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Om undersökningen 

 Undersökningen genomfördes i Novus omnibuss under perioden 27 augusti till 9 

september. 

 

 Målgrupp: Personer som de senaste tre åren börjat jobba eller fått nytt jobb, dvs fått 

ny arbetsgivare eller nya anställningsvillkor hos samma arbetsgivare. 

 

 Totalt tillfrågades 2 192 förvärvsarbetande i åldern 25-64 år varav 868 personer 

tillhörde målgruppen. 
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4 av 10 har fått ny arbetsgivare eller  
nya anställningsvillkor hos sin arbetsgivare. 

Fråga: Har du de senaste tre åren börjat jobba eller fått nytt jobb? 

BAS: Förvärvsarbetande 25-64 år (i detta fall arbetare/tjänstemän/egna företagare inkl. 

arbetssökande/föräldralediga) n=2 192 
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Av de som fått ny arbetsgivare eller nya anställningsvillkor uppger drygt 4 av 10 att de inte minns 
om de frågade om tjänstepension ingick. 37 procent fick besked att de ingick utan att fråga. 

Fråga: Vid din senaste anställning, frågade du din arbetsgivare  
om tjänstepension ingick i anställningsvillkoren? 

BAS: Personer som de senaste tre åren börjat jobba eller fått nytt jobb  n=868 
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Fråga: Vid din senaste anställning, frågade du din arbetsgivare 
 om tjänstepension ingick i anställningsvillkoren? 

BAS: Personer som de senaste tre åren börjat jobba eller fått nytt jobb  n=868 

Av de som fått ny arbetsgivare eller nya anställningsvillkor uppger drygt 4 av 10 att de inte minns 
om de frågade om tjänstepension ingick. 37 procent fick besked att de ingick utan att fråga. 

• Män (23%) frågar i högre utsträckning än kvinnor (14%) om tjänstepension ingår. 

• Kvinnor (49%) minns i lägre utsträckning än män (37%) om de frågat eller ej. 

• Signifikant fler (40%) i åldern 30-49 år fick besked att det ingick utan att fråga. 

• Gifta frågade i högre grad om tjänstepensionen (24%) 

• Signifikant fler höginkomsttagare frågade om tjänstepensionen (26%). 

• Tjänstemän och egenföretagare frågade i högre grad om tjänstepension (24%) 

respektive (38%).  

• Bland tjänstemän är det fler som inte frågade om tjänstepensionen (47%) 

• De med universitetsutbildning frågade i lägre grad om tjänstepensionen (44%) 

• Låginkomsttagare (55%) och arbetare (58%) minns i lägre utsträckning om de 

frågat eller ej. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


