
Temporära uttag av pensionen 
Svar från AMF kunder – undersökning vår 2014 

 

För mer information:  

Carina Blomberg: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se 



Urval/Metod/Kön 

2 

55 % av de svarande är män 

44 % av de svarande är kvinnor 

Metod: Webbenkät 

 

Urval: Undersökningen baseras 

på en e-enkät skickad till 7 547 

av AMFs kunder som påbörjat 

temporära pensionsuttag under 

året 2013. 

 

Totalt antal svar: 2 290 under 

perioden 20 feb - 9 mars 2014. 

Fördelning kön 

1268 

1015 
Man

Kvinna



Antal AMF-kunder med tidsbestämda uttag 
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Andelen av AMFs kunder som tar ut tjänstepensionen på kortare tid ökar successivt.  

Nästan en fjärdedel av de privatanställda arbetarna inom SAF-LO som är kunder hos AMF, tar ut 

tjänstepensionen på tidsbegränsad tid. Bland de privatanställda tjänstemännen är andelen ännu högre, nästan 

30 procent. Högst andel är det inom KAP-KL, för kommun och landstingsanställda, där upp emot 40 procent tar 

ut tjänstepensionen på kort tid.  

 

AMFs kunder som har kort utbetalningstid tar ut pensionen i drygt sex år. 

 

Det är inte bara försäkringar med små belopp som tas ut under kort tid. 

 

Andel tjänstepensionskapital med tidsbestämd utbetalning, 2013 Antal AMF-kunder inom SAF-LO, ITP,  

KAP-KL med kortare uttag av tjänstepension 
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Vad var orsaken till att du valde att få tjänstepensions-
utbetalningen på tidsbestämd tid, dvs ej livet ut? 
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Varför har du valt att ta ut pensionen på kortare tid? 

Utifrån förvalda svarsalternativ. Ordmolnet visar vilka ord som förekom  i svaren. Ju större ord i 

ordmolnet desto oftare förekommande ord. Pigg och Frisk var det ord som flest använde i svar när det 

gällde varför man valt kortare utbetalningstid.  

  



6 

Vilken/vilka utbetalningstid/er har du valt på din eller dina 
tjänstepensionsförsäkringar? Du kan välja fler alternativ. 

• Flerval ej möjligt på denna fråga. Många verkar ha gjort en kombination av flera utbetalningstider.  

Vi tolkar svaren som att det är respondentens primära val. 

• Livsvarigt svarsalternativ saknades. 
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• Flerval ej möjligt på denna fråga. Många verkar ha gjort en kombination av flera saker. 

Hur planerade du för din ekonomi inför din tid 
som pensionär? 
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Hur stor månadsutbetalning får du ungefär från 
AMF varje månad (dvs efter skatt)? 
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Har du någon gång ångrat ditt beslut att ta ut din tjänstepension 
på tidsbestämd tid? 
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Troligtvis har du mer än en tjänstepensionsförsäkring – har du 
valt olika uttagstider på de olika tjänstepensionsförsäkringarna? 


