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Faktablad – effekter av höjningen av garantipensionen  

 
Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en undersökning bland 1 065 personer som fyllt 65 år 

och påbörjat uttag av allmän pension. Undersökningen genomfördes mellan 22–30 augusti 2022 via 

en webbpanel. Antalet kvinnor som svarat var 542 och antalet män var 523. 

 

1. Hur mycket mer i pension fick du tack vare höjningen i augusti, efter skatt? 

     Totalt   Män  Kvinnor  

Mindre än 100 kronor   8 procent    9 procent   7 procent  

101-300 kronor    9 procent    8 procent 10 procent 

301-500 kronor    6 procent    5 procent   6 procent 

501-1000 kronor  13 procent    6 procent 19 procent 

Mer än 1000 kronor   1 procent    1 procent   1 procent 

Fick ingen höjning 46 procent  51 procent 41 procent 

Vet ej   18 procent  20 procent 16 procent 

 

Bas: Samtliga tillfrågade. Totalt 1065 personer 

 

2. Blicka framåt efter den höjning du nu har fått. Hur mycket uppskattar du att du kommer 

att ha kvar per månad att leva på, efter att dina fasta kostnader (de kostnader som du inte 

kan slippa undan) är betalda? 

     Totalt   Män  Kvinnor 

Inget alls    7 procent  11 procent   4 procent 

Mindre än 1000 kronor 13 procent  12 procent 14 procent 

1001-3000 kronor 20 procent  13 procent 24 procent 

3001-5000 kronor 23 procent  24 procent 23 procent 

5001-10 000 kronor 13 procent  17 procent 11 procent 

Mer än 10 000 kronor   7 procent  12 procent   3 procent 

Vet ej   17 procent  11 procent 22 procent 

 

Bas: Pensionärer med garantipension. Totalt 385 personer 

 

3. Upplever du att din ekonomiska situation kommer att bli tryggare tack vare höjningen av 

pensionen i augusti Totalt   Män  Kvinnor 

Ja, mycket tryggare   2 procent      1 procent   3 procent 

Ja, lite tryggare  16 procent    6 procent 22 procent 

Varken eller  32 procent  34 procent 30 procent 

Nej, inte nämnvärt 24 procent  25 procent 22 procent 

Nej, inte tryggare alls 24 procent  31 procent 19 procent 

Vet ej       3 procent    3 procent   3 procent 

 

Bas: Pensionärer med garantipension. Totalt 385 personer 

4. Har det hänt dig att din pension inte har räckt för att täcka dina fasta kostnader (de 

kostnader som du inte kan slippa undan)?   

    Totalt   Män  Kvinnor 

Ja, ofta        4 procent    4 procent   4 procent 

Ja, flera gånger    8 procent    5 procent 10 procent 

ja, någon enstaka gång 17 procent  17 procent 18 procent 

Nej, aldrig  67 procent  71 procent 64 procent 

Vet ej       3 procent    2 procent   4 procent 

 

Bas: Samtliga tillfrågade. Totalt 1065 personer 
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5. Tror du att det är en mindre risk att pensionen inte kommer att räcka till dina fasta 

kostnader efter höjningen?  

   Totalt    Män  Kvinnor 

Ja  23 procent  28 procent 20 procent  

Nej  44 procent  39 procent 47 procent 

Vet ej  33 procent  33 procent 33 procent 

 

Bas: Pensionärer med garantipension som upplevt att deras pension inte räckt till för att täcka 

deras fasta kostnader. Totalt 177 personer 

 

6. Skulle du i dag rekommendera en ung människa att skaffa sig ett eget privat 

pensionssparande med tanke på dina egna erfarenheter och hur mycket du har i pension? 

  Totalt   Män  Kvinnor 

Ja  87 procent  89 procent 86 procent 

Nej    4 procent    5 procent   4 procent 

Vet ej    8 procent    6 procent   4 procent 

 

Bas: Samtliga tillfrågade. Totalt 1065 personer 

 

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning: 

Telefon: 08-27 20 40 

E-post: press@folksam.se 

 
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 
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