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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av Skandia. Syftet med 
undersökningen är att kartlägga svenska 
allmänhetens inställning till den allmänna 
pensionen, premiepension och 
pensionssparande. Även att samla in relevanta 
insikter i syftet att använda resultatet i en 
kunskapsdriven kommunikation med 
media/allmänheten.

MÅLGRUPP
Den svenska allmänheten 18-65 år som inte 
har börjat ta ut sin pension. Delmålgrupp 30-
65 år som inte har börjat ta ut sin pension. 

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är 57%. Det finns inget 
som tyder på att bortfallet skulle snedvrida 
resultatet, utan undersökningen är 
åsiktsmässigt representativ för den grupp som 
skulle undersökas, och de slutsatser som 
presenteras i undersökningen gäller hela 
populationen. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande 
för hela gruppen som skall undersökas. 

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 
(kön, ålder, utbildning och region). Resultatet 
är efterstratifierat.

FELMARGINAL

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

Vid 300 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 4,5%
Vid utfall 50/50: +/- 5,7%Ålder:

18-65 år

Antal intervjuer:
1045
Fältperiod 4 - 10 
januari 2019

Deltagarfrekvens:
57%

+/-

Bakgrund & Genomförande
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Hälften svarar att de 
kommer se över sina 
fondval i premiepensions-
sparandet när det orange 
kuvertet kommer

Fråga: När du får ditt orange kuvert kommer
du att…
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…byta fonder i 
premiepensionssparandet?

…se över dina fondval i 
premiepensionssparandet?

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Se över dina fondval i premiepensionssparandet Netto Ja 
(50%)
• Personer i åldrarna 40-49 år svarar i högre utsträckning 

att de kommer se över sitt fondval i PPM (56%). Det 
gör även personer i åldrarna 50-59 år (60%) samt 
personer med en hushållsinkomst på 600k-/år (59%).

Byta fonder i pensionssparandet Netto Ja (35%)
• Män svarar i högre utsträckning att de kommer att 

byta fonder (41%). Det gör även personer i åldrarna 50-
65 år (42%) samt personer med en hushållsinkomst på 
600k-/år (44%).

BAS: 18-65 år som inte har börjat att ta ut sin pension 2019 (n=1045), 2018 (n=1010)  

Signifikant 
nergång

Signifikant 
nergång
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Hälften av dem mellan 30-65 år som inte har börjat ta ut sin 
pension svarar att de kommer att se över sina fondval i 
premiepensionssparandet när det fått sitt orange kuvertet

FRÅGA: När du får ditt orange kuvert, kommer du att se över dina fondval i premiepensionssparandet?
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BAS: Samtliga 30-65 år som inte har börjat ta ut sin pension 2019 (n=777), 2018 (n=748), 2017 (n=1152)

NETTO JA

2019: 50%
2018: 60%
2017: 49%

Signifikant 
nedgång

Signifikant 
uppgång


