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Översikt

Om den här studien

Resultaten från vår Global Investor Study 2020 
visar att pensionering idag ser annorlunda ut 
än man föreställde sig för några decennier 
sedan. En majoritet förutser att de i viss 
utsträckning måste fortsätta arbeta efter 
den normala persionsavgångsåldern 
och planerar inte att minska sina utgifter 
avsevärt. Att planera för pensionen blir allt 
viktigare och vi noterar ett bra genomsnittligt 
pensionssparande, för första gången på 
tre år har sparande till pensionen blivit 
högsta prioritet när vi ser till användande av 
den disponibla inkomsten. Trots det oroar 
sig folk fortfarande för att deras insatser inte 
kommer att räcka till. 

Det är av största vikt att de som planerar för 
pensionen förstår vilka alternativ som finns 
tillgängliga för dem så att de kan säkra en 
trygg framtid för sig själva och för sin familj. 

I april 2020 beställde Schroders en oberoende 
webbaserad studie som omfattar drygt 23 000 
aktiva investerare på 32 platser runt om i 
världen. Platserna innefattar bland annat 
Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, 
Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, 
Spanien, Storbritannien och USA. Med 
”personer” åsyftas i undersökningen 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. 

Obs: Siffrorna i det här dokumentet uppgår inte 
alltid till 100 procent på grund av avrundning.
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Sparande för livet i ett senare  
skeende är högsta prioritet
25 % av personerna säger att de vill 
använda sin disponibla inkomst till 
pensionen som högsta prioritet.

Är pensionering i lyx ett minne blott?
Människor som var pensionärer 2017 var 
nästan fyra gånger så benägna (24 %) att 
prioritera lyxköp som semesterresor, en ny 
bil och att fira särskilda händelser jämfört 
med motsvarande personer 2020 (7 %).

Pensionssparandet är stabilt
Pensionssparandet från inkomsten förblir 
på en hälsosam nivå motsvarande 15,2 % 
efter en markant ökning (3,1 %) mellan 2018 
och 2019.

Pensionssparandet kommer inte räcka
41 % är fortfarande oroliga för att deras 
pensionsinkomst inte kommer att räcka till.

Livslängden är den vanligaste faktorn 
personer använder för att beräkna när  
de ska gå i pension
De flesta beräknar sitt pensionssparande 
efter den beräknade livslängden först (65 %), 
följt av fasta boendekostnader (63 %) och 
hälso- och sjukvårdskostnader (62 %).

Oberoende av ens ekonomiska 
kännedom, är planering inför  
pensionen förvirrande
Investerare på expertnivå eller avancerad nivå 
är i praktiken mer benägna att bli förvirrade 
över de pensionsalternativ som är tillgängliga 
för dem (41 %) än motsvarande personer 
på medelnivå (35 %) och nybörjarnivå eller 
grundläggande nivå (39 %).* 

Många anser att det inte går att  
leva på den allmänna pensionen
55 % hävdar att den allmänna pensionen 
där de bor inte är tillräcklig.

Folk kommer att arbeta  
efter pensionsåldern
41 % av de som inte gått i pension räknar 
med att arbeta samma eller ökat antal 
timmar per vecka under “pensionen”.

Hållbara fonder kan visa sig  
vara en förlorad möjlighet
Nästan dubbelt så många pensionärer som 
personer som inte gått i pension anser att 
hållbara fonder är oattraktiva då de inte 
erbjuder högre avkastning (18 %).

En sammanfattning  
av våra resultat

*Dessa kunskapsnivåer vad gäller investeringar är självrapporterade
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Kanske en av de svåraste aspekterna i 
pensionssparandet är att göra det till en 
prioritet, och att föreställa sig sitt “framtida 
jag”. Hur vill du spendera dina pengar 
i framtiden? Hur mycket pengar vill du 
spendera? Och var vill du bo?  
 
Om dessa svar inte är omedelbart tydliga, är 
det lätt att ignorera frågan och helt enkelt 
aldrig tänka på pensionssparande förrän du 
verkligen måste – då det är för sent. Historiskt 
sett har många människor haft svårt att 
prioritera det senare livsskedet. 

Prioritering av  
det senare livsskedet

Människors prioriteringar när det gäller att spendera sin disponibla inkomst världen över 2017 jämfört med 2020

Schroders Global Investor Study 2020 visar dock 
att den här inställningen håller på att ändras.
2017 visade den här studien dock att folks 
högsta prioritering var att placera sin disponibla 
inkomst i någon typ av investering (t.ex. aktier, 
obligationer och råvaror). Det är likadant idag, 
25 % säger det är högsta prioritet, en fjärdedel 
skulle nu också avsätta sin disponibla inkomst 
till pension som topprioritet.

