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Fyra av tio struntar i pensionssparande 
 
Drygt fyra av tio svenskar sparar inte regelbundet till sin pension. Det visar en färsk 
undersökning från Nordea.  
– Det är mycket oroande, kommenterar Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.  
Många har dessutom dåligt samvete för sin pension, visar undersökningen. 

 
Hela 43 procent uppger att man inte sparar regelbundet till sin pension, enligt undersökningen som 
är gjord bland personer 18-65 år.  
 
- Det är mycket oroande. Risken är att det blir en väldigt tråkig överraskning när man går i pension, 
och att man ställs inför en svår ekonomisk situation. Utan eget sparande blir det svårt att leva det 
upplevelserika liv man kanske har drömt om, säger Ingela Gabrielsson. 
 
Pensionen kan hamna på så låg nivå som 60 procent av lönen om man inte kompletterar med eget 
sparande under arbetslivet, poängterar hon. 
 
Undersökningen visar också att varannan anser sig sakna överblick över sin framtida pension. 
 
- Pensionssystemet kan framstå som krångligt och pensionen ligger långt fram i tid för många. Det 
bidrar till detta, säger Ingela Gabrielsson. 
 
En av fyra säger sig också ha dåligt samvete för sin pension. Och det är fler kvinnor än män som har 
det, nämligen 28 procent mot 21 procent. 
 
- Det faktum att vi inte har full koll på vår framtida pension ger oss dåligt samvete. Det gör i sin tur att 
vi går omkring och tänker på vår pension titt som tätt. Det blir en ond cirkel som det är svårt att ta sig 
ur. 
 
Oro för ett för litet sparande, tidsbrist och ett obegripligt pensionssystem ligger bakom det dåliga 
samvetet. Hela 63 procent tror att de sparar för lite privat. Dessutom uppger 39 procent att de aldrig 
hinner sätta sig in i sin pension. 
 
- Det är för mycket tro och tvivel och för lite vetande överlag. Alla kan ta reda på mer om sin pension 
och agera om det behövs. Det finns bra information på hemsidan minpension.se, i det orange 
kuvertet och hos din bank.  
 
I genomsnitt sparar vi 2 141 kronor per månad. Männen sparar nästan dubbelt så mycket som 
kvinnorna. 
 
- Kvinnor tjänar ofta mindre och sparar också mer till barnen och till flera andra ändamål. Det blir 
onödigt orättvist. Här vore det bra om vi kvinnor tänkte på att spara mer till oss själva, och inte bara 
till alla andra, säger Ingela Gabrielsson. 
 
För ytterligare information: 
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