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Kort kring genomförandet 

 Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av AMF. 

 

 Syftet var att få kunskap om hur väl man känner till  möjligheten att 
välja återbetalningsskydd och vad detta innebär.  

 

 Målgruppen för undersökningen var allmänheten 25-65 år. 
Intervjuerna genomfördes via Novus Sverigepanel. 

 

 Mätningen omfattade sammanlagt 1484 intervjuer. 

 



Fråga: Vet du vad ett 
återbetalningsskydd är? 

Hälften säger att de vet vad ett återbetalningsskydd är och man 
beskriver det med att pengarna går till efterlevande 

BAS: Samtliga (n=1484) 

Ja  
49% 

Nej 24% 

Osäker/ 
Vet ej 
27% 

Fråga: Beskriv kort vad ett 
återbetalningsskydd är? 



Fråga: Har du någon/några  
pensionsförsäkringar idag? 

Nästan 7 av 10 har minst en pensionsförsäkring och majoriteten har 
också återbetalningsskydd på någon av dessa.  

BAS: Samtliga (n=1484), har sambo/pertnerskap (n=1049) 

Ja; 68% 

Nej; 20% 

Vet ej/osäker; 
12% 

Åldersgruppen 30-49 år (71%) och 50-64 år (76%) 
har i högra grad pensionsförsäkringar. 

34% 

23% 

16% 

27% 

Ja, på alla

Ja, på vissa

Nej, har inget
återbetalningsskydd

Vet ej/osäker

Åldersgruppen 50-64 
år (28%) har i större 
utsträckning 
återbetalningsskydd 
på vissa 
pensionsförsäkringar 

57% 

Fråga: Har du återbetalningsskydd på din  
pensionsförsäkring/dina pensionsförsäkringar? 



Fråga: Om man har tecknat ett återbetalningsskydd på sin pensionsförsäkring – tror du att detta skydd är 
permanent eller något som kan tas bort eller läggas till beroende på olika orsaker/olika livsfaser? 

Drygt 6 av 10 känner dock inte till att återbetalningsskydd är något 
som kan läggas till eller tas bort beroende på livsfas 

8% 

4% 

5% 

46% 

38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Det är permanent och kan inte ändras

Det kan läggas till men inte tas bort

Det kan tas bort men inte läggas till

Vet ej/osäker

Det kan läggas till och tas bort beroende
på tex olika orsaker/olika livsfaser

BAS: Samtliga (n=1484) 

• Den äldsta 
åldersgruppen 50-65 
år (14%) tror att 
återbetalnings-
skyddet är 
permanent och inte 
kan ändras. 

63% 



Fråga: Vet du hur ett återbetalningsskydd påverkar din pension medan du lever? 

Drygt varannan vet inte hur ett återbetalningsskydd påverkar 
pensionen medan man lever 

5% 

44% 

4% 

47% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pensionen påverkas inte alls

Pensionen blir lite lägre

Pensionen blir lite högre

Vet ej/osäker

BAS: Samtliga (n=1484) 

Männen anser att pensionen 
blir lite lägre (52%) även 
åldersgruppen 50-65 år 
(55%) anser att den blir lägre. 
 
Kvinnorna är i högre grad 
osäkra hur det påverkar 
pensionen (54%).  
 
Även den yngre 
åldersgruppen 25-29 år är 
osäker (69%) 
 
De som är gifta/partnerskap 
med barn (49%) utan barn 
(52%) anser att pensionen 
blir lite lägre. 
 
De som har 
återbetalningskydd på vissa  
(70%) och på alla (54%) av 
sina försäkringar anser att 
pensionen blir lite lägre. 



Fråga: Vad är viktigast för dig? 

Drygt hälften anser att det är viktigast att man själv får en högre 
pension medan man lever 

34% 

53% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Att mitt pensionskapital går till mina
arvingar när jag dör

Att jag själv får en högre pension medan
jag lever

Osäker/vet ej

BAS: Samtliga (n=1484) 

•Männen (39%) tycker det är viktigast att 
pensionskapitalet går till sina arvingar när 
de dör.  
 
•Kvinnorna (58%) och de äldre 50-65 år 
(59%) tycker det är viktigast att själv få en 
högre pension medan man lever. 
 
•De som är gifta/partnerskap (46%) och 
sammanboende (44%) med hemmavarande 
barn tycker det är viktigast att 
pensionskapitalet går till arvingarna vid 
dödsfall. 
 


