Pressmeddelande den 23 september 2019
Inför Tjänstepensionens dag den 27 september:

Bara en av tio pratar om tjänstepension vid anställningsintervjun
Trots att tjänstepension blir allt viktigare för den totala pensionen är det något som sällan tas upp
vid anställningsintervjuer. Bara 12 procent av svenskar i arbetsför ålder uppger att den de pratade
med vid senaste anställningsintervjun tog upp frågan om tjänstepension. Det visar en ny
Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.
Tjänstepensionen är den viktigaste anställningsförmånen på de flesta arbetsplatser, men trots det är
det få arbetsgivare som tar tillfället i akt att prata tjänstepension vid anställningsintervjun.
– Det borde vara lika självklart att prata tjänstepension som det är att prata lön under
anställningsintervjun. Det ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse eftersom det är
den viktigaste anställningsförmånen. Lönesamtalet är också ett utmärkt tillfälle för arbetsgivaren att
lyfta fram och sätta tjänstepensionen i ett sammanhang med sina anställda. Att tydliggöra
kopplingen mellan lön och pension är viktigt ur flera aspekter och med en löneökning ökar ju också
avsättningen till tjänstepension, säger Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension.

Det är vanligare bland män (15 procent) än kvinnor (9 procent) att prata om tjänstepension vid
anställningsintervjun, och i åldersgruppen 30–49 år är det något vanligare att tjänstepension tas upp
vid anställningsintervjun.
– Många arbetsgivare kan säker tycka att det är självklart att det finns tjänstepension, men det finns
en poäng för alla arbetsgivare att lyfta frågan om tjänstepension. Inte minst för att fler behöver
känna att de har bättre koll på vilken summa arbetsgivaren faktiskt avsätter. Det handlar om mycket
pengar i slutändan och det är den viktigaste anställningsförmånen, säger Kristina Kamp,
pensionsekonom på minPension.

För mer information, kontakta gärna:
Kristina Kamp
Pensionsekonom, minPension
070-560 36 92
kristina.kamp@minpension.se
Bilagor
Hela Sifoundersökningen
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel under tidsperioden 12–16
augusti 2019. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer i åldersgrupp 20+ och som inte är pensionärer.
Följande fråga ställdes: Vid din senaste anställningsintervju, tog den du talade med upp
tjänstepension? 12 procent svarade ”Ja”, 68 procent svarade ”Nej”, 15 procent svarade ”Jag har inte
varit på anställningsintervju” och 5 procent svarade ”Tveksam, vet ej”
Om tjänstepension
Förra året fick en pensionär i genomsnitt ut 12 600 kronor i månaden i allmän pension. De flesta som
arbetar i Sverige har någon form av tjänstepension utöver den allmänna pensionen. Pengarna till
tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den dagen man går i pension får man betalt från olika

håll, beroende på var man har arbetat och vilka pensionsval man har gjort. Under andra kvartalet
2019 var det samlade värdet av tjänstepensioner 3 059 miljarder kronor. Motsvarande siffra för
premiepensionsfonder var 1 394 miljarder kronor.
Information för arbetsgivare som vill prata om tjänstepension
https://tjanstepensionensdag.se/for-arbetsgivare/
Fem tips för en högre pension
https://tjanstepensionensdag.se/privatperson/

