Rapporten redogör för de svar som Pensionsmyndigheten fått i en
undersökning riktad till 70–75-åringar med frågor om bland annat hur deras
ekonomiska situation och hälsa är idag jämfört med när de började ta ut
pension samt om de hade gjort andra val om de kunnat välja om.
Närmare 7 av 10 av de intervjuade 70–75-åringarna upplever att deras
livssituation är oförändrad sedan de gick i pension medan närmare 3 av 10
menar att den har förändrats, till exempel genom att de har flyttat till en
annan bostad, blivit ensamstående eller blivit sambo.
Närmare 3 av 10 upplever också att de har en bättre hälsa jämfört med när
de gick i pension, medan 2 av 10 upplever en försämrad hälsa. Många
menar att det är mindre stressigt, att de i större utsträckning kan bestämma
över sin egen tid och att de har större möjlighet att ta hand om sig sedan de
gick i pension.
12 procent uppger att de arbetar parallellt med att de tar ut pension.
En tredjedel av 70–75-åringarna uppger att de är nöjda med sin ekonomiska
situation, medan en dryg tredjedel uttrycker att de är missnöjda.
Hälften svarar att de har en sämre pension idag jämfört med när de började
ta ut sin pension och att nivån på deras pension inte blivit som de förväntat
sig.
4 av 10 av 70–75-åringarna uppger att de får ut lika mycket pension nu som
när de började ta ut sin pension och 15 procent menar att de får ut mer,
medan 4 av 10 säger att de får ut mindre pension idag jämfört med när de
gick i pension.
För många av dem som får ut mindre pension har tjänstepensionen minskat
eller löpt ut. Det framkommer att många av 70–75-åringarna inte vet under
hur många år deras tjänstepensioner betalas ut. I många fall har de låtit det
som är förvalt gälla eftersom de inte känt till att de hade kunnat ändra det. I
vissa fall har det också varit ett medvetet val att ta ut hela tjänstepensionen
på kort tid, för att stärka en låg pension under de första åren som pensionär.
Närmare 2 av 10 av dem som fortsatt att arbeta uppger att de inte skulle
klara sig ekonomiskt utan att arbeta.

Hälften av 70–75-åringar har också anpassat sina utgifter efter sin nya
ekonomiska situation.
3 av 4 av 70–75-åringarna uppger att de haft kontakt med någon aktör innan
de började ta ut pension. Närmare hälften var i kontakt med
Pensionsmyndigheten, 3 av 10 med arbetsgivaren, 2 av 10 med bank och
drygt 1 av 10 med försäkringsbolag respektive pensionsbolag.
Bland de 70–75-åringar som tog kontakt med Pensionsmyndigheten före
pensioneringen tycker hälften att kontakten var bra medan 8 procent tycker
att den var dålig. Bland dem som varit i kontakt med Pensionsmyndigheten
efter pensioneringen tycker närmare 4 av 10 att kontakten var bra och 11
procent att den var dålig. Övriga minns inte, vet inte eller tycker att den
varken var bra eller dålig.

De olika tipsen är rangordnade efter hur många av de intervjuade som
nämnt dem.
-

Ha ett eget sparande till pension i någon form – gärna så tidigt som
möjligt.

-

Gå i pension/börja ta ut din pension senare eller så sent som möjligt.
Arbeta längre.

-

Informera dig/ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över
inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika
alternativ, till exempel hur stor pensionen blir om du arbetar längre,
tar ut tjänstepensionen livsvarigt med mera.

-

Ta reda på om du på din arbetsplats, och tidigare arbetsplatser,
omfattas av kollektivavtal eller tjänstepension.

-

Se över uttagstiden av dina tjänstepensioner, ta ut tjänstepensionen
på minst 10 år eller livslångt.

-

Glöm inte att skaffa fritidsintressen och att njuta och må bra.

Pensionsmyndighetens uppdrag är inte att påverka när människor ska gå i
pension och vilka val de ska göra genom livet. Däremot är det en del av
Pensionsmyndighetens uppdrag att, utifrån gällande regler och andra
förhållanden, informera, vägleda och ge blivande pensionärer en samlad bild
av hela pensionen samt informera om vilka faktorer som påverkar
pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka
konsekvenser olika val kan få för pensionen.
I Sverige är det för de flesta möjligt att börja ta ut de flesta tjänstepensioner
från 55 års ålder och allmän inkomstgrundad pension från 62 års ålder, från
61 års ålder för dig som är född tidigare än 1959.

Det är din livsinkomst och vid vilken ålder du väljer att ta ut pensionen som
bestämmer hur hög din allmänna pension blir per månad. Samma sak gäller
för många tjänstepensioner. Din livsinkomst blir naturligtvis högre ju fler år
du arbetar och ju mer heltid du arbetar samt ju högre lön du har.
Kortare perioder med lågt pensionsintjänande, exempelvis vid arbetslöshet,
deltidsarbete eller sjukdom, påverkar inte pensionen särskilt mycket. Längre
perioder kan däremot innebära att du får en lägre allmän pension och en
lägre tjänstepension.
En annan viktig faktor för storleken på pensionen är antalet år den ska
betalas ut. Den allmänna inkomstgrundade pensionen kan endast betalas ut
månadsvis och livet ut. Ju längre du väntar med att ta ut den allmänna
pensionen, desto mer pengar får du ut varje månad. Om du börjar ta ut
allmän pension tidigt så blir det månatliga pensionsbeloppet lägre jämfört
med om du påbörjar uttaget senare. Det beror på att pensionen ska räcka
under fler år än om du hade börjat ta ut pensionen senare i livet. Det
månatliga tjänstepensionsbeloppet är också beroende av den uttagstid du
väljer för den. Om du väljer ett livsvarigt uttag så gäller detsamma som för
den allmänna pensionen. Om du väljer en begränsad uttagstid, som till
exempel fem år, så får du ut relativt stora tjänstepensionsbelopp under den
första femårsperioden, men därefter upphör tjänstepensionsutbetalningarna
helt.

Pensionsmyndigheten vill naturligtvis att Pensionsmyndighetens
pensionsinformation och vägledning till blivande pensionärer är och
uppfattas som relevant, lättillgänglig och hjälpsam. Pensionsmyndigheten
har relativt god kunskap om vilka frågor människor ställer sig när han eller
hon planerar att ta ut sin pension samt när han eller hon överväger att gå ned
i arbetstid eller att sluta arbeta helt. Pensionsmyndigheten har också relativt
god kännedom om de val som människor faktiskt gör. Däremot vet
Pensionsmyndigheten relativt lite om hur människor uppfattar gjorda val när
de väl börjat ta ut sin pension och hur dessa val, enligt dem själva, har
påverkat deras livssituation.
För att få bättre kunskap om hur livssituationen uppfattas som pensionär har
Pensionsmyndigheten genomfört en undersökning bland 70–75-åringar där
vi söker svar på hur de uppfattar såväl sin privatekonomiska situation som
sin livssituation i övrigt. Vi söker också svar på om de skulle ha gjort andra
val idag, mot bakgrund av den kunskap de har nu av konsekvenserna av sina
val inför pensioneringen. I undersökningen ställer vi frågor om till exempel
när han eller hon började ta ut pension, den upplevda hälsan, vilka typer av
pensioner de får utbetalda, utbetalningstid för tjänstepension och om
storleken på pensionsbeloppen samt i vilken omfattning de eventuellt
arbetar i dagsläget. Vi ställer också frågor om varför man arbetar eller valt
att inte arbeta längre än man gjort.
För att få bättre kunskap om vilka källor till information och vägledning
som används inför och efter pensionsbeslutet söker vi även svar i
undersökningen om bland annat vilka kontakter 70–75-åringarna har tagit
när de har behövt stöd. För att få en så bra bild som möjligt av de som
besvarar enkäten har de fått uppge bakgrundsinformation om sig själva,
såsom kön, civilstånd, bostadsort, pensionsinkomst och tidigare inkomst.
Rapporten redovisar resultaten från undersökningen, med fokus på statistiskt
säkerställda skillnader mellan olika grupper av individer, till exempel
mellan kvinnor och män, olika civilstånd och olika inkomstgrupper.
Undersökningen genomfördes under sommaren 2019 och riktades till
personer i åldrarna 70–75 år som då var folkbokförda i Sverige.
Undersökningen inleddes med en kvalitativ del som består av 20
djupintervjuer med 70–75-åringar som bor i olika delar av landet. Den
uppföljande kvantitativa undersökningen omfattar 1 514 intervjuer. Av
2 500 tillfrågade inkom totalt 1 514 svar, varav 1 333 var postala och 181
via webb. Svarsfrekvensen i den kvantitativa undersökningen är 61 procent.
För mer information om genomförandet och redovisning av bortfall, se
rapportens bilaga 1.
En del av de uppgifter som Pensionsmyndigheten efterfrågar i enkäten har
Pensionsmyndigheten i form av registerdata över de personer som tjänar in
till pension och över de personer som myndigheten administrerar
utbetalningar för. Det finns flera anledningar till att vi i undersökningen har
efterfrågat en del uppgifter som Pensionsmyndigheten redan har. Den
främsta är att vi vill ha en så bred och relevant bild som möjligt av de

