
1 © Novus 2022. All rights reserved. novus.se1

Kunskap om löneväxling

Kontakt: Rickard Ydrenäs

Kontakt på Novus: Hjalmar Strid

Datum: 2022-02-21
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BAKGRUND
Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag av SPP. Syftet med undersökningen är 
att undersöka målgruppens attityd och kunskap 
kring löneväxling.
Vi har även använt oss av en boost för att nå fler 
personer som löneväxlar. Dessa är inte inräknade 
i totalen för allmänheten. 

RESULTAT
Resultaten levereras i en diagramrapport. 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten 
(bland annat kön, ålder, bransch) är i jämförelse 
mot totalen. En signifikant skillnad innebär att 
ett värde i en undergrupp, t.ex. kön, avviker från 
totalvärdet i så stor utsträckning att det inte kan 
ses som slumpmässigt.

Arbetare och tjänstemän refereras genomgående 
i rapporten som allmänheten när den jämförs 
mot dem som löneväxlar. 

FELMARGINAL
Felmarginalen är ett mått på osäkerheten i en 
skattning av en parameter. Felmarginalens 
storlek beror på andelen som svarar samt antalet 
intervjuer som har genomförts. Nedan ses 
exempel på felmarginaler vid olika utfall i 
undersökningen: 

Vid 1 000 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 2,5%
Vid utfall 50/50: +/- 3,2%

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är andelen av de sökta 
personerna som besvarat undersökningen. I 
denna undersökning var deltagarfrekvensen 
60%. 

Undersökningen är genomförd via webb-
intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade 
Sverigepanel, vilket garanterar representativa 
resultat. Detta innebär att resultaten är 
generaliserbara till den aktuella 
målpopulationen. 

Antal genomförda 
intervjuer:
Allmänheten: 1122
De som löneväxlar: 133

Fältperiod 3 – 11 februari 
2022

Deltagarfrekvens 
bland de sökta 
personerna:
60%

+/-

MÅLGRUPP
Arbetare och tjänstemän 

Ålder:
18-79 år

Bakgrund & Genomförande
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Kort sammanfattning

▪ Dryg 1 av 3 (37%) uppger att de har djup kännedom om vad 
löneväxling innebär – 9 av 10 (89%) har hört talas om det

▪ 6 av 10 (57%) tror att löneväxling ökar deras kapital inför pensionen

▪ Flest (60%) uppger att de föredrar extra semesterdagar som 
anställningsförmån

▪ 3 av 10 (30%) tror att de som anställda tjänar mest på löneväxling

▪ Drygt hälften (54%) tjänar mindre än 40 000 kr i månaden – drygt 4 av 
10 (44%) tjänar mer 

▪ Av de som tjänar mer än 40 000 kr i månaden uppger 14% att de 
löneväxlar idag – av de som löneväxlar uppger i sin tur drygt 1 av 3 
(37%) att löneväxlingen lett till en ökning av det privata sparandet

▪ Av de som tjänar över 40 000 kr i månaden och inte löneväxlar svarar 
nära 4 av 10 (37%) att de sparar på annat sätt, exempelvis ISK eller 
kapitalförsäkringar

▪ Av de som inte löneväxlar uppger hälften (50%) att de skulle vara 
intresserade

▪ Av de som tjänar över 40 000 kr i månaden och inte löneväxlar uppger 
6 av 10 (60%) att deras uppfattning om sin arbetsgivare skulle 
påverkas positivt om de erbjöd löneväxling

▪ Av de som inte löneväxlar svarar 1 av 5 (22%) att de erbjuds 
löneväxling på sin arbetsplats

▪ En stor majoritet (77%) anser att alla oavsett lönenivå borde få 
samma möjlighet att växla lön till pension

▪ I genomsnitt uppges att man vill löneväxla 1 821 kr före skatt i 
månaden

▪ 1 av 3 (33%) uppger att de känner sig trygga att ta beslut kring 
löneväxling på egen hand – 3 av 10 (29%) uppger att de inte skulle 
känna sig trygga
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Resultat 
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12%

25%

28%

24%

11%

45 %

47 %

8 %

1 %

0 %

Känner till mycket bra

Känner till ganska bra

Känner till lite

Hört talas om men känner knappt till
något

Har aldrig hört talas om Allmänheten

De som löneväxlar

Kännedom

FRÅGA: Hur väl känner du till vad löneväxling är?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Allmänheten (n=1022), de som löneväxlar (n=131)

Djup kännedom (37%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (55%)

• Män (41%)

• Ålder: 50-64 år (41%)

• Ålder: 50-79 år (41%)

• Arbetar inom offentlig förvaltning (52%)

Kännedom (65%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (81%)

• Ålder: 50-64 år (69%)

• Arbetar inom offentlig förvaltning (78%)

Hört talas om (89%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (96%)

• Ålder: 50-79 år (92%)

Djup kännedom:
37%
92%

Kännedom:
65%
99% Hört talas om:

