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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är 

kartlägga svenska allmänhetens syn på premiepensionen och pensionssparande, samt att samla in 

relevanta insikter i syftet att använda resultatet i kunskapsdriven kommunikation med media/allmänheten. 

MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE

Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-65 år som inte har börjat ta ut sin 

pension. 

Totalt har 1010 intervjuer genomförts under perioden 19 - 23 januari 2018. 

Deltagarfrekvensen är 57%.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa 

Sverigepanel.

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en diagramrapport. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är 

jämfört mot totalen. Resultatet är efterstratifierat.

Felmarginalen:

Vid 1 000 intervjuer: Vid 500 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% 

Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5%

Bakgrund & Genomförande

2018-02-09
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Premiepension PPM

2018-02-09
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Två av tre känner inte att de har tillräcklig kunskap när 

det gäller val av fonder för sin premiepension

FRÅGA: Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna 

placera ditt pensionssparande och få pengarna att växa när det gäller…

2018-02-09
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… val av fonder för din premiepension?

▪ Män anger i högre utsträckning att de har tillräckligt med 

kunskap för att kunna placera sitt pensionssparande och få 

pengarna att växa (38%).

▪ Endast ungefär 1 av 5 kvinnor anger att de har tillräckligt 

med kunskap (18%). 3 av 4 kvinnor anger att de saknar 

kunskap (75%).  

BAS: Samtliga 18-65 år, som inte börjat ta ut sin pension (n=1010 )
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Hälften skulle behöva mer kunskap om vad 

som möjliggör god framtida avkastning

2018-02-09
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val
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Information om vilka fonder
som investerar miljömässigt

och socialt hållbart

Annat, vad?

Vet ej

▪ Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de 

skulle behöva kunskap om vilken risknivå som är 

lämplig (37%), information om hur och var man rent 

praktiskt gör ett aktivt val (35%), hur avgifter påverkar 

ens pension (35%) samt vilka fonder som investerar 

miljömässigt och hållbart (34%). 

▪ 18-29 åringar skulle i större utsträckning än övriga 

åldersgrupper behöva information om hur och var 

man rent praktiskt gör ett aktivt val (45%) samt om 

vilka fonder som investerar miljömässigt och socialt 

hållbart (34%). 

FRÅGA: Vilken kunskap skulle du behöva för att placera ditt 

premiepensionssparande?

BAS: Har inte tillräckligt med kunskap för att kunna placera pensionssparande (n=726)
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Var tredje uppger att fondens risknivå avgör 

val av fond för bästa framtida avkastning

2018-02-09
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Gör inget aktivt val av
fonder

Vet ej

▪ Särskilt personer i åldern 40-49 år anser att risknivån 

på fonden avgör deras val (39%). 

▪ Också storstadsbor som tjänar mer än 40.000 

kr/månad uppger i större utsträckning att risknivån på 

fonden avgör deras val (46%). 

FRÅGA: Vilken faktor avgör ditt val av fond när det kommer till att få bästa 

möjliga framtida avkastning på ditt premiepensionssparande?

BAS: Samtliga 18-65 år, som inte börjat ta ut sin pension (n=1010)
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Vi på Novus älskar frågor

2018-02-09

Ieva Englund

Tel: 0720 70 04 10

ieva.englund@novus.se

Era kontakter:
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Anita Bergsveen

Tel: 0707 88 11 90

anita.bergsveen@novus.se

mailto:ieva.fernstrom@novus.se
mailto:anita.bergsveen@novus.se