intervjuade personerna och eftersom vi inte har rätt att länka urvalet till
myndighetens register har vi därför behövt hämta uppgifterna direkt från
individerna.
I rapporten gör vi i vissa avsnitt en jämförelse av undersökningsdata mot
Pensionsmyndighetens egna registerdata.

I detta kapitel presenterar vi resultaten från undersökningen och belyser de
övergripande mönstren i svaren. Vi lyfter fram hur resultaten eventuellt
skiljer sig åt mellan exempelvis kvinnor och män, olika civilstånd, tidigare
inkomstnivå, utbildningsnivå, boende i storstad respektive övriga landet,
med mera. Vårt fokus i det första avsnittet, 2.1, är att ge en övergripande
bild av 70–75-åringarnas situation och deras syn på den. I kapitlets
efterföljande avsnitt, 2.2, breddar och fördjupar vi oss i vilka olika
pensioner de har och i avsnitt 2.3 till vem de har vänt sig för att få
information och hur de ser på den.

Samtliga av de 70–75-åringar som besvarat vår enkät tar ut pension, se figur
1. Det stämmer väl överens med de registeruppgifter som
Pensionsmyndigheten har, där vi kan utläsa att drygt 98 procent av både
kvinnor och män i denna åldersgrupp tar ut pension.1
Det är tydligt att många har börjat ta ut pension vid 65 år i denna
åldersgrupp, men också att det var vanligt att börja ta ut sin pension före 65
års ålder. Det är däremot mer ovanligt att ha börjat ta ut pension efter 65 års
ålder. Hälften började ta ut pension vid 65 års ålder, en tredjedel före och 15
procent efter 65 års ålder.
En jämförelse med de registeruppgifter Pensionsmyndigheten har visar att
mönstren är lika med störst andel som börjat ta ut pension vid 65 års ålder
och en betydligt större andel som börjar ta ut pensionen före 65 år än efter
65 år. Samtidigt skiljer sig fördelningen mellan åldrarna något. Enligt
registeruppgifterna från juni 2019 över folkbokförda 70–75-åringar började
fler jämfört med det som framkommer i undersökningen att ta ut pension
vid 65 år och färre efter 65 års ålder (29 procent före 65 års ålder, 62
procent vid 65 års ålder och 9 procent efter 65 års ålder).
Att undersökningsdata skiljer sig från registerdata kan bero på att registren
enbart visar uttag av allmän inkomstpension, oavsett uttagsnivå, och
garantipension medan undersökningsdata baseras på vad de som deltar i
studien svarar. De svarande kan till exempel tolkat in när de började ta ut
även tjänstepension och privat pension.
12 procent av årsgruppen yrkesarbetar fortfarande, parallellt med att de tar
ut pension, se figur 2.

De allra flesta, närmare 70 procent, upplever att deras livssituation är
oförändrad sedan de gick i pension, medan en dryg fjärdedel menar att den
förändrats på ett eller annat sätt. Bland dem som uppger att de numera har
en ändrad livssituation uppger de flesta att de har flyttat till en annan bostad,
blivit sambo eller har blivit ensamstående, se figur 3.

Det är något fler som upplever att de har en bättre hälsa än som upplever att
de har en sämre hälsa jämfört med när de gick i pension, drygt en fjärdedel
menar att de har en bättre hälsa medan en femtedel säger att de har fått en
sämre hälsa, se figur 4.
I djupintervjuerna framgick det att de som upplever en förbättrad hälsa
menar att det är mindre stressigt, att de kan bestämma över sin egen tid och
att de har större möjlighet att ta hand om sig sedan de gick i pension.
Bland dem som upplever en försämring i hälsan finns en överrepresentation
av dem som har låg pension (mindre än 13 000 kronor per månad), är utan
tjänstepension och har lågt intresse och kunskap i pensionsfrågor.

Drygt 40 procent av 70–75 åringarna tycker att de har fått den pension de
förväntade sig medan hälften i åldersgruppen tycker att de inte har fått den
pension som de förväntade sig, se figur 5. En av tio anser att de har en bättre
ekonomisk situation än väntat, men ungefär hälften i åldersgruppen menar
däremot att deras ekonomiska situation blev sämre än de förväntade sig, se
figur 6. Närmare en fjärdedel av 70–75-åringarna uppger att de hade börjat
ta ut sin pension senare om de hade kunnat välja om, se figur 7.
Jämfört med Pensionsmyndighetens tidigare Pensionsbeslutsundersökning2,
som genomfördes bland nyblivna pensionärer (de flesta i 60–65-årsåldern),
är det en större andel bland 70–75-åringarna som uppger att de har en sämre
ekonomisk situation än vad de förväntade sig innan de började ta ut sin
pension.
Bland dem som tycker att de fått den pension som de förväntade sig är män,
högutbildade, de med hög pension (mer än 19 000 kronor per månad), de
som har tjänstepension, de som har ett privat pensionssparande, de som har
ett bra förtroende för Pensionsmyndigheten samt de som har ett medelstort
eller stort intresse och kunskap i pensionsfrågor överrepresenterade.
Bland dem som upplever att de har en sämre ekonomisk situation än vad de
förväntade sig är istället kvinnor, lågutbildade, de med låg pension (mindre
än 13 000 kronor per månad), de utan privat pensionssparande, de som har
lågt förtroende för Pensionsmyndigheten och lågt intresse och kunskap i
pensionsfrågor överrepresenterade.

En tredjedel av 70–75-åringarna uppger att de är nöjda med sin ekonomiska
situation, medan en dryg tredjedel uppger att de är missnöjda med sin
ekonomiska situation, se figur 8 nedan. Att det inte är fler som är missnöjda
trots att fler än så uppger att de fått en sämre ekonomisk situation än de
förväntat sig, enligt figur 6 ovan, kan bero på att denna åldersgrupp har
anpassat ”mun efter matsäck”. Hälften av 70–75-åringarna menar att de har
gjort något för att anpassa sig till livet som pensionär, se figur 9. Det
vanligaste är att man dragit ned på konsumtionen, till exempel nöjen, resor,
kläder och hygienartiklar. Andra anpassningar är att man har sagt upp
abonnemang och avtal, bytt bostad eller sålt bilen. Flera av de 70–75-åringar
som vi djupintervjuat berättar att de har mycket låga inkomster, men ändå är
nöjda med livet och väljer att köpa och göra sådant som inte kostar så
mycket.

De allra flesta av 70–75-åringarna, närmare 9 av 10, har slutat arbeta helt.
En tredjedel av dem uppger att de slutade arbeta vid 65 års ålder, medan 4
av 10 valde att sluta arbeta före och 1 av 5 efter 65 års ålder, se figur 10.
Närmare hälften av 70–75-åringarna som inte jobbar menar att de kunde ha
arbetat högre upp i åldern om de fått andra förutsättningar, se figur 11.
Resultaten visar på att högre pension inte är den viktigaste förutsättningen,
utan snarare hälsan och att arbetsgivaren faktiskt ger möjligheten till fortsatt
arbete3. Andra vanliga svar har med arbetstider och arbetsmiljö att göra.

