
 

83%
av den nuvarande årsinkomsten är hur 
mycket personer över 55 år tror att de 
kommer att behöva för att leva bekvämt 
när de går i pension

Inkomstförväntningarna bland de som närmar sig pensionsåldern 
i Sverige är större än pensionärernas inkomster

Levnadsomkostnaderna för pensionärer i Sverige tar en större del av inkomsten i anspråk än 
förväntat, vilket gör att det finns mindre kvar än man tänkt sig för nöjen och upptäcktsresor:

Det är positivt att fler än 4 av 5 pensionärer i Sverige anser att deras pension räcker till, 
men 61 procent skulle vilja ha högre inkomster

De i Sverige som ännu inte har gått i pension känner att de måste spara mer av sin årsinkomst än de 
gör idag om de ska kunna leva bekvämt som pensionärer

När det gäller att fatta investeringsbeslut inför pensionen är 
analys och rådgivning avgörande

Men för de som uppger att de har investeringskunskap på 
“avancerad/expert”-nivå är skillnaden mellan vad de sparar och vad de tycker 
att de borde spara mindre
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Sparar idag i 
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av att spara 
i genomsnitt 12%

av slutlönen är i genomsnitt hur mycket 
pensionärer över 55 år i Sverige faktiskt får

66%

Ja, den räcker till för 
att leva bekvämt

Pensionärernas åsikter 
om huruvida deras 
pension räcker till

Vad personer över 55 år förväntar sig att de kommer att 
behöva jämfört med vad de faktiskt kan få i pension

Ja, men jag skulle behöva 
lite högre inkomster

57%Levnadskostnader

Resor

Köpa en fastighet 
som investering

Ekonomiskt stöd till släktingar, 
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Ej pensionär: Beräknad andel av 
den årliga pensionen som förvän-
tas gå till utgifter

Pensionär: Beräknad andel av 
den årliga pensionen som fak-
tiskt går till utgifter

Nej, jag har inte tillräck-
liga inkomster för att 
leva bekvämt
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Egna analyser från 
tredjepartskällor

Finansiell 
rådgivare Pensionsmäklare/bolag

Känner att de behöver spara för att leva bekvämt
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Människors tre främsta informationskällor när det 
gäller de här investeringarna:

Nybörjare/grundläggande nivå Medel nivå Avancerad/Expert

Schroders gav Research Plus Ltd i uppdrag att mellan den 20 mars och den 23 april 2018 genomföra en 
oberoende webbaserad studie av drygt 22 000 personer i 30 länder runt om i världen, bland annat 
Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Spanien, 
Förenade Arabemiraten, 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. De här individerna 
representerar investerare i alla de länder som ingår i studien.

Viktig information 
Det här materialet är marknadsföringsmaterial. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en 
begäran om köp eller försäljning av något ekonomiskt instrument. Materialet är inte avsett att lämna, 
och ska inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd, eller 
investerarrekommendationer. Synpunkterna och informationen i det här dokumentet kan inte åberopas 
när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Historisk avkastning och tidigare resultat är ingen 
garanti för en viss avkastning i framtiden och kommer kanske inte att upprepas. Investeringarnas värde 
och inkomsten från dem kan öka eller minska. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp 
som de ursprungligen investerade. Varje investering medför investeringsrisker, inklusive potentiell 
förlust av det investerade beloppet. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders 
garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. Synpunkterna och informationen i det här dokumentet 
kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Om du befinner dig i Nordamerika 
utfärdas det här innehållet av Schroder Investment Management North America Inc., ett indirekt helägt 
dotterbolag till Schroders plc och en SEC-registrerad rådgivare som tillhandahåller produkter och 
tjänster inom kapitalförvaltning för kunder i USA och Kanada. För alla övriga användare är det här 
innehållet utfärdat av Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 
7QA. Registreringsnummer 1893220 England. Auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority.

Människor i Sverige investerar mer när de gått i pension än förväntat, vilket 
tyder på att det finns en förståelse för vilken roll investering kan spela för att 
få pensionen att växa

Andelen totala investeringar och 
besparingar inför pensionen 
allokerade till investeringar när 
man går i pension

Det är mer sannolikt att de som beskriver sin investeringskunskap som 
”avancerad/expert” kan leva bekvämt på sin pension än de som känner 
att de har mindre kunskap
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Nej, jag har inte tillräckliga 
inkomster för att leva bekvämt

Ja, den räcker till för 
att leva bekvämt
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Vet inte 
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Ej pensionär
Procentandel av den nuvarande inkomsten som 
de tror att de kommer att behöva per år för att få 
en bekväm pension

Pensionär
Procentandel av slutlönen som man 
får per år när man går i pension
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Sparar svenskarna tillräckligt för 
att få en bekväm pension?

 

34%

De nuvarande spar- och investeringsnivåerna för de som ännu inte gått i 
pension räcker kanske inte för att finansiera de planer och 
förväntningar människor har för den här perioden i livet.

Att investera när de gått i pension kan hjälpa människor att förstärka 
sina inkomster och ha den livsstil de vill ha och förtjänar.

Investeringarnas värde och inkomsten från dem kan öka eller minska. 
Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det belopp som de 
ursprungligen investerade.
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Ej pensionär: förväntad Pensionär: faktisk

85%
av pensionärerna runt om i världen 
anser att deras pension räcker till 

81%
av Sveriges pensionärer anser att 
deras pension räcker till 

Globalt

Obs: totalsummorna påverkas 
av att siffrorna är avrundade 

Vi talade med drygt 22 000 personer i 30 länder för att 
undersöka deras ekonomiska förväntningar på pensionen 
och hur de ser ut i jämförelse med erfarenheterna hos 
personer som redan har gått i pension.
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