Det här är en stor skillnad jämfört med för 
bara tre år sedan när enbart 10 % funderade 
på att investera för sin pension främst.

2017 2020

Placera i en annan typ av investeringar 
(t.ex. aktier, obligationer, råvaror)

23 %

Sätta in pengar på sparkonto i banken
16 %

17 %

Investera i eller köpa en fastighet
5 %

13 %

Lägga pengarna på lyxköp  
(t.ex. semesterresor, fordon, särskilda 
tillfällen, besöka evenemang) 6 %

11 %

Investera i sin pension

25 %

10 %

Betala av ett lån, inklusive ett bostadslån 
(dvs. mer än det minimibelopp som krävs) 6 %

9 %

Investera i sitt eget företag
7 %

8 %

Spara i likvida medel hemma
6 %

4 %

Ge bort dem till en annan person 
eller välgörenhetsorganisation 2 %

4 %

25 %
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När man tittar på hur folk väljer att spendera sin 
disponibla inkomst regioner emellan utmålas en 
liknande bild, oberoende av var folk är bosatta 
prioriterar man att investera i antingen sin 
pension eller någon annan typ av investering.

Man kan urskilja en svag preferens att 
prioritera andra typer av investeringar i Asien 
främst (28%), och ännu svagare i Nord- och 
Sydamerika (28%). Men att investera till 
pensionen är näst följande andrahandsvalet  
i dessa områden.

När det gäller användandet av den disponibla 
inkomsten efter åldersgrupp, är det 
uppmuntrande att se att budskapet om 
sparande för senare skeden i livet har gått 
hem i alla åldersgrupper, med 23 % av 
millenniegenerationen som väljer att investera 
i sin pension som första prioritet jämfört med 
28 % hos generation X.

Prioriteringarna i användningen av den 
disponibla inkomsten varierade intressant 
nog inte mellan pensionerade och ännu 
icke-pensionerade svaranden, vilket visar att 
oavsett om du är pensionär nu eller ej är du  
nu lika benägen att prioritera att lägga pengar 
på din pension.  

De två främsta prioriterade användningarna 
av disponibel inkomst per region

Millenniegenerationen  
(18–37)

Generation X  
(38–50)

Baby boomer-generationen  
(51–70)

Äldre  
(71+)

Europa Asien Nord- och 
Sydamerika

Övriga

Investera i sin pension Placera i en annan typ av investeringar 
(t.ex. aktier, obligationer, råvaror)

Främsta prioriteringarna för användning  
av den disponibla inkomsten efter åldersgrupp

Budskapet om att 
spara till senare 
skeden i livet 
verkar ha nått alla 
åldersgrupper

23 %

28 %

25 %

15 %

25 %

23 %
22 %

28 %

26 %

22 %
23 %

28 %

Investera i pension och andra typer av investeringar dyker upp  
som första och andrahandsprioritering hos de svarande globalt sett

Investera i sin pension
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Men hur spenderar pensionärer sin disponibla 
inkomst? Har det förändrats över åren? 
  
Svaret är “ja”. Människor som är pensionärer 
idag är nästan fem gånger så benägna att 
fortsätta investera sin disponibla inkomst i sina 
pensioner (21 %) jämfört med personer som 
var pensionärer för tre år sedan (5 %). Och 
även om pensionärer fortfarande prioriterar 
att lägga pengarna på andra typer av 
investeringar har det skett en annan märkbar 
förändring i hur man spenderar pengarna.

2017 års pensionärer var nästan fyra gånger 
mer benägna (24 %) att prioritera lyxköp såsom 
semestrar, en ny fin bil och att fira speciella 
tillfällen, än 2020 års pensionärer (7 %). Ser vi till 
den global statistiken visar den att människor 
idag generellt är mer försiktiga att spendera 
sin disponsibla inkomst på denna typ av icke-
nödvändiga inköp än tidigare år, med 11 % som 

Pensionärers främsta prioriteringar när det gäller att spendera sin disponibla inkomst 2017 jämfört med 2020

kunde tänkas använda sin disponibla inkomst 
till lyxköp jämfört med 6 % 2020.

