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Pressmeddelande 2014-06-05 

Tjänstepension den viktigaste förmånen 

Tjänstepensionen anses vara den enskilt viktigaste förmånen att förhandla om med 

sin arbetsgivare. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av 

AMF. Avsättningen till tjänstepension är en del av lönen som sällan syns i 

lönekuvertet. Den som har kollektivavtal har automatiskt tjänstepension.  

Friskvård, tjänstebil, subventionerad lunch, pension och semester. Det finns mycket att 

förhandla om med sin arbetsgivare utöver högre lön. I en undersökning från Novus uppger 

drygt en fjärdedel (26 procent) av de tillfrågade att tjänstepensionen är den viktigaste 

förmånen. På andra plats (21 procent) hamnar längre semester och för 8 procent är 

friskvårdsbidraget viktigast.  

– Det är glädjande att så många förstår hur viktig tjänstepensionen faktiskt är. Jag råder alla 

som står i början av sin karriär att kolla om arbetsgivaren betalar tjänstepension. Det är en 

god investering i framtiden. Det handlar om mycket pengar, för den som tjänar 25 000 kronor 

i månaden innebär det cirka 1 100 kronor i pensionsparande varje månad. Om man inte får 

tjänstepension bör man kompenseras med en högre lön så att man kan spara själv, säger 

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF. 

Cirka 90 procent har tjänstepension via arbetsgivaren. I undersökningen uppger 83 procent 

att de har tjänstepension och 65 procent av dem anser att den har mycket stor eller ganska 

stor betydelse för den framtida pensionen. År 2012 stod tjänstepensionen för 24 procent av 

pensionärernas utbetalningar**. För framtidens pensionärer kommer den vara ännu större. 

– En bra tjänstepension kan innebära ett stort tillskott i plånboken som pensionär. Tack vare 

kollektivavtalen har de flesta en tjänstepension. Då får man automatiskt en trygg och bra 

lösning, säger Carina Blomberg. 

Intresset för tjänstepensionen som förmån är störst bland äldre. I gruppen 65-79 år anser 35 

procent att tjänstepensionen är den viktigaste förmånen. För åldersgruppen 18-29 år är 

motsvarande siffra 16 procent. 

* Undersökningen är genomförd i mars/april 2014 på ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt 
rekryterade Sverigepanel (webbpanel). Totalt omfattar undersökningen 1 019 intervjuer i åldrarna 18-79 år.  
** Orange rapport 2013, Pensionsmyndigheten. 
 

Bilagor: Novusrapporten och pressbilder. Finns även på AMFs medierum. 
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