Drygt 1 av 10 av 70–75-åringarna arbetar fortfarande. Det kan jämföras med
Pensionsmyndighetens Pensionsbeslutsundersökning4 där
Pensionsmyndigheten lät intervjua nyblivna pensionärer (de flesta i 60–65årsåldern) och där fyra av tio uppgav att de fortfarande arbetade. Det är
främst män, egenföretagare och höginkomsttagare som fortsätter att arbeta
samtidigt som de tar ut pension.
16 procent5 bland dem som arbetar svarar att de inte skulle klara sig
ekonomiskt på enbart pensionen, vilket visar att det inte alltid räcker med att
dra ned på utgifterna för att klara sig, se figur 12. Annars arbetar de flesta
för att de vill det själva och de känner att de kan sluta arbeta när de vill.
Några menar att de fortsätter att arbeta för att de lovat att arbeta ett tag till
eller att de känner att arbetsplatsen inte fungerar utan dem.
Bland de 70–75-åringar som fortfarande arbetar är det vanligast att arbeta
deltid, se figur 13. Drygt hälften arbetar upp till 20 timmar i veckan och det
är endast en av tio som arbetar heltid.

6 av 10 av dem som arbetar har arbetat hela tiden sedan de började ta ut
pension, medan 1 av 4 har varit pensionär på heltid emellanåt, se figur 14.
En forskningsstudie med fokus på psykologisk hälsa i samband med
pensionsövergången, HEARTS6, visar att det verkar bli vanligare att gå
fram och tillbaka mellan att vara pensionär på heltid och arbeta parallellt
med att ta ut pension.

Pensionen kan bestå av tre delar. En del är allmän pension som
Pensionsmyndigheten administrerar och där tilläggspension,
inkomstpension och premiepension ingår. Dessa pensioner är baserade på
tidigare inkomst. Den som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet kan
få garantipension. Därutöver kan pensionärer ha rätt till bostadstillägg och
eller äldreförsörjningsstöd.
En annan del är tjänstepension som följer av avtal mellan arbetsgivare och
fack och en tredje del är eventuellt eget sparande till pension. Alla som
omfattas av kollektivavtal via sin arbetsplats har tjänstepension, men det
finns även individuella tjänstepensioner för dem som arbetar på en
arbetsplats utan kollektivavtal. Vissa arbetsgivare erbjuder inte
tjänstepension alls. Egenföretagare och anställda som inte har tjänstepension
behöver själva spara till pensionen för att kompensera för den uteblivna
tjänstepensionen.
Den som ska börja ta ut allmän inkomstgrundad pension får välja hur stor
del av pensionen som ska tas ut: 100, 75, 50 eller 25 procent av det årliga
pensionsbeloppet. Den som vill kan ändra uttagsnivån under pensionstiden,
men den allmänna pensionen kan endast betalas ut månadsvis och livet ut.
Avgiftsbestämda tjänstepensioner kan betalas livet ut eller under en
tidsbegränsad period, exempelvis under 5, 10 eller 20 år. Det ser olika ut
beroende på kollektivavtalsområde. Det månatliga beloppet blir högre ju
kortare uttagstiden är. Även för tjänstepensionen kan man välja att ta ut
delar, men i regel kan man inte sänka uttagsnivån över tid. Det är också
vanligt att tjänstepensionen inom ett och samma avtal består av flera olika
delar och att individen kan välja uttagstid och uttagsnivå oberoende av dessa
delar. Till exempel finns det inom det statliga avtalsområdet för dem födda
1943 eller senare en förmånsbestämd del som endast kan betalas ut livslångt
och två avgiftsbestämda delar, där individen själv kan bestämma uttagstid
på 5 år eller längre för den ena av dem. Även för det privata avdragsgilla
pensionssparandet är den kortaste uttagstiden 5 år men individen kan välja
att ta ut sparbeloppen under en längre period. Storleken på det beloppet
bestämmer individen själv, beloppet kan vara jämnt fördelat eller stigande
över tid.
I detta avsnitt presenterar vi hur mycket de intervjuade 70–75-åringarna
uppger att de får ut i sammanlagd pension idag jämfört med när han eller
hon började ta ut pensionen. Frågorna som 70–75-åringarna fått gäller det
totala pensionsbeloppet och innefattar allmän pension, tjänstepension och
privat pensionssparande.

Cirka 40 procent av 70–75-åringarna svarar att de får ut ungefär samma
belopp nu jämfört med när de började ta ut pension medan 15 procent
uppger att de får ett högre belopp. Cirka 40 procent av åldersgruppen uppger
att de får en lägre pension än när de började ta ut pensionen, se figur 15.

En förklaring till att cirka 40 procent av 70–75 åringarna har en lägre
pension totalt sett jämfört med när de började ta ut pension, se avsnittet
ovan, är att utbetalningen av tjänstepensionen har upphört eller minskat över
tid. 3 av 10 i åldersgruppen uppger att de får ut mindre i tjänstepension
jämfört med tidigare. Ytterligare 1 av 10 menar att deras tjänstepension har
löpt ut, se figur 16. Resultat visar också att cirka 1 av 10 inte känner till om
de får någon tjänstepension.
Totalt sett är det närmare en fjärdedel av 70–75 åringarna som uppger att de
inte längre får någon tjänstepension eller har aldrig haft någon medan två
tredjedelar uppger att de fortfarande får ut tjänstepension.
Män, högutbildade, de med hög pension och de med tidigare hög
arbetsinkomst får fortfarande ut tjänstepension i större utsträckning än
kvinnor, lågutbildade och de med låg pension och tidigare låg
arbetsinkomst.
Kvinnor, de med låg pension och låg tidigare arbetsinkomst har i större
utsträckning än dem som har hög pension och hög tidigare arbetsinkomst
tagit ut huvuddelen av sin tjänstepension på kort tid. En bidragande orsak

till det kan vara att de behövt dryga ut sin ekonomi för att klara sina utgifter
i större utsträckning än de med hög pension och tidigare hög arbetsinkomst.
Den senaste utbetalningsuppgiften om individers tjänstepensioner som
Pensionsmyndigheten har tillgång till i sina register är i nuläget för år 2018
och på årsbasis. Vi kan därför inte i med säkerhet jämföra de resultat som
framkommer i studien kring andelarna som fortfarande får ut tjänstepension
med hur det faktiskt ser ut i den här åldersgruppen.
Jämfört med 2018 års data på årsbasis, som visar att 9 procent i
åldersgruppen 70–75-åringar inte får ut tjänstepension, är det en större andel
i studien som uppger att inte får ut tjänstepension, 22 procent. Att
enkätuppgifterna skiljer sig från 2018 års utbetalningsstatistik kan vara en
indikation på att alla 70–75-åringar inte är insatta i sin tjänstepension och
vad som gäller eller att tjänstepensionsbeloppen är så pass små att 70–75åringarna inte räknar med dem som inkomstkälla. Det kan också bero på att
utbetalningsstatistiken visar helårsuppgifter och inte om utbetalningar har
gjort löpande under året eller enbart delar av året.

