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 En rapport om Länsförsäkringars pensionskunder. 
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Utbetalningstid 
Kvinnor och män 
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Fakta 
Kvinnor väljer i större utsträckning 
än männen den kortaste 
utbetalningstiden som är 5 år. 

För de som valt utbetalning på 5, 10 
eller 15 år så är 
medelutbetalningstiden 7,2 år för 
män och 6,6 år för kvinnor. Kvinnor 
har en  statistiskt signifikant kortare 
medelutbetalningstid  

Andelen med livsvarig utbetalning är 
statistiskt sett lika mellan könen. 
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Utbetalningstid 
Andel med livsvarig utbetalning, per region. 
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Utbetalningstid 
Snittutbetalningstiden hos andelen som har utbetalning på 5, 10 eller 15 år, per region. 
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År 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns signifikanta skillnader i snittutbetalningstid (år) mellan Länsbolagen. ANOVA (p<0.001)För jämförelser mellan enskilda bolag krävs specifika signifikanstester.Statistiskt signifikant skillnad (andel försäkringar med livsvarig utbetalning) mellan storstad* / icke storstad (p<0.001) 33,5% utanför storstad har livsvarig utbetalning38,4% i storstad har livsvarig utbetalning*Bolag: Stockholm, Göteborg-Bohuslän, Skåne.Kolla medelinkomst per län, korrelation?Medelålder länsbolag (medelålder pensionärer länsbolag)
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Utbetalningstid 
Fakta 
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• I genomsnitt har 35 procent av Länsförsäkringars pensionskunder valt livsvarig utbetalning av sin privata pension 
eller tjänstepension. Men det finns stora regionala skillnader i hur pensionskunderna väljer utbetalningstid. 

• Över 40 procent av kunderna i Jönköpings län har valt livsvarig utbetalning av sin pension. Motsvararande siffra i 
Västerbotten är endast 25 procent.  

• Förutom Jönköping återfinns storstadsregionerna Stockholm och Skåne i toppen bland de län där flest väljer 
livsvarig utbetalning.  Nära 40 procent av pensionsspararna som bor där har livsvarig utbetalning. 

• När det gäller snittutbetalningstid bland de kunder som valt utbetalning under 5, 10 eller 15 år har Stockholmarna 
längst utbetalningstid med 7,25 år.  

• Kunderna i Gävleborg har i genomsnitt kortast utbetalningstid med i genomsnitt 6,55 år.  De tre 
storstadsregionerna ligger alla över snittbetalningstid på 7 år eller mer. 

• Kvinnor väljer i större utsträckning än männen den kortaste utbetalningstiden som är 5 år. 
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Utbetalningsålder 
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Startålder utbetalning 
Kvinnor och män 
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Männen väljer tidigare utbetalning. 

75,1 % av försäkringarna hos män 
börjar utbetalas vi 65 års ålder 
eller senare. 

77,3 % av försäkringarna hos 
kvinnor börjar utbetalas vi 65 års 
ålder eller senare 
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Påbörjad utbetalningsålder 
Andel utbetalningar som påbörjas vid 65 års ålder eller senare, per region. 
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Påbörjad utbetalningsålder 
Snittålder för påbörjad utbetalning för andel utbetalningar som påbörjas före 65 års ålder, per region. 
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Utbetalningsålder 
Fakta 
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• Fler kvinnor än män startar sina pensionsutbetalningar vid 65 års ålder eller senare,. 

• Med en snittålder på  60,5 år är Länsförsäkringars pensionskunder i Västerbotten yngst i landet när de startar sina 
pensionsutbetalningar.  

• Västerbotten har också den lägsta andelen sparare (72,5 procent) jämfört med övriga landet som börjar sina 
pensionsutbetalningar vid 65 år ålder eller senare. 

• Det kan jämföras med Uppsala där 79 procent av spararna påbörjar utbetalningarna vid 65 års ålder eller senare. 
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Planera livet som pensionär 

Tips 
• Gör en pensionsprognos på 

minpension.se och komplettera det egna 
sparandet vid behov. 

• Har du inte behov av ett 
efterlevandeskydd kan du sänka eller ta 
bort det helt. Det ger mer till din 
ålderspension. 

• Flytta stegvis över dina sparpengar till 
ränteplaceringar några år innan du 
planerar att sluta arbeta. Det minskar 
risken för brant nedgång i värdet på ditt 
sparande du har på aktiemarknaderna. 

• Läs mer om utbetalning av pension på 
lansforsakringar.se 
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https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/privatekonomi/din-pension/pensionsutbetalning/
https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/spara-placera/privatekonomi/din-pension/pensionsutbetalning/
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Om materialet 
Källa: Länsförsäkringar, bygger på nära 250 000 pensionsförsäkringar under utbetalning. 
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Tack! 
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