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Faktablad: Sifo-undersökning kring pension
Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en riksrepresentativ undersökning bland totalt 1754
respondenter mellan 18 och 75 år. Undersökningen genomfördes via en webbenkät under perioden
19 maj – 30 maj 2022. I ålderskategorin 18-29 år svarade 322 personer, i ålderskategorin 30-39 år
svarade 124 personer, i ålderskategorin 40-54 år svarade 293 personer, i ålderskategorin 55-64 år
svarade 287 personer och bland pensionärer mellan 65-75 år svarade 728 personer.
1. Hur tror du att din ekonomiska situation som pensionär kommer att bli?
18-29 år
30-39 år
40-54 år
55-64 år
Mycket dålig
8 procent
5 procent
8 procent
5 procent
Dålig
13 procent
23 procent
25 procent
26 procent
Varken eller
25 procent
33 procent
38 procent
28 procent
Bra
40 procent
30 procent
26 procent
32 procent
Mycket bra
10 procent
8 procent
3 procent
7 procent
Vet ej
5 procent
2 procent
1 procent
2 procent
2. Hur tycker du att din sammanlagda pension blev jämfört med vad du hade förväntat dig?
Pensionärer mellan 65-75 år
Kvinnor 65-75 Män 65-75
Högre än förväntat
16 procent
17 procent
15 procent
Precis som förväntat
46 procent
41 procent
51 procent
Lägre än förväntat
35 procent
38 procent
31 procent
Vet ej
3 procent
4 procent
3 procent
3. Vilket råd skulle du i första hand ge till en 35-åring för att han eller hon ska få en hygglig
pension?
Pensionärer mellan 65-75 år
Hitta en partner att dela ekonomin med
3 procent
Spara i sitt boende, köpa bostadsrätt
eller villa
17 procent
Spara till pensionen
53 procent
Arbeta mer/gå upp till heltid
5 procent
Arbeta så länge som möjligt
9 procent
Byta jobb
1 procent
Kompetensutbilda sig
4 procent
Annat
2 procent
Vet ej
4 procent

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att
våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

