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Ny rapport: Stor spricka mellan 
svenskarnas mål och förväntningar på 
pensionen 

 
- Över hälften av svenskarna har som mål att få mer än 71 procent av sin lön i pension, men 

det är bara 17 procent som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det, visar en ny 

rapport från Söderberg & Partners.  

Söderberg & Partners släpper idag rapporten ”Pensionssprickan”, som bland annat innehåller 

resultatet av en undersökning Novus gjort på uppdrag av Söderberg & Partners kring hur stor 

pension svenskarna har som mål att få, jämfört med hur stor pension de faktiskt förväntar sig att få. 

Resultatet visar att sprickan mellan mål och förväntningar i vissa fall är alarmerande stor, och syftet 

med rapporten är att sätta ljus på utmaningen och lyfta frågan om vad som kan göras på 

samhällsnivå och på individnivå för att sprickan ska minska. 

 

Låga förväntningar på att nå pensionsmålen 

Av undersökningen framkommer det bland annat att mer än varannan svensk (59 procent) har som 

mål att få 71 procent eller mer av sin lön när de går i pension. På frågan om vad de förväntar sig att 

få ut svarar dock endast 17 procent att de faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå detta.  

Bryter man ner svarsgrupperna i ytterligare nivåer visar det sig dessutom att nästan en tredjedel av 

svenskarna (28 procent) har som mål att få så mycket som 81 procent eller mer av sin lön i pension. 

En nivå som dessvärre endast 3 procent räknar med att kunna uppnå, vilket ytterligare förstärker 

bilden av en spricka mellan mål och förväntningar på pensionen.   

- Det är verkligen oroväckande att sprickan mellan svenskarnas mål och förväntningar på 

pensionen är så pass stor. Det vilar ett stort eget ansvar på individer idag att själva ta hand 

om sitt pensionssparande, och i ett system som bygger på individuellt ansvar för pensionen 

måste det finnas en tro hos kollektivet på att deras engagemang och deras ansträngningar 

faktiskt kan hjälpa dem nå sina mål. Utan det riskerar en viktig nyckelkomponent i systemet 

att sättas ur spel, säger Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef på Söderberg & 

Partners. 

Du kan ta del av hela rapporten ”Pensionssprickan” här. 

 

 

https://www.soderbergpartners.se/pensionssprickan/


 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Tel: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter och tjänster. Vi bedriver verksamheter inom 

bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt 

kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland 

annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 
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