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Pressmeddelande 
 
9 maj 2016 

 
Majoriteten av svenskarna saknar kunskap om sin pension 
 
Hälften av svenskarna tycker att pensionssparande är svårt och nästan lika många att det är 
tråkigt. Majoriteten saknar kunskap om sin framtida pension och en fjärdedel uppger att de 
kommer få svårt att klara ekonomin som pensionär. Det visar en undersökning som 
Swedbank och Sparbankerna har gjort tillsammans med Sifo. 
 
- Det är oroväckande att så många tycker att pensionssparande är svårt och tråkigt. Att 
planera för sin pension och spara långsiktigt är viktiga frågor, säger Arturo Arques, 
Swedbanks och Sparbankernas privatekonom. 
 
Swedbank och Sparbankerna genomförde under mars 2016 en undersökning med 2 000 
personer 16-60 år gällande bland annat pension. Undersökningen visar att hälften tycker 
att pensionssparande är svårt och nästan lika många att det är tråkigt. En femtedel är så 
ointresserade att de knappt ens öppnar sitt orangea kuvert för att ta reda på hur deras 
pension kommer att bli. 
 
Två tredjedelar har liten eller ingen kunskap om sin framtida pension. Andelen är högre 
bland kvinnor, yngre och låginkomsttagare. Det är också en större andel kvinnor som 
uppger att de kommer att ha svårt att klara sig på sin pension. Många känner en oro inför 
sin ekonomi som pensionär. 
 
- Oron över pensionen ökar med åldern. Över hälften tror att de får mindre än 70 procent 
av sin slutlön i pension. Det stämmer väl överens med andra studier om pensionen som 
andel av slutlönen. Ett sätt att öka pensionen är att arbeta längre och 40 procent av 
svenskarna kan tänka sig att arbeta något år längre om det skulle ge dem 1 000 kronor 
mer i pension per månad, fortsätter Arturo Arques. 
 
Omkring var femte svensk tror att de kommer att klara sig bra på sin framtida pension, 
men sju procent uppger att de aldrig kommer att klara sig. 
 
 
Åldersfördelat resultat 
 
Under 34 år 
Ju yngre man är desto mer ointresserad är man av sin pension. De yngre tycker att det är 
så långt kvar till pension, de har inte råd att spara till pension och prioriterar andra saker 
före pensionssparande. Hälften av 25-34-åringarna skulle vilja ha mer hjälp med sitt 
pensionssparande. 
 
Kunskapen om den framtida pensionen är låg i den här åldersgruppen, runt tre fjärdedelar 
uppger att de har ingen eller liten kunskap. Mindre än hälften tror att de kommer klara sig 
på sin pension. Omkring hälften uppger också att de kan tänka sig att arbeta något år 
längre för att få en högre pension. 
 
När man är under 34 år har man ännu inte kommit igång riktigt med sitt privata 
pensionssparande. En fjärdedel uppger att man har ett sparande avsett för sin framtida 
pension, knappt var femte vet inte hur de ska spara för sin pension. 
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35-54 år 
Med åldern ökar intresset för sin framtida pension och så även kunskapsnivån, men det är 
fortfarande 60 procent som har ingen eller liten kunskap om sin framtida pension. Två 
tredjedelar tror att de kommer att klara sig på sin pension. En fjärdedel uppger att de aldrig 
kommer att klara sig eller kommer att ha svårt att klara sig på sin pension. 
 
Runt 60 procent av de mellan 35 och 54 år tror att deras pension kommer att hamna på 
omkring 70 procent av deras slutlön. Över en tredjedel kan tänka sig att jobba lite längre 
för högre pension. 
 
Knappt tre av fyra i åldersgruppen har ett privat pensionssparande. Bland de som inte 
pensionssparar är främsta anledningen att de prioriterar andra saker, även en stor andel 
uppger att de inte har råd. 
 
 
Över 55 år 
Bland de över 55 år är det fler som är intresserade av sin framtida pension, men också fler 
som är oroliga. Kunskapsnivån är högre jämfört med de yngre åldersgrupperna, över 
hälften har ganska bra eller mycket bra kunskap om sin framtida pension. Nästan 80 
procent tror att de kommer att klara sig på sin pension.  
 
Andelen som kan tänka sig att jobba längre än till 65 år minskar med åldern. Bland de 
över 55 år är det en tredjedel som ser det som ett alternativ. Tre fjärdedelar har ett privat 
pensionssparande, av de som inte har det är största anledningen till det att man inte har 
råd. 
 
- Det är viktigt att ha koll på sin pension, fortsätter Arturo Arques, och avslutar med några 
tips. 
 

 Gå in på minpension.se för att få en bild av hur din pension förväntas bli. 

 Har du precis börjat arbeta och få en inkomst, påbörja ett privat pensionssparande. 
Ju tidigare du börjar spara långsiktigt till din pension, desto tryggare kan du vara i 
att få en bra ekonomi även som pensionär. 

 Om du inte redan har ett privat pensionssparande, starta ett. Om du har ett, se 
över det varje år. Kanske kan du öka ditt sparande, till exempel vid löneförhöjning. 

 Har du en lite högre inkomst är löneväxling ett bra sätt att pensionsspara. 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62   
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38 
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Bilaga. Tabeller 
 
 
Hur upplever du din kunskap kring din framtida pension och vilka alternativ som finns att 
spara idag? 
 
 Total Kvinnor Män 16-34 år 35-54 år 55-60 år 

Ingen eller liten kunskap 65 % 74 % 58 % 77 % 60 % 43 % 
Ganska eller mycket bra kunskap 31 % 23 % 40 % 19 % 38 % 53 % 
 
 
 
Hur tror du att du ekonomiskt kommer att klara dig på din framtida pension? 
 
 Total Kvinnor Män 16-34 år 35-54 år 55-60 år 

Kommer klara mig bra 19 % 14 % 24 % 19 % 19 % 22 % 
Kommer dra ner på vissa  
utgifter för att klara mig 

 
41 % 

 
39 % 

 
43 % 

 
28 % 

 
49 % 

 
56 % 

Summa klarar sig 60 % 53 % 67 % 47 % 68 % 78 % 
       
Kommer få svårt att klara mig 16 % 18 % 13 % 14 % 19 % 10 % 
Kommer aldrig klara mig 7 % 6 % 7 % 6 % 7 % 7 % 
 
 
 
Hur stor andel av din slutlön tror du att du får i pension den dagen du slutar jobba? 
 
 Total Kvinnor Män 16-34 år 35-54 år 55-60 år 

Mindre än 70 procent 52 % 50 % 53 % 38 % 61 % 64 % 
Mer än 70 procent 19 % 15 % 23 % 13 % 24 % 27 % 

 
 
 
Om du fick 1 000 kronor mer i pension per månad, skulle du då kunna tänka dig att jobba 
något år längre innan du går i pension? 
 
 Total Kvinnor Män 16-34 år 35-54 år 55-60 år 

Ja 41 % 41 % 42 % 48 % 36 % 33 % 
Nej 31% 27 % 35 % 20 % 39 % 44 % 
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