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Om undersökningen 
Novusundersökningen genomfördes via en webbenkät under perioden 17 juni–30 
juni 2015. Totalt har 1 247 intervjuer med privatanställda tjänstemän genomförts. 
Deltagarfrekvensen uppgick till 56 procent. För att spegla verkligheten har resultatet 
viktats på ålder och kön. 

Följande fråga ställdes: ”Tycker du att något av detta är viktigt om du skulle göra 
aktiva val kring din pension?”. Respondenterna kunde välja obegränsat med 
svarsalternativ. 
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Så mycket mer pension blir det med låga avgifter 

De genomsnittliga avgifterna på de upphandlande fonderna inom ITP är cirka 0,40 
procent. Genomsnittsavgiften för samma fonder på den öppna marknaden är dubbelt 
så höga, cirka 0,80 procent. Beräkningen nedan är gjord med hjälp av räknesnurran 
på PTK Rådgivningstjänst.  

En årlig avgift som är 0,40 procentenheter lägre kan ge 215 000 kronor mer i 
pension, enligt PTKs beräkningar. Beräkningen bygger på en person som är 25 år, 
har en månadslön på 30 000 kronor och tjänar in till ITP 1. Personen väljer att gå i 
pension vid 65 års ålder. 

Beräkning med en avgift på 0,40 procent  
Förvaltningskostnader (avgifter) fram till 65 år: 202 000 kronor  
Tjänstepensionskapital vid 65 år: 3 627 000 kronor  

Beräkning med en avgift på 0,80 procent  
Förvaltningskostnader (avgifter) fram till 65 år: 363 000 kronor  
Tjänstepensionskapital vid 65 år: 3 412 000 kronor  

Skillnad i tjänstepensionskapital vid 65 år: 215 000  kronor  

Beräkningsgrunder 
Förväntad löneutveckling: 25–35 år 5 procent, 36–45 år 3 procent, 46–55 år 2 
procent, 56–65 år 1 procent 
Avkastning: 3 procent 
Avkastningsskatt: 0,6 procent 
Beräkningen utgår från att pensionsspararen har återbetalningsskydd.  
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https://secure.radgivningstjanst.se/alderspension/Simulera/
https://secure.radgivningstjanst.se/Fragor-och-svar1/avkastning/
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