2017 var pensionärerna två gånger mer 
benägna att spendera sin disponibla inkomst 
på lyxköp än medelpersonen (24 % jämte 11). 
Medan pensionärerna idag är lika benägna 
som medelpersonen att prioritera användandet 
av den disponibla inkomst på det här sättet.

Pensionärer 2017 Pensionärer 2020

Sätta in pengar på sparkonto i banken
16 %

20 %

Investera i eller köpa en fastighet
6 %

5 %

Att lägga pengarna på lyxköp  
(t.ex. semesterresor, fordon, särskilda 
händelser, delta i evenemang)

24 %
7 %

Att investera pengarna i min pension
5 %

21 %

Betala av ett lån, inklusive ett bostadslån 
(dvs. mer än det minimibelopp som krävs)

5 %
6 %

Investera i sitt eget företag
2 %

7 %

Att förvara pengarna i kontanter hemma
3 %

6 %

Ge bort dem till en annan person 
eller välgörenhetsorganisation

5 %
3 %

Att investera pengarna i någon  
annan typ av investering  
(t.ex. aktier, obligationer, råvaror) 26 %

27 %

Människor som var pensionärer 2017 var nästan fyra 
gånger så benägna att prioritera lyxköp jämfört med 
motsvarande personer 2020 (7 %)

24 %
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Vad betyder det för människors sparbeteende 
att man idag skär ner på icke nödvändiga 
utgifter såsom lyxköp, både när man arbetar 
och när man är pensionär, och istället väljer 
att lägga sin disponibla inkomst på pensionen?

Det är uppmuntrande att pensionssparandet 
från inkomsten förblir på en hälsosam nivå 
motsvarande 15,2 % efter en markant ökning 
(3,1 %) mellan 2018 och 2019.

När man tittar på pensionssparandet runt 
om i världen sparar personer i Nord- och 
Sydamerika mest inför pensionen (16,8 %), 
medan européer sparar minst (13,8 %).

Uppmärksammas bör att resultaten baseras 
på undersökta personer som därför per 
definition investerar åtminstone 10 000 
€ (eller motsvarande) inom de närmaste 
12 månaderna, vilket är mycket mer än 
mediansparandenivån på de flesta platser.  
På liknande sätt kan vissa platser spara mer 
rent procentuellt med tanke på att lönerna  
är lägre, vilket betyder att de bygger upp  
den obligatoriska avsättningskvoten med 
andra medel.

Sparbeteende

Den genomsnittliga procentandel av inkomsten  
som personer sparar för pensionen världen över

Genomsnittlig procentandel av inkomsten som människor sparar inför pensionen, per region

12 %

12,2 %

15,3 % 15,2 %

13 %

14 %

15 %

16 %

2018

Europa Asien Nord- och Sydamerika Övriga

2019 2020

13,8 % 16,1 % 16,8 % 15,0 %

I Nord- och Sydamerika 
pensionssparar man mest 
(16,8 %), medan européer 
sparar minst (13,8 %)
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Som förväntat sparar självutnämnda 
“experter” eller “avancerade” investerare 
en högre andel av sin inkomst till pension 
(17 %) jämfört med både investerare på 
“nybörjarnivå” och “grundläggande” nivå 
(14,4 %) och investerare på medelnivå (13,7).

Generationsskillnaderna är inte så starka 
här, med millenniegenerationen som faktiskt 
sparar en liknande andel av sin inkomst till 
pension som icke-millenniegenerationen  
(15,4 % jämte 15 %).

Det är upplyftande att en liknande bild 
utmålar sig när vi tittar på mäns och kvinnors 
inkomstsparande likaså, med kvinnor som 
sparar 15,1 % av sin aktuella inkomst specifikt 
för pension, jämfört med mäns 15,4 %.

Hur mycket, i procent av den nuvarande inkomsten, sparar människor  
idag specifikt till pensionen (inklusive inbetalningar från arbetsgivaren)?

