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Varannan svensk: det orange kuvertet gör mig orolig 
 
De orange kuverten med information om den allmänna pensionen har börjat levereras till Sveriges 
brevlådor. Hos varannan svensk – framförallt hos kvinnor – skapar tanken på kuvertet oro, enligt en 
undersökning som Skandia låtit genomföra. Hela sex av tio tycker att de har alltför dålig koll på sin 
pension, men bara var fjärde svensk tycker att det orange kuvertet hjälper dem fatta pensionsbeslut. 
 
– Ska du bara göra en enda insats för att få pensionskoll så ska du strunta i det orange kuvertet och gå 
in på minpension.se istället. Där får du en helhetsbild med både allmän pension, tjänstepension och 
privat pensionssparande. Om du inte kan logga in automatiskt direkt från din bank så kan du enkelt 
skaffa dig en pin-kod, säger Mattias Munter, pensionsexpert på Skandia. 
 
Undersökningen visar att det inte bara är unga pensionssparare som har dåligt samvete över bristande 
koll på pensionen. Även varannan 60-plus-are tycker själva att de borde vara bättre insatta. Mattias 
Munter är orolig för att många har byggt upp en bild av att det är krångligare än det är, vilket gör att 
man blir handlingsförlamad och inte gör någonting alls. 
 
– Har du passerat 60 är det verkligen hög tid att ta tag i surdegen, så att du inte får en otrevlig 
överraskning utan har tid att planera din ekonomi. Men oavsett ålder bör du bestämma dig för om du 
ska riva av plåstret och skaffa dig koll eller om du ska prioritera annat just nu. Släpp den förlamande 
pensionsångesten, säger Mattias Munter. 
 
Detaljerade resultat från undersökningen 

 Varannan (48,4 %) svensk säger att tanken på det orange kuvertet gör dem oroliga för sin 
pension. Kvinnor oroar sig mycket mer (54,9 %) än män (42,2 %). 

 Bara var fjärde (27,7 %) svensk tycker att det orange kuvertet hjälper dem fatta beslut om sin 
pension. 

 Två av tre (67,9 %) tänker läsa det orange kuvertet. 

 Sex av tio (61,1 %) svenskar tycker att de har alldeles för dålig koll på sin pension. Bland 60-
plus-are är det hälften (48,6 %). 

 
Om undersökningen 

 Undersökningen består av totalt 1000 intervjuer och genomfördes via internet av TNS Sifo på 
uppdrag av Skandia den 5-8 februari 2013 och totalresultatet har vägts så att det är 
representativt för målgruppen 16-74 år i hela Sverige. 

 Urvalet drogs ur TNS Sifos onlinepanel: Panelen har rekryterats representativt över hela landet 
via telefon och postala utskick. Det finns ingen möjlighet att ansluta sig till panelen utan att 
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först ha blivit kontaktad av TNS Sifo i anslutning till en undersökning som uppfyller kraven för 
representativitet. 

 
För ytterligare information: 
Mattias Munter, pensionsexpert Skandia, 08-788 14 37 
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39 
 
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Press/Intro/ 
 
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala 
bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt 
tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang.  Idag är vi en ledande nordisk leverantör av 
lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och 
Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda. 
 
Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda 
bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se 
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