Som vi tar upp ovan i rapporten består tjänstepensionen ofta av olika delar.
De olika delarna i de svenska tjänstepensionerna har under de senaste
decennierna gått från att helt, eller i huvudsak, ha livslång utbetalning till att
en del, eller alla delarna i tjänstepensionen, kan tas ut tidsbegränsat. För de
avgiftsbestämda delarna är det i regel upp till var och en att välja
uttagstiden. De vanligaste uttagstider som erbjuds är 5 år, 10 år, 20 år och

livslångt, men det ser olika ut mellan olika tjänstepensionsavtal och mellan
olika tjänstepensionsprodukter inom ett och samma avtal. För att underlätta
för den som ska ta ut pensionen visar försäkringsbolagen ett förvalt
alternativ som gäller om individiden inte själv ändrar något. Förvalet för de
avgiftsbestämda delarna har tidigare ofta varit 5 år, det vill säga den kortaste
uttagstid som är tillåten enligt lag. På senare år har allt fler försäkringsbolag
gått över till att ha livslång utbetalningstid som förval, men sannolikt har
flertalet av 70–75-åringarna haft en kortare uttagstid som förval för
åtminstone en del av sin tjänstepension.
Resultaten i vår studie visar att det bland 70–75-åringarna är vanligast att ta
ut huvuddelen av sin tjänstepension på 10 år eller kortare tid, 41 procent
svarar att de gjort det, se figur 17 nedan. Det är dessutom vanligare att de
tagit ut tjänstepensionen på 5 år än på 10 år, 25 procent tar ut pensionen
under en femårsperiod jämfört med 14 procent en tioårsperiod. 16 procent
av deltagarna i studien uppger att de inte känner till vilken uttagstid de har
för huvuddelen av tjänstepensionen.
I djupintervjuerna framkommer det att många av 70–75-åringarna inte är
särskilt insatta i sina tjänstepensioner. En del av dem verkar inte kunna
skilja på tjänstepension, allmän pension och privat pensionssparande och än
mindre de olika tjänstepensionerna de har från olika arbetsgivare. Många av
dem berättar också att de inte visste om att tjänstepensionen skulle sluta
betalas ut efter en sådan kort tid som den gjorde. De är överraskade av att de
plötsligt fått en lägre pension i och med att vissa
tjänstepensionsutbetalningar har upphört.
De med låg utbildning och låg pension har en låg kännedom om sina
tjänstepensioner i större utsträckning än dem med hög utbildning och hög
pension.
Bland dem som har en kort utbetalningstid för sina tjänstepensioner är
kvinnor, boende i andra delar av landet än i de tre storstadsregionerna och
de med låg arbetsinkomst innan pensionen överrepresenterade. Det
framkommer inte i vår undersökning om de har varit medvetna om att
förvalet var ställt på en kort utbetalningstid och att tjänstepensionen därför
skulle upphöra efter en kort tid. Likaså går det inte att utläsa om de svarande
aktivt har valt en kortare utbetalningstid för att hjälpa upp en annars relativt
dålig ekonomi. I djupintervjuerna förekommer båda resonemangen och
troligen är det så att båda scenarierna existerar.
Även de med låg pension är överrepresenterade bland dem med kort
utbetalningstid för sina tjänstepensioner, vilket skulle kunna bero på det
faktum att delar av eller hela tjänstepensionen upphört och att det är därför
de har låg pension. Men det skulle även kunna vara så att gruppen är
överrepresenterad även om man bara jämför den allmänna pensionen och att
det är den låga pensionen som lett till en kort uttagstid av tjänstepensionen
snarare än tvärtom.

När vi frågar hur nöjda eller missnöjda 70–75-åringarna är med uttagstiden
för tjänstepensionen svarar närmare 4 av 10 att de är nöjda medan drygt 1 av
10 svarar att de är missnöjda. Hälften av de tillfrågade svarar att de varken
är nöjda eller missnöjda eller inte kan ta ställning i frågan, se figur 18
nedan.
Resultatet visar även att en del av 70–75-åringarna inte upplever att
uttagstiden var deras beslut, de utgör 5 procent. Här är kvinnor och
lågutbildade är överrepresenterande.
Kvinnorna är också överrepresenterade bland dem som inte vet vad de
tycker om sin uttagstid av tjänstepensionen, medan män och högutbildade är
överrepresenterade bland dem som är nöjda med uttagstiden för sin
tjänstepension.
Personer med låg pension är missnöjda med uttagstiden i större utsträckning
än de som har hög pension.

Fler än hälften av de 70–75-åringar som är missnöjda eller mycket
missnöjda med uttagstiden för (huvuddelen av) tjänstepensionen uppger att
de skulle ha valt en längre uttagstid, om de hade kunnat välja om. Det
motsvarar 6 procent av alla 70–75-åringar som deltagit i studien och som
har eller haft tjänstepension.
Det är enbart 3 procent av de som är missnöjda som uppger att de skulle ha
valt en kortare uttagsperiod, se figur 19 nedan.

Basen, antalet som är missnöjda bland deltagarna i studien är relativt få, 140
personer, och det utkristalliserar sig inte några statistiskt säkerställda
skillnader mellan olika grupper såsom till exempel kön, civilstånd, boende i
storstäder respektive övriga landet och utbildningsnivåer. Ju mindre baser,
desto större skillnader krävs det för att vara statistiskt säkerställda
skillnader, eftersom felmarginalen är större ju mindre basen är.

Cirka 7 av 10 av dem som har eller har haft tjänstepension svarar att de vet
varifrån tjänstepensionen kommer, medan cirka 2 av 10 säger sig inte veta
det. Ytterligare 7 procent väljer att inte svara på frågan, se figur 20.
Kvinnor och högutbildade uppger att de känner till varifrån tjänstepensionen
kommer i större utsträckning än män och lågutbildade. Även de med hög
pension och hög tidigare arbetsinkomst uppger att de känner till det i större
utsträckning än dem med låg pension och låg tidigare arbetsinkomst.
Det är intressant att kvinnor i större utsträckning än män uppger att de
känner till varifrån tjänstepensionen kommer, eftersom det i undersökningar
om ekonomi annars är vanligare att kvinnor är mer blygsamma än männen
kring vad de känner till och kan.
Förklaringen till resultatet kan ligga i att frågan är ställd till dem som i en
tidigare fråga har uppgett att de känner till att de har eller har haft
tjänstepension. De som uppgett att de inte känner till det får alltså inte
följdfrågan om de vet varifrån tjänstepensionen kommer. Det var en mindre
andel av kvinnorna än av männen som svarade att de känner till att de har
eller haft tjänstepension. Det kan alltså vara så att de kvinnor som vet att de
har eller har haft tjänstepension också i större utsträckning vet varifrån deras
tjänstepension kommer jämfört med motsvarande grupp män.

Tanken med löneväxling är att du som anställd avstår från en del av din
bruttolön idag för att istället få ut den delen i en framtida tjänstepension.
Den växlade delen placerar antingen arbetsgivaren eller den anställde själv
(beroende på överenskommelsen) i regel i en pensionsförsäkring.
Löneväxlingen ger alltså en möjlighet att få en högre tjänstepension för dem
som redan omfattas av en tjänstepensionslösning men det ger också en
möjlighet för dem som inte erbjuds tjänstepension på arbetsplatsen att få
tjänstepension.
Vid löneväxling till tjänstepension betalas inkomstskatt på de insatta
pengarna först när pengarna ska betalas ut som pension. Du sparar alltså av
din bruttolön istället för av din nettolön och har därför möjlighet att spara ett
högre belopp än annars. Eftersom din arbetsgivare betalar lägre skatt på
pengar som avsätts till pension, jämfört med pengar som avsätts till lön,
mellanskillnaden är ungefär 6 procent, kan du få högre avsättningar. De
flesta arbetsgivare väljer att själva gå jämnt upp, och låta mellanskillnaden
tillfalla den anställde. Denna fördel är mer uttalad för dig som betalar statlig
inkomstskatt och som genom löneväxling reducerar din lön till gränsen för
statlig inkomstskatt. Gränsen för statlig inkomstskatt är 43 600 kronor i
månaden år 2020.
Kritiker av löneväxling menar att det finns en stor osäkerhet kring om det är
ekonomiskt fördelaktigt att avstå lön idag och på så sätt skjuta på
inkomstskatten till framtiden, i och med att ingen vet hur stor skatten på
pension kommer att vara när du väljer att ta ut pensionen. Om
inkomstskatten är högre vid pensionsuttaget så förlorar du på att skjuta upp
beskattningen, jämfört med om du skulle ha sparat ett lika stort belopp från
din nettolön. Då skulle det vara mer fördelaktigt för dig att spara till
pensionen med redan beskattade pengar.
Löneväxling lönar sig sannolikt inte för lön efter löneväxling under gränsen
för maximal avsättning till allmän pension, 44 892 kronor i månaden 2020,
eftersom avsättningen till den allmänna pensionen då minskar, du får alltså
lägre allmän pension. Andra delar som också påverkas negativt av
löneväxling under denna lönenivå är storleken på sjukpenning,
föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner.
Löneväxling kan däremot vara fördelaktig för lön över gränsen för att tjäna
in maximal allmän pension, eftersom lön över den gränsen ändå inte ger mer
allmän pension. Den ekonomiska fördelen stärks om din framtida pension
beräknas ligga under gränsen för statlig inkomstskatt.
Det är ett fåtal 70–75-åringar som löneväxlar eller har löneväxlat under
arbetslivet, de utgör 2 procent av dem som uppger att de har eller har haft
tjänstepension, se figur 21 nedan. Den övervägande majoriteten svarar alltså
att de inte har löneväxlat, 57 procent, medan 4 av 10 känner inte till om de
har löneväxlat eller väljer att inte besvara frågan.