Nybörjare/grundläggande

Medelgod

Expert / avancerad

Den genomsnittliga procentandelen  
av inkomsten som millenniegenerationen 
sparar specifikt för pensionen

15,4 %

14,4 %

13,7 %

17,0 %

Investeringskunskapsgrupp*  

* självutnämnd
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Plats Folk är oroliga för att deras pensionsinkomst 
inte är / inte kommer att räcka till

Belgien 52 %

Taiwan 51 %

Japan 51 %

Danmark 50 %

USA 48 %

Australien 47 %

Portugal 46 %

Sverige 46 %

Tyskland 46 %

Thailand 46 %

Hongkong 45 %

Sydkorea 44 %

Kina 43 %

Schweiz 43 %

Argentina 43 %

Storbritannien 42 %

Sydafrika 42 %

Mexiko 41 %

Nederländerna 40 %

Frankrike 40 %

Österrike 40 %

Indien 39 %

Spanien 38 %

Brasilien 33 %

Förenade Arabemiraten 32 %

Italien 31 %

Indonesien 30 %

Singapore 29 %

Polen 28 %

Kanada 28 %

Chile 27 %

Ryssland 24 %

“Jag har fått den här avkastningen 
tidigare, så det är mycket sannolikt 
att den blir lika hög i framtiden”

Folk sparar nu upplyftande summor pengar till 
pensionen, men är de säkra på att det räcker?

Trots deras höga förväntningar på 
investeringsresultat (den förväntade 
avkastningen på investeringarna under de 
närmaste 12 månaderna är 8,8 %), är 41 % 
fortfarande oroliga att deras pensionsinkomst 
inte kommer vara tillräcklig.

Och kanske dessa farhågor är välgrundade, 
med tanke på att de som redan har gått i 
pension i betydligt mindre utsträckning kan 
förvänta sig en hög avkastning baserat på 
tidigare nivåer på avkastning.
 
Oron för pensionsinkomster varierar också 
beroende på platsen. Sannolikheten att folk 
oroar sig över att pensionsinkomsten inte 
kommer vara tillräcklig är över dubbelt så stor 
i Belgien (52 %) jämfört med Ryssland (24 %).

Men kommer sparandet 
vara tillräckligt?

Människor som inte 
gått i pension

Pensionärer

82 %

66 %
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Förväntad livslängd

Och medan en persons plats verkar bestämma 
hur oroade de kan känna sig över sin 
pensionsinkomst, upplevs oron jämnt över 
investeringskunskapsgrupperna, vilket tyder 
på att oavsett hur mycket kunskap man har är 
det svårt att förutsäga framtida pensionen.

Det finns också en subtil men 
anmärkningsvärd trend att människor mer 
och mer oroar sig för att pensionsinkomsten 
inte kommer att vara tillräcklig när de blir 
äldre. För att upprätthålla en konstant nivå 
av optimism vad gäller pensionsinkomst, 
måste folk försäkra sig om att ha planerat 
för flera scenarier och se till att deras pott av 
besparingar räcker till hela livslängden.

Kanske denna ökande oro ökar med 
åldern eftersom de flesta beräknar sitt 
pensionssparande efter den beräknade 
livslängden först (65 %), följt av de fasta 
boendekostnaderna (63 %) och hälso- och 
sjukvårdskostnaderna (62 %).

Anmärkningsvärt är att familjens behov (42 %), 
mer lyxköp såsom semester (38 %) och lämna 
arv (27 %) inte inbegrips i folks beräkningar i 
samma utsträckning som “nödvändigheter”.

Om de ska kunna njuta av pensionen och känna 
finansiell säkerhet, måste de vara realistiska i 
sina uträkningar av utgifter när de beräknar vid 
vilken tidpunkt de kan gå i pension för gott.

“Jag är orolig för att min pensionsinkomst 
inte är / inte kommer att räcka till”

Personer som är oroliga för att deras pensionsinkomst 
inte kommer att räcka till, efter åldersgrupp

Nybörjare/grundläggande

Medelgod

Expert/avancerad

42 %

39 %

41 %

Faktorer folk tar hänsyn till när de beräknar när de ska kunna gå i pension

65 %

63 %

62 %

42 %

38 %

27 %

4 %

Fasta boendekostnader exempelvis hus, räkningar, mat

Sjukvård

Familjens behov

Icke fasta boendekostnader exempelvis semester, nöjen

Lämna ett arv

Övriga

Millenniegenerationen 
(18–37)

Generation X  
(38–50)

Baby boomer-
generationen 

(51–70)

Äldre  
(71+)

39 % 41 % 43 % 47 %

Investeringskunskapsgrupp*  

De tre mest sannolika faktorerna att ta hänsyn till

* självutnämnd  
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Plats “Reglerna för hur människor ska spara 
till, och finansera, sin pension ändras 
konstant så jag ser ingen anledning att 
försöka spara specifikt till min pension”

