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Pensionen är viktig

• Pensionstiden är lång 

• Viktigt att planera för 

pensionstiden

• Stort ansvar på individen

• Svårt att veta om man gör 

rätt



• Enklare att förstå hur mycket man sparar 

• Digitala hjälpmedel

• Fler pensioner och fler val – svårt att få överblick

• Valbara delar i både tjänstepensionen och 

premiepensionen

• Övergångsregler

• Förändrad arbetsmarknad

Tjänstepensionernas utveckling 

– har det blivit mer komplext?



Problem med tjänstepensionen

Sammanfattning:

1. Spararna upplever tjänstepensionen som svår

2. De kan inte heller så mycket om den

3. Äldre kan lika mycket (lite) som unga

4. Bristande kunskaper är ett hinder för bra beslut

5. Leder till passivitet



Svenska folkets kunskaper om pension

• Samarbete: UU, IFAU, ISF

• Undersökningsgrupp: 30-60 år

• Bruttourval: 12000 individer 

• Svarsfrekvens 30%

• Många frågor om pensionen



Tjänstepensionen upplevs som svår!

1= Inte alls, 5= Mycket väl

Hur väl skulle du säga att du förstår 

hur tjänstepensionen fungerar?



Var fjärde vet inte om de har 

tjänstepension

Täcks du för närvarande av något 

tjänstepensionsavtal?



En tredjedel har mycket bristande 

kunskaper

Antal rätt på kunskapsfrågor



Otillräckliga kunskaper för att förstå 

konsekvenser

Är du tillräckligt insatt i pensionssystemet för att förstå 

hur dina egna val påverkar din framtida pension?



Äldre och yngre är ungefär lika insatta

Är du tillräckligt insatt i pensionssystemet för att förstå hur 

dina egna val påverkar din framtida pension?



Varför är du inte tillräckligt insatt?

Jag kommer att sätta mig in i det när jag närmar mig pensionen



Bättre kunskaper – bättre beslut

1=stämmer inte alls, 5=stämmer helt

Jag tror att om jag hade haft mer kunskaper så hade jag 

fattat bättre beslut



Kunskap och oro för låg pension hänger ihop

Jag oroar mig för att få låg pension



Hur kan tjänstepensionen bli mer 

lättbegriplig?

• Förslag på hur den enskilde spararen kan få en bättre 

överblick över sin pension och vad som påverkar den

• Varför viktigt?

• Bättre och mer medvetna pensionsbeslut 

• Stärkt legitimitet för pensionssystemet

• Inga förslag om lagändringar!



1. Harmonisera nya avtal

2. Utöka flytträtten

3. Inför ett gemensamt fondtorg

4. Avveckla obligatoriska traditionella försäkringar

5. Vidareutveckla Minpension.se

6. Starta en organisation för tjänstepensionen

7. Utöka undervisningen om pensionssystemet

Våra förslag



Tack!