Antalet i studien som löneväxlar eller har löneväxlat uppgår till 22 personer,
vilket är för få personer för att kunna bryta ned på undergrupper och vi kan
därför inte utläsa skillnader mellan kön, civilstånd, boende i eller utanför
storstad, mellan olika utbildningsnivåer, pensionsnivåer eller mellan tidigare
inkomstnivåer.
Man kan själv spara till pensionen på flera olika sätt. I rapporten skiljer vi
på privat bundet pensionssparande, som ofta betalas ut på fem år eller längre
tid, och på övriga sparformer som ofta inte är bundna, det vill säga att du
kan göra dina uttag när du vill och med så stora eller små belopp du vill.
Exempel på privat bundet pensionssparande är privata pensionsförsäkringar,
individuellt pensionssparkonto (IPS) och kapitalförsäkring. Exempel på
övriga sparformer är investeringssparkonto (ISK), bankkonto, fonder,
direktsparande i aktier, amorteringar på bostaden, investeringar i fastigheter
och i företagsverksamhet. Tillgångar på bankkonto är relativt tillgängliga
medan sparande i fonder och aktier inte är lika tillgängliga. Amorteringar på
bostaden ger en lägre skuldsättning och av det följer en lägre kostnad för
boendet. Bostadsamorteringen ger därmed indirekt mer pengar att röra sig
med under pensionstiden. Investeringar i fastigheter (utöver den egna
bostaden) och företagsverksamhet kan vara tröga att omsätta i tillgängliga
pengar för att leva på.
Bland 70–75 åringarna är det närmare en tredjedel som uppger att de
löpande får ut pension från privat pensionssparande, se figur 22 nedan.
Lägger vi till den femtedel som svarar att de tidigare har haft löpande

utbetalningar från privata pensionssparande så summerar det till drygt 50
procent som faktiskt tar ut eller har tagit ut pengar löpande från privat
sparande för att finansiera pensionärslivet. Knappt 4 av 10 svarar att de
aldrig har haft något privat pensionssparande med löpande utbetalningar.
Som jämförelse kan nämnas att 33 procent bland 70–74-åringar hade en
utbetalning från privat pensionssparande 2018. I genomsnitt fick de 3 554
kronor per månad i utbetalning från privat pensionssparande.7
Det är vanligare bland män än bland kvinnor att fortfarande ha löpande
utbetalningar från ett privat pensionssparande. Bland kvinnor är det istället
vanligare att hela deras privata pensionssparande redan har löpt ut.
De med hög utbildning, hög pension och de som tidigare hade hög
arbetsinkomst är överrepresenterade bland dem som har privat
pensionssparande med löpande utbetalningar.

46 procent av 70–75-åringarna uppger att de har ett privat pensionssparande
som inte ger löpande utbetalningar, men som ändå kan bidra till
försörjningen under pensionstiden.
Figur 23 nedan visar att fonder och aktier är den vanligaste sparformen
bland dem när det gäller pensionssparande som inte är bundet och inte ger
löpande utbetalningar, 33 procent har denna sparform, medan den näst
vanligaste sparformen är medel på bankkonto, 18 procent har ett
pensionssparande på sådant konto.

Det är vanligare att ha ett privat pensionssparande utan löpande
utbetalningar bland dem som har hög utbildning, hög pension och som
tidigare hade en hög arbetsinkomst än bland övriga. Det är framför allt
sparande i fonder och aktier som de med hög utbildning och hög pension har
i större utsträckning än dem som har låg utbildning och låg pension.
Även när det gäller sparande på bankkonto är det en högre andel bland
högutbildade än bland lågutbildade som valt denna sparform.

Att trappa ned på arbetstiden i slutet av arbetslivet eller att sluta arbeta helt
för att börja leva på pensionen är förändringar som påverkar
privatekonomin. Många blivande pensionärer kan vara i behov av
information och vägledning om arbetslivet och privatekonomin inför sina
beslut. I vår undersökning har 70–75-åringarna tillfrågats om vilka
kontakter de har haft för att få den information och vägledning som han eller
hon har varit i behov av inför de olika besluten. De har också fått värdera
hur pass värdefull kontakten med Pensionsmyndigheten har varit för honom
eller henne. I detta avsnitt redovisar vi svaren på dessa frågor.
Ett flertal aktörer utöver Pensionsmyndigheten, såsom banker,
försäkringsbolag och pensionsbolag, erbjuder information om pension.
De kontakt- och informationskanaler som Pensionsmyndigheten erbjuder är
telefon, e-post, Pensionsmyndighetens webbplats, informatörer,
kundvägledare samt sociala medier.
Våra resultat visar att tre fjärdedelar av 70–75-åringarna uppger att de har
haft kontakt med någon aktör innan de började ta ut pension. 43 procent
svarar att de var i kontakt med Pensionsmyndigheten.
Arbetsgivaren var den andra enskilt största aktör som 70–75-åringarna
uppger att de tog kontakt med inför det första pensionsuttaget, 29 procent.
En femtedel svarar att de hade kontakt med bank och 14 procent vardera
med försäkringsbolag och pensionsbolag, se figur 24 nedan.
Boende i storstäder och högutbildade uppger att de har haft kontakt med
både Pensionsmyndigheten och andra aktörer i större utsträckning än
boende i övriga landet och lågutbildade. Även män svarar att de har haft
kontakt med pensionsbolag och försäkringsbolag i större utsträckning än
kvinnor.

Den vanligaste kontakten 70–75-åringarna uppger att de hade med
Pensionsmyndigheten innan de började ta ut pension är via myndighetens
informationsbrev Orange kuvert, 40 procent uppger denna kontaktform. De
vanligaste kanalerna som 70–75-åringarna svarar att de har använt för att
själva ta kontakt med Pensionsmyndigheten inför pensionsuttaget är
myndighetens webbplats och att ringa till myndigheten, 35 procent uppger
att de var inne på www.pensionsmyndigheten.se medan 32 procent uppger
att de ringde till myndigheten, se figur 25.

Av de 70–75-åringar som uppger att de tog kontakt med
Pensionsmyndigheten inför pensioneringen tycker 44 procent att kontakten
var bra och 7 procent att den var dålig. 4 procent uppger att de inte har varit
i kontakt med Pensionsmyndigheten inför pensionsbeslutet utan vid annat
tillfälle. Se figur 26.
Bortser vi från dem som menar att de inte varit i kontakt med
Pensionsmyndigheten innan pensioneringen och de som inte har svarat på
frågan är det 52 procent som tycker att kontakten med Pensionsmyndigheten
har varit bra och 8 procent som tycker den har varit dålig.
Det är en högre andel bland dem med hög pension och med hög tidigare
arbetsinkomst än bland dem med låg pension och låg tidigare arbetsinkomst
som är tycker att kontakten med Pensionsmyndigheten inför pensionsuttaget
var bra.