Thailand 57 %

Österrike 55 %

Kina 54 %

Indien 53 %

Sverige 51 %

Indonesien 50 %

Frankrike 47 %

Danmark 45 %

USA 45 %

Belgien 43 %

Taiwan 43 %

Hongkong 43 %

Ryssland 42 %

Tyskland 42 %

Brasilien 42 %

Mexiko 42 %

Spanien 41 %

Sydkorea 41 %

Förenade Arabemiraten 40 %

Schweiz 38 %

Nederländerna 38 %

Australien 37 %

Singapore 37 %

Italien 36 %

Polen 36 %

Chile 36 %

Argentina 35 %

Portugal 34 %

Storbritannien 32 %

Sydafrika 30 %

Kanada 27 %

Japan 25 %

Hinder för pensionering

De tillfrågade upplever att oroskänslan 
som överskuggar deras pensionsplaner har 
sina rötter i inkonsekvent statlig planering, 
otillräcklig allmän pension och en allmän  
brist på insyn om andra alternativ.

Om man tittar på länder världen över  
står det klart att folks regeringar har  
ett stort inflytande över deras inställning  
till pensionsplanering.

Man kan notera att i regioner där människor 
känner att deras regeringar hela tiden  
ändrar reglerna kring pensionsplaneringen  
är man mer benägen att vara desillusionerad.  
I exempelvis Thailand rapporterar 57 % att  
de känner så jämfört med 25 % av japanerna. 

Det står klart att 
folks regeringar 
har ett stort 
inflytande över 
deras inställning till 
pensionsplanering
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Oron för att den allmänna pensionen inte 
är tillräckligt omfattande beaktas också i 
pensionsdebatten, med 55 % som hävdar 
att den allmänna pensionen där de bor är 
otillräcklig. Folk i Sydafrika upplever detta  
i högst grad, med 65 % som oroar sig för  
att den allmänna pensionen ensam inte 
kommer att vara tillräcklig för deras pension. 
På andra sidan skalan finns personer från 
Schweiz med en betydande minoritet som 
uttrycker denna oro (42 %).

På regionnivå bekräftar resultaten på nytt 
att oavsett var man bor kan man inte enbart 
förlita sig på att staten ensam ser till att folk 
har tillräckligt att leva för under pensionen.

Ett annat hinder för en säker pensionering 
som citeras av de svarande är förvirringen om 
vilka alternativ som finns tillgängliga för dem 
(38 %). Det här årets Global Investor Study 
fann att den viktigaste händelsen som skulle 
kunna föranleda att man sökte professionella 
investeringsråd var att man “närmar sig 
pensionsåldern” (34 %).

Oberoende av ens ekonomiska kunskap, 
är planering inför pensionen generellt 
en förvirrande process. Investerare på 
expertnivån/avancerad nivå är faktiskt 
mer benägna att bli förvirrade av de olika 
pensionsalternativen som är tillgängliga för 
dem (41 %) än investerare på medelnivå (35 %) 
och nybörjarnivå/grundläggande nivå (39 %).

Med tanke på att majoriteten lägger ansvaret 
på finansiella förvaltare (62 %) och oberoende 
finansiella rådgivare (61 %) för att säkra 
att människor har tillräckligt med kunskap 
i personliga ekonomiska frågor, är det 
uppenbart att dessa institutioner kan göra  
mer för att ge klara och genomförbara råd  
om finansiell planering för livet.

“Den allmänna pensionen är inte tillräcklig för mig att leva på”

“Jag förstår inte vilka alternativ som finns tillgängliga 
för mig när det gäller mitt pensionssparande”

Europa Asien Nord- och 
Sydamerika

Övriga

52 % 53 % 60 % 60 %

39 %
Nybörjare/
grundläggande

41 %
Expert/ 

avancerad

35 %
Medelgod

Det verkar som att 
pensionsplanering är en 
förvirrande process generellt

Investeringskunskapsgrupp*  

* självutnämnd
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Vägra pensionera sig

I denna oro om pensionsinkomst är det 
logiskt att majoriteten ser sig själva arbeta 
efter pensionsavgångsåldern. Pensioneringen 
genomgår nu en förvandling, med många 
människor som går egna vägar.

När man jämför de förväntade antalet 
arbetade timmar jämte aktuella arbetstimmar 
under pensionen är det, intressant nog, 
personer som ännu inte gått i pension som 
i långt mindre utsträckning förväntar sig en 
minskning i arbetstimmar som närmar sig 
noll (13 %). Så var dock inte fallet med mer 
än en fjärdedel (28 %) av de som redan är 
pensionerade som rapporterar att de nu 
knappast arbetar under sin pension.

