattning. 14 procent tror att det ger en komplett bild av den totala pensionen. Det är framförallt yngre generationer som i störst utsträckning
har en felaktig bild eller känner sig osäkra kring innehållet. Bäst koll har de som är närmare pension (50-65 år).

– Ju närmare pension man kommer desto mer angelägen blir pensionsfrågan, vilket inte är så konstigt. Jag skulle gärna se att medvetenheten
om pensionens delar och vikten av att ha en tjänstepension ökar bland yngre. Det är en god investering i framtiden, säger Carina Blomberg.

De flesta har kännedom om att de har en tjänstepension (83 procent) och dessutom är många medvetna om att tjänstepensionen har stor
betydelse. 65 procent anser att den har mycket stor betydelse eller ganska stor betydelse för den framtida pensionen.

– Tjänstepensionen kommer utgöra en allt större del av den totala pensionen framöver. Tack vare kollektivavtalen har de flesta en
tjänstepension. Då får man automatiskt en trygg lösning med låg avgift och man behöver inte engagera sig om man inte vill, säger Carina
Blomberg.

* Undersökningen är genomförd i mars/april 2014 på ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt omfattar undersökningen
1019 intervjuer i åldern 18-79 år.
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AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika
delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 450 miljarder
kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.