Sedan den 1 januari 2010 betalas den allmänna pensionen ut av
Pensionsmyndigheten. Det innebär att man kan säga att alla som får
utbetalningar av allmän pension har kontakt med Pensionsmyndigheten.
Närmare hälften av 70–75-åringarna svarar dock att de inte har haft någon
kontakt med Pensionsmyndigheten efter det att pensionen började betalas ut,
se figur 27 nedan. Förklaringen kan förstås vara att de inte ser
utbetalningarna som en kontakt. Förklaringen kan också vara att den

allmänna pensionen före 2010 betalades ut av Försäkringskassan, vilket är
innebär att många i åldersgruppen 70–75 år fick sina första
pensionsutbetalningar via Försäkringskassan. I djupintervjuerna
framkommer det att flera 70–75-åringar tror att de fortfarande får sin
allmänna pension via Försäkringskassan.
14 procent av 70–75-åringarna anser att den kontakt de haft med
Pensionsmyndigheten efter att pensionsutbetalningarna började har varit
bra. 4 procent uppger att kontakten har varit dålig.
Bortser vi från dem som menar att de inte varit i kontakt med
Pensionsmyndigheten efter pensioneringen och de som inte har svarat på
frågan är det 38 procent som tycker att kontakten med Pensionsmyndigheten
har varit bra och 11 procent som tycker den har varit dålig.
Det är en högre andel bland dem med hög pension än bland dem med låg
pension som är tycker att kontakten med Pensionsmyndigheten efter att de
börjat ta ut pension har varit bra.

Av de tillfrågade 70–75-åringarna svarar 28 procent att de har förtroende för
Pensionsmyndigheten och 13 procent att de har förtroende för
pensionssystemet, se figur 28 och 29 nedan.
Dessa resultat är betydligt lägre jämfört med resultaten från
Pensionsmyndighetens årliga imagemätning, som genomförs i slutet av
varje år. I 2019 års imagemätning uppgav 37 procent bland dem i åldern 71
år och äldre att de hade förtroende för pensionssystemet och 62 procent att
de hade förtroende för Pensionsmyndigheten.
Skillnaden i resultaten mellan vår undersökning bland 70–75-åringar och
imageundersökningen kan bero på att metoden skiljer sig åt i de olika
undersökningarna. Imageundersökningen genomförs via telefonintervjuer,
medan 70–75-årsundersökningen genomfördes via en postal enkät som
skickades ut till deltagarna, där det också gavs möjlighet att svara via ett
webbformulär. I det postala formuläret exponeras till exempel de som svarar
för alla frågor, medan en telefonintervjuare kan hoppa från en fråga till en
annan beroende på hur respondenten svarar.
Skillnaden i resultaten kan också bero på att frågorna ställts i olika kontext.
I imageundersökningen ställs förtroendefrågorna i början av enkäten, medan
de i 70–75-årsundersökningen ställdes närmare slutet av enkäten och de som
svarar kan ha blivit färgade av frågorna innan, som bland annat handlar om
hur nöjd eller missnöjd man är med sin pension.
Det är alltså fler som har förtroende för Pensionsmyndigheten än för
pensionssystemet. Samtidigt överlappar förtroendet något, 91 procent av
dem som har förtroende för pensionssystemet har också förtroende för
Pensionsmyndigheten och 44 procent som har förtroende för
Pensionsmyndigheten har också förtroende för pensionssystemet.
De som började ta ut sin pension efter 65 års ålder har förtroende för
pensionssystemet och Pensionsmyndigheten i större utsträckning än de som
börjat ta ut sin pension vid 65 år eller tidigare än 65 år.
Andra grupper som är överrepresenterade bland dem som har ett högt
förtroende för både pensionssystemet och Pensionsmyndigheten är män,
högutbildade, de med högt intresse och kunskap i pensionsfrågor, de med
hög pension och hög tidigare arbetsinkomst samt de som valt en lång
uttagstid för sin tjänstepension, på 10 år eller mer, och som fortfarande får
tjänstepension
Även boende i någon av de tre största storstäderna och de som har ett privat
pensionssparande har förtroende för Pensionsmyndigheten i större
utsträckning än boende i övriga landet och de som inte har något privat
pensionssparande.

I undersökningen ställer vi en öppen fråga kring vilka råd 70–75-åringarna
skulle vilja ge blivande pensionärer. De tillfrågade fick möjlighet att skriva
in sina svar i fritext.
13 procent av 70–75-åringarna skrev att det var bra ha ett eget sparande till
pension i någon form. Många av dem rekommenderar att börja spara så
tidigt som möjligt.
11 procent tipsar om att arbeta längre eller att gå i pension/börja ta ut sin
pension senare eller så sent som möjligt. 1 procent rekommenderar istället
att gå i pension tidigt.
11 procent rekommenderar att informera sig, ta reda på saker, göra en
ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och att då
räkna på olika alternativ (till exempel hur stor blir pensionen om jag arbetar
längre, tar ut tjänstepensionen livsvarigt med mera). 1 procent
rekommenderar att kontakta Pensionsmyndigheten för att ställa frågor inför
pensionsbeslutet.
5 procent tycker att man bör ta reda på om man på sin arbetsplats (och
tidigare arbetsplatser) omfattas av kollektivavtal eller tjänstepension. De
nämner också att man bör se över uttagstiden, flera rekommenderar att ta ut
tjänstepensionen på minst 10 år eller livslångt.
Några tar också upp att inte glömma att skaffa fritidsintressen och njuta och
må bra.
Se figur 30 nedan ett ordmoln över svaren. Ju större ordet är desto flera
gånger förekommer det bland svaren.

Studien som denna rapport redovisar är en enkätundersökning riktad till 70–
75-åringar. Inför denna kvantitativa del djupintervjuades en mindre grupp
70–75-åringar i en så kallad kvalitativ undersökning. Vår rapport
sammanfattar framför allt resultaten från den kvantitativa delen, men i vissa
avseenden hänvisar vi även till resultat som framkommit i de kvalitativa
djupintervjuerna.
Rapportens fokus är på gruppen 70–75-åringar som helhet men
undersökningen är utformad så att vi även kan belysa svaren uppdelat på
kön, civilstånd, bostadsort, utbildningsnivå, pensionsinkomst samt tidigare
arbetsinkomstnivå.
De tillfrågade i enkätundersökningen hade möjlighet att besvara frågorna
via postal enkät eller webbenkät. Av 2 500 tillfrågade inkom totalt 1 514
svar, varav 1 333 var postala och 181 via webb. Observera att det vid
postala insamlingar är möjligt att hoppa över frågor, vilket påverkar basen
på respektive fråga i resultatsammanställningen.
Syfte med studien: Förstå hur 70–75-åringar upplever sin ekonomiska
situation och effekterna av gjorda val. Med facit i hand, hade de valt
annorlunda? Och var och hur har de hämtat den information de behövde
inför pensioneringen? Hur upplever de den kontakt de haft med
Pensionsmyndigheten?
Målgrupp: Personer i åldern 70–75 år, folkbokförda i Sverige 2019.
Upplägg: Inledande djupintervjuer i den kvalitativa delen för att säkerställa
relevansen i våra enkätfrågor och få förståelse på djupet för att sedan
genomföra påföljande postala intervjuer med möjlighet att svara via
webbenkät i den kvantitativa delen.
Den kvalitativa delen
Urval för de kvalitativa djupintervjuerna: Intervjupersonerna fångades
upp inom ramen för Kantar Sifos webbpanel.
Metod för de kvalitativa djupintervjuerna: 10 djupintervjuer på plats i
Stockholm och 10 telefonintervjuer slumpmässigt fördelade över landet.
Intervjuperiod för de kvalitativa djupintervjuerna: 20–28 maj 2019.
Omfattning i den kvalitativa delen: 20 genomförda djupintervjuer.

Den kvantitativa delen
Urval för de kvantitativa intervjuerna: Urvalet av 70–75-åringar är
slumpmässigt framtaget och köpt från befolkningsregistret SPAR.
Metod för de kvantitativa intervjuerna: Mixad insamlingsmetod –
postala intervjuer med möjlighet att svara via webbenkät.
Intervjuperiod för de kvantitativa intervjuerna: 25 juni–12 augusti 2019.
Omfattning i den kvantitativa delen: 1 514 genomförda intervjuer.
Svarsfrekvens i den kvantitativa delen: 61 procent (se
bortfallsredovisning nedan).