Förväntningen att folk gradvis kommer ha 
möjlighet att minska timmar i arbetsveckan  
är realistisk, med 45 % av de som ännu inte 
gått i pension som förutsäger det och 45 %  
av pensionärer som bekräftar att deras liv  
som pensionärer liknar detta.

Ett överraskande scenario som har 
framkommit i studien är att 32 % av de som 
ännu inte gått i pension räknar med att deras 
arbetstid kommer förbli densamma, vilket 
inte alls låter som pension. Kanske än mer 
överraskade är det faktum att nästan en 
fjärdedel av pensionärerna (23 %) erfar  
det här scenariot idag, och bekräftar att  
det inte är en orealistisk förväntning.

Förutsett antal arbetstimmar per vecka under “pensionen”  
(förväntning jämte verklighet)

Ej pensionär Pensionär

Ökning Ligga på  
samma nivå

Gradvis minska Minska till 
nästan noll

9 %

4 %

32 %

23 %

45 %

13 %

28 %

45 %
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Relationen mellan arbete efter pensionsåldern  
och oro inför pensionsinkomsten, per land

När man undersöker människors benägenhet 
att arbeta samma antal timmar eller ökat antal i 
landet i stort, dyker ett intressant samband upp.

Man kan förvänta sig att en viktig orsak till att 
man fortsätter arbeta efter pensionsåldern 
är att överkomma rädslan för att inte få en 
tillräcklig pensionsinkomst. Då kan man lätt 
tro att de människor som planerar fortsätta 
arbeta känner en större säkerhet vad gäller 
sina finanser inför pensionen. Men det finns 
inget urskiljbart mönster som innebär att 
arbete efter pensionsåldern gör att folk känner 
sig säkrare på sin pensionsinkomst. Kan det 
här bero på att det idag känns skrämmande 
för personer som planerar sin verkliga 
pensionering att helt sluta arbeta? 

Plats Ökat arbete / arbetet ligger 
kvar på samma nivå

Oro för att pensionsinkomsten 
inte kommer vara tillräcklig

Belgien 42 % 52 %

Taiwan 43 % 51 %

Japan 27 % 51 %

Danmark 39 % 50 %

USA 37 % 48 %

Australien 28 % 47 %

Thailand 54 % 46 %

Tyskland 50 % 46 %

Sverige 38 % 46 %

Portugal 38 % 46 %

Hongkong 44 % 45 %

Sydkorea 40 % 44 %

Kina 47 % 43 %

Schweiz 39 % 43 %

Argentina 37 % 43 %

Storbritannien 36 % 42 %

Sydafrika 22 % 42 %

Mexiko 41 % 41 %

Frankrike 51 % 40 %

Nederländerna 41 % 40 %

Österrike 24 % 40 %

Indien 48 % 39 %

Spanien 44 % 38 %

Brasilien 34 % 33 %

Förenade Arabemiraten 39 % 32 %

Italien 44 % 31 %

Indonesien 50 % 30 %

Singapore 36 % 29 %

Polen 51 % 28 %

Kanada 31 % 28 %

Chile 39 % 27 %

Ryssland 44 % 24 %

Det finns inget 
urskiljbart mönster 
som innebär 
att arbeta efter 
pensionsåldern 
gör att folk känner 
sig säkrare på sin 
pensionsinkomst



Global Investor Study 2020 16

Det verkar som att millenniegenerationen 
också är mer benägen att arbeta efter 
pensionsåldern, potentiellt som ett sätt att 
fylla ut pensionsinkomstklyftan med 46 % 
som förväntar sig att öka eller bibehålla sina 
arbetstimmar per vecka. Det här kan jämföras 
med 35 % av personerna som inte ingår i 
millenniegenerationen.

Vad gäller de som överväger att arbeta upp 
i pensionsåldern kan man se att (45 %) av 
investeringskunskapsgruppen “expert eller 
avancerad nivå” är mer benägna att öka eller 
bibehålla sina arbetstimmar per veckan än 
investeringskunskapsgruppen “nybörjare och 
grundläggande nivå (31%). Dessa resultat är 
överraskande, men kanske den mer traditionella 
synen på pensionering där arbetslivet avstannar 
totalt inte längre är realistisk?

