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Schroders gav Raconteur i uppdrag att mellan den 30 april och den 15 juni 2020 genomföra en oberoende webbaserad studie av 23 450 
personer på 32 platser runt om i världen, bland annat Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, 
Nederländerna, Spanien, FAE, Storbritannien och USA. I undersökningen definieras ”personer” som personer som kommer att investera 
minst 10 000 euro (eller motsvarande) under de kommande 12 månaderna och som har gjort förändringar i sina investeringar under de 
senaste tio åren.   
  
Summorna blir kanske inte 100 % på grund av avrundningar eller flervalsfrågor.

Stämmer den traditionella 
bilden av hur det är att gå 
i pension i Sverige fortfarande?
När man går i pension har det traditionellt inneburit att man lämnar arbetslivet helt, oavsett vilket 
yrke man haft. Idag är det tydligt att människor väljer olika vägar när de går i pension. Många 
fortsätter även att arbeta i olika utsträckning. Även om många fortfarande sparar själva medför 
bristen på garanterad pension, jämfört med hur det varit tidigare, att det uppstår en genuin oro för 
om man kommer att ha tillräckligt för att täcka kostnaderna i vardagen. Hur ser det då ut när 
svenskar går i pension idag i praktiken?

Vi genomförde en undersökning med drygt 23 000 personer från 32 platser runt om i världen och 
frågade om deras syn på att gå i pension.

Marknadsföringsmaterial

Viktig information: 

Det här dokumentet är endast avsett för informationssyfte. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp eller 
försäljning av något ekonomiskt instrument eller värdepapper eller att anta en viss investeringsstrategi. Informationen är inte avsedd att 
utgöra investeringsråd, investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser och tar inte hänsyn till särskilda omständigheter hos någon 
mottagare. Materialet är inte avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd. Informationen här 
förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. 
Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 
Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna från dem kan 
både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet.
 
Schroders har uttryckt sina egna synpunkter i dessa dokument och dessa kan förändras 

Schroders kommer att agera registeransvarig för dina personuppgifter. För mer information om hur Schroders kan komma att behandla dina 
personuppgifter, se vår policy för integritetsskydd på www.schroders.com/en/privacy-policy. Du kan även få policyn skickad till dig.
 
Utgiven av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 
37.799. För din säkerhet kan kommunikation avlyssnas eller spelas in.
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Det finns oklarheter kring olika pensionsalternativ, men en majoritet av svenskarna 
instämmer i att enbart den allmänna pensionen inte räcker för att finansiera tillvaron 
som pensionär

Människor är också frustrerade över att pensionsreglerna ändras, investerare 
på expertnivå är de som är mest benägna att känna så

Människor som anser att regeringen hela tiden ändrar reglerna för hur man ska pensionsspara och försörja 
sig när man går i pension, de anser därför att det inte är någon idé spara specifikt för pensionen 

Och ett ökande antal människor prioriterar att använda sin disponibla inkomst 
för pensionssparande

Procentandel svenskar som kände att den främsta prioriteten var att använda 
den disponibla inkomsten för pensionssparande

Trots detta är människor fortfarande oroliga över om de kommer att ha tillräckliga 
inkomster när de går i pension

är oroliga för att deras inkomst under pensionen inte kommer att räcka till
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34%
förstår inte de alternativ 
som är tillgängliga för 

dem när det gäller deras 
pensionssparande

56%
anser att det inte går att 

leva på den allmänna 
pensionen 

Det genomsnittliga pensionssparandet i Sverige ligger på en bra nivå

Den genomsnittliga procentandel av inkomsten som personer sparar specifikt för pensionen
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Och svenskar som närmar sig pensionen tycker det är allt viktigare att få professionella råd

Potentiellt eftersom svenskarna förväntar sig en mer stegvis övergång 
till livet som “pensionär”

Hur människor förväntar sig att deras arbetstid kommer att förändras när de går i pension

uppger att när man “närmar sig pensionen” är det en av de händelser i privatlivet som med störst 
sannolikhet gör att man vill få professionella råd
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Denna oro innebär dock inte nödvändigtvis att människor förväntar sig att sänka 
sina kostnader senare i livet

Hur människor förväntar sig att deras kostnader kommer att förändras när de går i pension
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