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Familjen populäraste pensionsrådgivaren
Familj och vänner hamnar i topp när svenskarna ska fråga någon om råd
inför beslut om pension. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på
uppdrag av organisationerna bakom Tjänstepensionens dag den 27
september.
På frågan vem man helst tar råd ifrån inför beslut om pension svarade drygt var
tredje, närmare bestämt 36 procent, ”Familj och vänner”. På ohotad andra
plats i undersökningen återfinns ”Min bank eller annan finansiell rådgivare”
med 28 procent.
–

Det här visar behovet av breda informationskampanjer, där
Tjänstepensionens dag är ett bra exempel. Ju fler som har
grundläggande koll på de faktorer som påverkar pensionen, desto större
är chansen att du vet mer själv och ställer frågor om de råd du får, säger
Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Efter toppduon är det nästan helt jämnt mellan alternativen
”Pensionsmyndigheten” och ”Minpension.se” med 6 procent respektive 5
procent. Resterande alternativ får mellan 4 och 2 procent vardera.
–

Det är naturligt att man vänder sig till någon man litar på i de här
frågorna och då kommer familjen först. Jag som förälder är ju en slags
ekonomisk rådgivare och kan till exempel se till att ungdomarna kollar
upp om arbetsplatsen erbjuder tjänstepension, säger Anna Allerstrand,
pensionsspecialist på PTK.

Om undersökningen
Sifoundersökningen genomfördes per telefon den 28 augusti–6 september 2016.
Följande fråga ställdes till 1 000 svenskar som inte gått i pension: ”När du ska fatta
beslut om din pension, vem tar du helst råd ifrån?” 36 procent svarade ”Familj och
vänner”, 28 procent svarade ”Min bank eller annan finansiell rådgivare”, 6 procent
svarade ”Pensionsmyndigheten”, 5 procent svarade ”Minpension.se”, 4 procent
svarade ”Fackförbund”, 3 procent svarade ”Pensionsbolag” medan ”Arbetsgivare” och
”Media” fick 2 procent var. Övriga svar var 6 procent för ”Annan”, 3 procent för ”Inte
från någon särskild” samt att 5 procent svarade ”Tveksam, vet ej”.
Ta del av pensionsexperternas tips
Till Tjänstepensionens dag har vi som står bakom dagen låtit våra pensionsexperter ta
fram de bästa tipsen för en högre pension. Tipsen hittar du på tjanstepensionensdag.se.
Titta också på årets kampanjfilmer med Martin Björk.
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Om Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag firas alltid den 27 september, i år för sjätte gången.
Dagen syftar till att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den
framtida inkomsten som pensionär. Organisationerna som står bakom dagen i
år är Alecta, AMF, Bliwa, Brummer & Partners, Collectum, Fora, KPA
Pension, Lifeplan, Länsförsäkringar, Lärarförbundet, Min Pension, Nordea Liv
& Pension, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Pensionsmyndigheten, PRI
Pensionsgaranti, PTK, Skandia, SPP, Srf konsulterna, Statens
tjänstepensionsverk, Svenskt Näringsliv, Swedbank och Unionen.
Läs mer på tjanstepensionensdag.se och på Facebook.
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