Folk vill inte heller minska sina utgifter under 
pensionen, med 58 % av personerna som 
förväntar sig att deras utgifter ska förbli 
oförändrade eller öka. Den här hållningen 
är representativ över regionerna, kanske på 
grund av att människor fortfarande förväntar 
sig att arbeta i viss utsträckning.

17 % förväntar sig faktiskt att utgiftsnivån ska öka 
under pensionen, med 16 % pensionärer som 
bekräftar att det här är en realistisk förutsägelse. 
Folk måste vara försiktiga här dock då de kanske 
riskerar att leva över sina tillgångar. 

Förväntad utgiftsnivå under pension

Ökande eller oförändrade arbetstimmar under 
“pensioneringen”, per investeringskunskapsgrupp

Ligga på 
samma nivå

41 %

Gradvis minska

40 %

Minska till nästan noll

2 %

Ökning

17 %

Kanske den mer traditionella 
synen på pensionering där 
arbetslivet avstannar totalt  
inte längre är realistisk?

Investeringskunskapsgrupp*

* självutnämnd

Nybörjare/grundläggande kunskap

Medelgod kunskap

Expert / avancerad

31 %

38 %

45 %
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Varför gå i pension?

Det vanligaste skälet till att folk vill gå i  
pension är att de kommer att uppnå den 
statliga pensionsåldern (32 %). Enbart 6 %  
tror de kommer gå i pension för att de nått  
sitt finansiella mål för pensionssparande.

Resultaten varierar beroende på vilken 
händelse som kan föranleda att en person går 
i pension, eller som föranlett denne att gå i 
pension. Men folks förväntningar om varför de 
kan tänkas gå i pension är generellt korrekta 
vid jämförelse av deras förväntningar och vad 
som faktiskt föranlett att folk gått i pension.

Det här mönstret är också representativt för 
folks val och förväntningar på att gå i pension 
världen över, med det vanligaste skälet till att 
man går i pension världen över är att man 
uppnått den statliga pensionsålder. 

Detta var också den vanligaste faktor som 
ledde fram till att man gick i pension när man 
undersökte resultatet i alla grupper med olika 
investeringskunskap, vilket visar att valet att 
gå i pension är något av en utjämnande faktor.

5 främsta skälen till varför folk går i pension (förväntning jämte verklighet)

Ej pensionär Pensionär

Jag har uppnått / kommer att uppnå 
en viss ålder (statlig pensionsålder)

Jag har uppnått / kommer att uppnå 
en viss ålder (ej statlig pensionsålder)

Min hälsa har försämrats /försämras

Mina barn / mina underhållsberättigade 
har upphört / upphör att vara 
finansiellt beroende

Jag kan inte / kunde inte fysiskt eller 
mentalt fortsätta min valda karriär

36 %

14 %

19 %
18 %

13 %

13 %
9 %

8 %

9 %

39 %

Enbart 6 % tror de kommer  
gå i pension för att de  
nått sitt finansiella mål  
för pensionssparande

6 %
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Hållbart alternativ

Hållbara investeringar är ett intressant 
alternativ både för personer som planerar för 
sitt liv i ett senare skede såväl som för de som 
redan har gått i pension.

Men enbart 38 % av pensionärerna anser 
att hållbara fonder sannolikt erbjuder 
högre avkastning. Även om de erkänner de 
miljömässiga och samhälleliga fördelarna i 
linje med de som ännu inte har gått i pension, 
är de två gånger mer benägna att betrakta 
hållbara fonder som oattraktiva då de inte 
erbjuder högre avkastning (18 %). De är också 
två gånger mer benägna att betrakta dem som 
oattraktiva på grund av att de inte stämmer 
överens med deras principer (9 %). 

Men undersökningen visar att pensionärer 
inte bryr sig mindre om ett hållbart samhälle 
än de som inte gått i pension. Pensionärer är 
mer benägna att minska eller återvinna sitt 
hushållsavfall (72 %) än personer som inte gått 
i pension (64 %). De är också mer benägna 
att köpa lokalt producerade varor (58 %) än 
personer som inte gått i pension (56 %).

Men när det gäller att köpa från företag med 
gott socialt ansvar (45 %) och att investera i 
hållbara fonder (38 %) är pensionärer betydligt 
mindre benägna att bidra till ett hållbart 
samhälle än personer som inte är pensionärer.

