Pressmeddelande den 27 september 2019

Inför Tjänstepensionens dag:

Schlagerfans vill ha bättre koll på tjänstepensionen
Tre av fyra svenskar som lyssnar på schlagermusik, 75 procent, vill ha bättre koll på sin
tjänstepension. Bland de som föredrar klassisk musik är det bara 54 procent som säger sig vilja
ha bättre koll på tjänstepensionen. Det visar en ny Sifoundersökning som aktörerna bakom
Tjänstepensionens dag presenterar.
– Till schlagerfansen vill jag säga att det allra viktigaste att ha koll på är att man har en
tjänstepension via sin arbetsgivare. Det gäller förstås alla musikälskare, säger Anna Allerstrand,
pensionsspecialist på PTK.
Schlagerfantasterna är inte den enda grupp som funderar kring sin tjänstepension. Bland
hårdrockarna, pop- eller RnB-entusiasterna är det sju av tio, 70 procent, som vill ha bättre koll på
tjänstepensionen.
Känner du att du skulle vilja ha bättre koll på din tjänstepension?
(de som svarat ja ofta/ja ibland)
• Schlager: 75 procent
• Hårdrock: 70 procent
• Pop: 70 procent
• RnB: 70 procent
• Dance/elektroniskt: 63 procent
• Dansband: 60 procent
• Klassisk musik: 54 procent
I dag har nio av tio svenskar en tjänstepension. I vissa branscher som IT-, reklam-, spel- och
musikbranschen, är det vanligare att det saknas. Den som saknar tjänstepension och inte har
möjlighet att spara på annat sätt riskerar att få en mycket låg pension – ofta mindre än halva den
tidigare lönen.
– Det är lätt att skaffa sig bättre koll på sin tjänstepension. Ta fram mobilen, sätt på
favoritmusiken och logga in med Bank-ID på minPension.se. Det är ett bra sätt att förena nytta
med nöje, säger Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK.
MinPension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten (Pensionsmyndigheten och SPV)
och pensionsbolagen (försäkringsbolag och banker). Där kan man se vad man hittills tjänat in till
sin pension och göra en personlig pensionsprognos.
Tjänstepensionens dag firas alltid den 27 september, i år för nionde gången. Dagen syftar till att
uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär. Organisationerna
som står bakom dagen i år är AFA Försäkring, Alecta, AMF, Collectum, Folksam Liv, Folksam LO Pension
Fora, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Lifeplan, Länsförsäkringar, minPension, Nordea Liv & Pension,
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), Pensionsmyndigheten, Pensionsvalet, PRI Pensionsgaranti,
PTK, Skandia och Statens Tjänstepensionsverk (SPV). Läs mer på tjanstepensionensdag.se och på
facebook.com/tjanstepensionensdag/.

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Syftet med dagen är att
uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och inspirera arbetsgivare att informera sina
anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen, däribland fack,
arbetsgivare, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter.
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Anna Allerstrand
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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 två frågor ställdes:
”Vilken musikgenre lyssnar du helst på?”. 4 procent svarade ”Schlager”, 3 procent svarade
”Dansband”, 5 procent svarade ”RnB”, 40 procent svarade ”Pop”, 6 procent svarade ”Klassisk
musik”, 7 procent svarade ”Dance/elektroniskt”, 17 procent svarade ”Hårdrock” och 13 procent
svarade ”Ingen av ovanstående”. ”Tveksam, vet ej” svarade 5 procent.
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