Inom ramen för den kvalitativa delen av studien har vi skickat ut enkäter till
ett antal 70–75-åringar. De har slumpats fram för att vara representativa för
70–75-åringar folkbokförda i Sverige, baserat på köns- och
boenderegionsfördelning. Syftet är att få en så sann bild av verkligheten
som möjligt. Det är inte möjligt att styra vilka som svarar, så för att få en
representation av dem vi vill undersöka, i det här fallet 70–75-åringar, har vi
vägt män och kvinnor respektive olika geografiska regioner när vi tagit fram
resultaten för att andelarna ska motsvara hur det ser ut i verkligheten.
I vissa fall kan man i resultaten av marknadsundersökningar välja att väga
flera parametrar, till exempel är det vanligt i politiska undersökningar att
man väger på vilket parti man valde i det senaste valet.
I den här studien har vi valt att endast väga på kön och geografiska regioner.
Representationen på de svarande utifrån dessa parametrar var relativt
överensstämmande med hur det ser ut i verkligheten, vilket innebär att det
endast behövdes små vikter i vägningarna.
Resultaten bygger därför på en jämn fördelning mellan män och kvinnor.
Det är också en relativt jämn fördelning mellan olika åldrar. Mellan 16 och
19 procent är 71, 72, 73, 74 och 75 år, medan 6 procent är 70 år och 8
procent hunnit bli 76 år när de svarat på enkäten, även om alla var mellan 70
och 75 år när de bjöds in att delta.
När det gäller den geografiska fördelningen bor en fjärdedel av deltagarna i
studien i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö och 72 procent i
övriga landet.
7 av 10 är gifta eller sambo och 3 procent särbo medan närmare 2 av 10 är
ensamstående och 8 procent änka eller änkling.
9 av 10 har barn och/eller barnbarn. Så gott som alla bland de som har barn
har vuxna barn, 1 procent har barn yngre än 20 år. 7 av 10 har barnbarn
yngre än 20 år och 3 av 10 har barnbarn 20 år eller äldre.
Utbildningsmässigt är cirka en tredjedel högutbildade (högskola, universitet
eller motsvarande), en tredjedel medelutbildade (gymnasium eller
motsvarande) och en tredjedel lågutbildade (grundskola eller motsvarande).
Enligt deras egen bedömning i ett antal frågor har knappt hälften av de
intervjuade dålig kunskap och lågt intresse för pensionsfrågor, cirka en
fjärdedel god kunskap och stort intresse av pensionsfrågor och resterande
dryga fjärdedelen medelgod kunskap och medelstort intresse.

Det är inte alltid du har möjlighet att göra de val du kanske skulle vilja göra,
men det kan vara bra att veta hur de val du gör i livet fram till
pensioneringen kan påverka hur din ekonomiska situation som pensionär ser
ut. I det här avsnittet visar vi resultaten från 70–75-åringarnas svar på
frågorna om deras tidigare sysselsättning, arbetsinkomst, föräldraledighet,
deltidsarbete och sjukskrivningar.
Det som påverkar pensionen i störst utsträckning är hur mycket du tjänar
genom hela livet, om du har tjänstepension samt vid vilken ålder du väljer
att ta ut din pension. Ju fler år du arbetar heltid och ju högre lön du har desto
högre blir den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Kortare perioder
med lågt pensionsintjänande, exempelvis vid deltidsarbete, arbetslöshet eller
sjukdom, påverkar inte pensionen särskilt mycket. Längre perioder kan
däremot innebära att du får en lägre allmän pension och en lägre
tjänstepension.

När det gäller huvudsysselsättning visar resultaten att 6 av 10 av 70–75åringarna var heltidsanställda innan de började ta ut pension och drygt 1 av
10 var deltidsanställd. Drygt 1 av 10 var egenföretagare. Relativt få arbetade
inte alls, 2 procent var arbetslösa och 4 procent var långtidssjukskrivna, se
figur 31.
Observera att dessa resultat avser tiden strax före pensioneringen. Det kan
vara så att samma personer skulle ha svarat annorlunda om vi hade frågat
hur situationen såg ut 10 år före pensioneringen.
Observera också att andelen som uppger att de var arbetslösa och
långtidssjukskrivna är mindre jämfört med hur det ser ut i verkligheten.
Enligt Försäkringskassans statistik var andelen bland personer i åldern 60–
64 år som hade sjukersättning- eller aktivitetsersättning cirka 27 procent år
2008, vilket är det år våra 75-åringar var 64 år, och 20 procent år 2013,
vilket är det år våra 70-åringar var 64 år. 8

Sett till lönen strax före pensioneringen uppger en femtedel av 70–75åringarna att de hade mellan 13 001 och 20 000 kronor i lön efter skatt, 12
procent hade 20 001 till 25 000 kronor och 16 procent hade över 25 000
kronor. Endast fem procent säger att de hade en lön på 13 000 eller mindre,
se figur 32. Observera dock att det endast är hälften av de intervjuade som
uppgett sin tidigare lön.

Drygt 4 av 10 i åldersgruppen uppger att de åtminstone någon period i livet
har arbetat deltid, hälften av dem längre än 10 år, se figur 33.
Drygt hälften av 70–75 åringarna har aldrig arbetat deltid.
Här är det stor skillnad mellan kvinnor och män. 65 procent av kvinnorna
jämfört med 15 procent av männen uppger att de arbetat deltid åtminstone
någon period i livet. Det är också en skillnad i svaren mellan dem som har
barn och dem som inte har barn. 44 procent bland dem som har barn jämfört
med 24 procent bland dem som inte har barn svarar att de har arbetat deltid
åtminstone någon period i livet.
Som jämförelse kan nämnas att andelen som arbetade lång deltid 2016 var
enligt SCB var dubbelt så stor bland sysselsatta kvinnor jämfört med
sysselsatta män. Bland kvinnor var det 23,6 procent av de sysselsatta medan
motsvarande siffra bland män var 9,3 procent. 9
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Cirka en tredjedel av 70–75-åringarna uppger att de åtminstone någon
period i sitt arbetsliv varit sjukskrivna, 14 procent har varit sjukskrivna i ett
års tid eller längre, se figur 34.
Kvinnor svarar att de har varit sjukskrivna i större utsträckning än män. 36
procent bland kvinnorna jämfört med 28 procent bland männen.
Som jämförelse var andelen sjukskrivna under 2016 11 procent av den
arbetsföra befolkningen enligt Ekonomifakta/Försäkringskassan och SCB. 10
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Närmare 8 av 10 av 70–75-åringarna uppger att de har barn. Bland dem
svarar 41 procent att de åtminstone någon period varit föräldralediga,
Hälften av dem har varit föräldralediga i upp till ett år, en fjärdedel i cirka
två år och en fjärdedel i tre år eller längre tid, se figur 35.
Även här är det stor skillnad mellan kvinnor och män. 56 procent bland
kvinnorna jämfört med 13 procent bland männen uppger att de varit
föräldralediga. 11 procent bland kvinnorna menar att de har varit
föräldralediga i tre år eller längre, medan ingen av männen uppger att de
varit det.