Skäl till varför hållbara fonder kan betraktas attraktiva

Olika sätt som människor ofta bidrar till ett mer hållbart samhälle

Ej pensionär Pensionär

Jag minskar eller återvinner 
mitt hushållsavfall

Ja, mot 
bakgrund av 
mina sociala 

principer

Nej, eftersom 
de inte 

stämmer 
överens med 

mina principer

Nej, eftersom 
de inte 

kommer att 
erbjuda högre 

avkastning

Ja, för att 
det är mer 

sannolikt att 
de kommer att 
erbjuda högre 

avkastning

Ja, för att de 
har en bredare 
miljöpåverkan

Jag tar hänsyn till mina 
koldioxidutsläpp vid transporter 
och beslut om energi i bostaden

Jag använder inte engångsplast

Jag handlar hos företag med 
en positiv historik vad gäller 
socialt ansvarstagande

Jag köper lokalt tillverkade 
varor istället för varor som 
transporterats långa sträckor

64 %
72 %

56 %
58 %

53 %
49 %

53 %

51 %

50 %

45 %

48 %
38 %

47 %
42 %

44 %
41 %

21 %
14 %

Jag investerar i hållbara fonder 
istället för i fonder som inte tar 
hänsyn till hållbarhetsfaktorer

Jag undviker företag som har en 
historik av kontroverser / inte 
är socialt ansvarstagande

När jag väljer mat tar jag  
hänsyn till miljöpåverkan  
(t.ex. vegansk mat / lokala inköp)

Jag köper second hand-kläder

33 % 47 % 43 %
10 % 4 %

30 % 46 % 38 %
18 % 9 %

Ej pensionär Pensionär
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En tänkbar förklaring till detta kan vara brist på 
kunskap på området, med pensionärer som är 
mindre benägna att ofta be sina rådgivare om 
information om hållbara investeringar (18 %) 
än personer som inte gått i pension (26 %). 
En betydande minoritet pensionärer (32 %) 
ber sannolikt aldrig om information angående 
hållbara investeringar.

Förhållandet är dock uppdelat, medan 
41 % av pensionärerna hävdar att deras 
finansiella rådgivare talar med dem om 
hållbara investeringar om de blir tillfrågade, 
är pensionärer mer än två gånger mer 
benägna (14 %) att säga att deras finansiella 
rådgivare aldrig talar med dem om hållbara 
investeringar än personer som inte gått  
i pension (6 %).

Frågar folk sin finansiella rådgivare om hållbara investeringar?

Pensionär

26 %

22 %

41 %

11 %

Ofta, nästan varje gång jag pratar med 
min finansiella rådgivare ber jag om 

information om hållbara investeringar

Ej pensionär

Jag ber aldrig om information om 
hållbara investeringar

Jag ber ibland om information om 
hållbara investeringar

Inte aktuellt - jag pratar inte med 
någon finansiell rådgivare

18 %

32 %

36 %

15 %

Ofta, nästan varje gång jag pratar med 
min finansiella rådgivare ber jag om 

information om hållbara investeringar

Jag ber aldrig om information om 
hållbara investeringar

Jag ber ibland om information om 
hållbara investeringar

Inte aktuellt - jag pratar inte med 
någon finansiell rådgivare

Pensionärer är två gånger mer benägna att säga 
att deras finansiella rådgivare aldrig talat med 
dem om hållbar investering än personer som 
ännu inte gått i pension

2×

Pensionärer är 
mindre benägna att 
be sina finansiella 
rådgivare om 
information om 
hållbara fonder än 
personer som inte 
gått i pension
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Investeringarnas värde och utdelningarna från dem kan öka 
eller minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka 
vad de ursprungligen investerat. Valutakurser kan få värdet 
på utländska investeringar att stiga och falla. Schroders 
gav Raconteur i uppdrag att mellan den 30 april och 15 juni 
2020 genomföra en oberoende webbaserad studie som 
omfattade 23 450 personer på 32 platser runt om i världen. 
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.

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.

Huvudsakliga slutsatser

Medan studieresultaten visar en 
positiv bild över åldersgrupperna och 
investeringskunskapsgrupper som är lika 
engagerade i pensionssparande, visar studien 
också att oro kring sparande världen över.

Oronivån beror till stor del på var man bor,  
och även om informationen bör vara 
lättillgänglig är man fortfarande förvirrad  
över de olika pensionsalternativen. 

Regeringar och finansinstitut måste därför 
hjälpa till och klargöra kommunikationen  
om pensionsplaneringen. Hållbar investering 
bör göras mer tillgänglig då det är ett  
viktigt alternativ för att hjälpa till att  
finansiera pensionen.
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