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Bara en av fem frågar om tjänstepension
Tjänstepensionen är en viktig fråga som ofta glöms bort när man förhandlar i samband med ett nytt jobb. Bara 18 procent av de
som bytt jobb de senaste tre åren lyfte frågan om tjänstepension och hela 43 procent uppger att de inte vet om de gjorde det.
Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF.

När man byter arbete är det viktigt att se över sina villkor, exempelvis lön och tjänstepension. I en undersökning som Novus har gjort på
uppdrag av AMF uppger 18 procent att de själva tog upp frågan om tjänstepension. 39 procent av de tillfrågade uppger att de fick information
av arbetsgivaren utan att själva behöva fråga. De flesta (43 procent) vet inte eller minns inte om de diskuterade tjänstepension.

– Det är synd att så få själva tar upp frågan om tjänstepension. Det handlar om uppskjuten lön och är därför lika viktigt att diskutera som
lönenivå och semestervillkor, saker som få glömmer bort att fråga om, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom, AMF.

I Sverige har 9 av 10 av alla som arbetar kollektivavtal och därmed också tjänstepension. Ändå uppger bara knappt 4 av 10 att de har fått
information om tjänstepension av arbetsgivaren.

– Arbetsgivaren borde ta chansen att informera om tjänstepensionen eftersom den är en av kollektivavtalens viktigaste förmåner. Dessutom
skulle vetskapen om att man har en trygg tjänstepension i sitt avtal säkert lugna många som är oroliga för pensionen, säger Carina Blomberg.

Tjänstepension handlar om mycket pengar. En 25-åring som idag har 23 000 kronor i lön kommer att ha cirka 800 000 kronor[1] i
tjänstepensionskapital vid 65 års ålder (i dagens penningvärde). Den som inte har tjänstepension via arbetet bör se till att kompenseras med
högre lön för att själv kunna spara till pensionen. Även egenföretagare måste spara själv.

Undersökningen genomfördes 27 augusti – 9 september 2014 i Novus omnibus. Av de 2 192 förvärvsarbetande i åldrarna 25-64 år som
undersökningen omfattade hade 868 personer (40 procent) bytt arbete eller anställning de senaste tre åren.

Undersökningen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

[1] Beräkning utifrån ny prognosstandard
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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 490 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.