I denna del av kapitlet redovisar vi svaren på frågor om storleken på
pensionsbeloppen, dels för den samlade pensionen och dels för respektive
pensionsinkomst, det vill säga allmän inkomstgrundad pension (och
eventuell garantipension), tjänstepension och eget sparande till pension.
Våra frågor handlar om hur mycket pensionären får i pension efter att
inkomstskatten är dragen. Beloppen är i kronor och avser efter skatt.
Observera att redovisningen är baserad på vad de svarande själva uppger
och kan skilja sig från hur stora de faktiska beloppen är.
Den totala pensionen består av allmän pension som pensionären får från
staten (inkomstpension, tilläggspension och premiepension samt eventuell
garantipension), eventuell tjänstepension som pensionären får från tidigare
arbetsgivare samt eventuellt löpande utbetalningar från eget sparande till
pension (inklusive avdragsgillt privat pensionssparande).
Figur 36 nedan visar att närmare fyra av tio av deltagarna i studien uppger
att de har en pension som är mindre än 13 000 kronor efter skatt, närmare
hälften av dem mindre än 10 000 kronor. Det är en betydligt mindre andel
som uppger att de har relativt höga pensioner, knappt två av tio svarar att de
har en pension över 19 000 kronor per månad efter skatt. En fjärdedel svarar
att de har en sammanlagd pension på 13 000–19 000 kronor per månad efter
skatt. Observera att närmre en fjärdedel av deltagarna i studien inte vet eller
valt att inte svara på frågan.
Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga totala pensionen bland
70–74-åringar, enligt Pensionsmyndighetens registerdata var 19 569 kronor
per månad före skatt under år 2018. 11

När vi frågar 70–75-åringarna om hur mycket de får i pension efter skatt
från de olika delarna allmän pension, tjänstepension och eget sparande till
pension visar våra enkätsvar att en relativt hög andel, drygt 10 procent, inte
vet hur mycket de får i pension från respektive inkomstkälla.
Figur 37 nedan visar svaren 70–75-åringarna ger om hur stor deras allmänna
pension är. Vi ser att svaren är relativt jämnt fördelade mellan de tre första
inkomstklasserna, med drygt 20 procent i vardera klassen upp till 15 000
kronor per månad efter skatt. Andelen 70–75-åringar som uppger en allmän
pension på över 15 000 kronor efter skatt utgör 6 procent.
Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga allmänna pensionen
bland folkbokförda 70–74-åringar, enligt Pensionsmyndighetens
registerdata var 13 379 per månad före skatt i slutet av år 2018, 12
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Som vi tidigare nämnt i rapporten svarar cirka två tredjedelar av de
tillfrågade att de fortfarande får tjänstepension, cirka 6 av 10 kvinnor och
cirka 7 av 10 män.
31 procent av 70–75-åringarna svarar att de får ut upp till 2 000 kronor per
månad efter skatt i tjänstepension medan 23 procent svarar att de får mellan
2 000 och 10 000 kronor per månad efter skatt. 6 procent som uppger att de
får mer än 10 000 kronor per månad i tjänstepension efter skatt. Relativt
många av de tillfrågade 70–75-åringarna svarar att de inte känner till hur
mycket de får ut i tjänstepension efter skatt, cirka 13 procent uppger att de
inte vet. Det är också 11 procent som inte vill berätta hur mycket de får i
tjänstepension efter skatt. Dessa andelar ingår i figurens grå stapel. Se figur
38 nedan.
Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga tjänstepensionen bland
folkbokförda 70–74-åringar, enligt Pensionsmyndighetens registerdata var
5 582 kronor per månad före skatt i slutet av år 2018, 13
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Som vi tar upp ovan i rapporten så svarar närmare en tredjedel av 70–75åringarna att de får löpande utbetalningar från ett eget sparande till pension.
Vi nämnde också att närmare hälften av åldersgruppen svarar att de har
andra pensionstillgångar som inte ger löpande utbetalningar men som kan
användas för att dryga ut pensionen.
4 av 10 av 70–75-åringarna uppger att de löpande får ut upp till 2 000
kronor per månad efter skatt från sitt eget sparande till pension. 1 av 10
svarar att de får ut mer än 2 000 kronor per månad efter skatt, varav 1
procentenhet mer än 10 000 kronor per månad efter skatt, se figur 39 nedan.
Samtidigt är det 11 procent av de tillfrågade som menar att de inte vet hur
mycket de får ut och 11 procent som inte vill uppge hur mycket de får ut
från sitt eget sparande till pension. Notera att 29 procent har valt att inte
svara på frågan. Dessa andelar ingår i figurens grå stapel.
Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga utbetalningen från privat
sparande bland folkbokförda 70–74-åringar, enligt Pensionsmyndighetens

registerdata var cirka 3 554 kronor per månad före skatt i slutet av år 2018,
14

Den som har liten eller ingen arbetsinkomst under livet kan få
garantipension när han eller hon har fyllt 65 år. Storleken på
garantipensionen beror på hur mycket du får i inkomstpension, på
civilståndet och på antalet bosättningsår i Sverige. Som mest kunde
garantipensionen bli 8 254 kronor per månad före skatt för ensamstående
och 7 363 kronor per månad före skatt för gifta (2019). Den som har bott i
Sverige kortare tid än 40 år får sin garantipension minskad med 1/40-del per
år.
Våra undersökningsresultat i figur 40 nedan visar att 9 procent av 70–75åringarna svarar att de får garantipension. 5 procent uppger att de får upp till
2 000 kronor per månad i garantipension efter skatt, det vill säga relativt
låga månadsbelopp. 3 procent svarar att de får mellan 2001 och 10 000
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kronor per månad efter skatt och 1 procent att de får mer än 10 000 kronor
per månad efter skatt i form av garantipension.
Andelen som har garantipension är i verkligheten större. Enligt
Pensionsmyndighetens registerdata från december 2018 hade cirka 24
procent i åldersgruppen 70–74 år som folkbokförda i Sverige
garantipension. I genomsnitt fick de 1 456 kronor per månad före skatt i
garantipension. 15
Att några svarar belopp som överskrider maxbeloppet för vad man kan få i
garantipension kan eventuellt förklaras med att man uppger hushållets
garantipension (alltså även sin partners garantipension), att man inkluderar
även bidrag såsom till exempel bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
eller att man helt enkelt inte vet hur stor garantipensionen är. Det är också
22 procent som uppger att de inte vet om de får garantipension eller inte,
eller hur mycket de får i garantipension. Denna andel ingår i figurens grå
stapel.

Den som har fyllt 65 år och som tar ut 100 procent av sin inkomstgrundade
allmänna pension, har möjlighet att ansöka om bostadstillägg. Flera faktorer
påverkar bostadstillägget, bland annat bostadskostnaden, de totala
inkomsterna och eventuella tillgångar. Om du lever tillsammans med någon
räknas bådas inkomster och tillgångar med och det gör det svårare att få
bostadstillägg. Bostadstillägg för pensionärer betalades ut med maximalt
5 560 kronor per månad för 2019. Bostadstillägget är skattefritt.
På frågan om bostadstillägg framkommer mer tydliga svar än på frågan om
garantipension. 6 procent av 70–75-åringarna svarar att de har bostadstillägg
och 88 procent att de inte har tillägget. Endast 6 procent uppger att de inte
vet om de har bostadstillägg eller hur mycket de får i bostadstillägg, se figur
41 nedan.
Figuren visar också att 3 procent av 70–75-åringarna svarar att de får upp
till 2 000 kronor per månad i bostadstillägg och en lika stor andel, 3 procent,
att de får 2 001–10 000 kronor per månad.
Andelen som får bostadstillägg är i verkligheten större. Enligt
Pensionsmyndighetens registerdata från december 2018 fick cirka 11
procent i åldersgruppen 70–74 år bostadstillägg. I genomsnitt fick de 2 546
kronor per månad i bostadstillägg. 16
Att några svarar belopp som överskrider maxbeloppet för vad man kan få i
bostadstillägg kan eventuellt förklaras med att man inkluderar även
garantipension och andra bidrag såsom till exempel äldreförsörjningsstöd
eller att man helt enkelt inte vet hur stort bostadstillägget är.

Det är endast en handfull av 70–75-åringarna i undersökningen som uppger
att de får äldreförsörjningsstöd, 12 procent svarar att de inte får det medan
resterande 87 procent av åldersgruppen har valt att inte besvara frågan. I
figur 42 nedan är antalet som får äldreförsörjningsstöd för få för att de ska
framträda i diagrammet där vi avrundat andelarna till hela procentenheter.
Enligt Pensionsmyndighetens registerdata från december 2018 fick drygt 1
procent i åldersgruppen 70–74 år äldreförsörjningsstöd. I genomsnitt fick de
3 483 kronor per månad i äldreförsörjningsstöd. 17