89%
100%
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57%

96%

18%

57%

9%

2%

6%

12%

34%

2%

75%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Allmänheten

De som löneväxlar

Allmänheten

De som löneväxlar

Stämmer Stämmer inte Vet ej

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad:
6 av 10 tror att man ökar sitt kapital inför pensionen

BAS: Allmänheten  (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

FRÅGA: Vilka av följande påståenden tror du stämmer in på löneväxling? Du ökar ditt kapital inför pensionen 

Stämmer (57%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (75%)

• Män (60%)

• Boende i storstäder eller storstadsnära 
kommuner (61%)

• Arbetar inom tillverkning/industri (69%)

• Arbetar inom offentlig förvaltning (66%)

De flesta arbetsgivare väljer att addera cirka 
6% på beloppet du väljer att löneväxla 

Stämmer (18%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (28%)

• Män (23%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (22%)

• Arbetar inom tillverkning/industri (26%)

Du ökar ditt kapital inför pensionen

De flesta arbetsgivare väljer att addera cirka 
6% på beloppet du väljer att löneväxla 
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60%

52%

51%

42%

38%

38%

34%

27%

23%

22%

0%

2%

3%

57%

61%

40%

43%

38%

40%

23%

27%

25%

24%

Extra semesterdagar

Flexibla arbetstider

Pension

Friskvård på betald arbetstid

Friskvårdsbidrag

Möjlighet till distansarbete

Sjukförsäkring

Halvdag före röd dag

Aktier, optioner, konvertibler, bonus

Möjlighet till löneväxling

Inget

Annat:

Vet ej

Februari 2022

December 2021*

BAS: Totalt (n=1122)

FRÅGA: Vilken av dessa anställningsförmåner skulle de föredra om du fick välja själv?

Fler svar möjliga

6 av 10 föredrar extra semesterdagar

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Flexibla arbetstider (52%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (56%)

• Tjänstemän (59%)

• Kvinnor (56%)

• Ålder: 30-49 år (60%)

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (57%)

• Arbetar inom offentlig förvaltning (64%)

Extra semesterdagar (60%)

• Ålder: 30-49 år (70%)

• Ålder: 18-49 år (69%)

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (66%)

Pension (51%)

• Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (57%)

*Siffror från Kantar Sifos undersökning december 2021
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30%

17%

5%

1%

46%

76 %

11 %

2 %

1 %

10 %

Jag som anställd

Min arbetsgivare

Skatteverket
(staten)

Annat:

Vet ej

Allmänheten

De som löneväxlar

3 av 10 tror att de som 
anställda tjänar mest på 
löneväxling

FRÅGA: Vem tror du tjänar mest på löneväxling?

8

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Allmänheten (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

Jag som anställd (30%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (42%)

• Män (34%)

• Boende i storstäder eller storstadsnära kommuner (33%)

Min arbetsgivare (17%)

• Har djup kännedom om vad löneväxling är (24%)

Vet ej (46%)

• Tjänar mindre än 40 000 kr / månad (56%)

• Kvinnor (53%)

• Arbetar inom utbildning (58%)

• Arbetar inom vård/omsorg (54%)
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0%

3%

15%

36%

24%

10%

3%

3%

1%

2%

0%

2%

0 %

0 %

0 %

0 %

19 %

40 %

17 %

7 %

7 %

10 %

0 %

0 %

0 - 9.999 kr

10.000 - 19.999 kr

20.000 - 29.999 kr

30.000 - 39.999 kr

40.000 - 49.999 kr

50.000 - 59.999 kr

60.000 - 69.999 kr

70.000 - 79.999 kr

80.000 - 90.000 kr

Över 90.000 kr

Vet ej

Vill ej uppge

Allmänheten

De som löneväxlar

Drygt hälften tjänar mindre än 40 000 kr i månaden – drygt 
4 av 10 tjänar mer 

FRÅGA: Hur mycket tjänar du per månad före skatt? (Har du inkomst från fler än ett arbete så ange totala inkomsten)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Allmänheten (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

Mindre än 40 000 kr / månaden (54%)

• Har aldrig hört talas om vad löneväxling är (79%)

• Kvinnor (61%)

• Boende i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (66%)

• Arbetar inom vård/omsorg (68%)

40 000 kr eller mer / månaden (44%)

• Män (52%)

• Ålder: 50-64 år (48%)

• Boende i storstäder eller storstadsnära kommuner (53%)

Mindre än 40 000 kr/månaden
54%
0%

Mer än 40 000 kr/månaden
44%

100%
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Tjänar mer än 40 000 kr / månaden:

14 procent uppger att de 
löneväxlar idag 14 %

83 %

3 %

Ja Nej Vet ej

FRÅGA: Löneväxlar du idag?

BAS: Tjänar mer än 40 000 kr / månaden (n=495)

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

Inga relevanta signifikanta skillnader 

Andel av allmänheten som löneväxlar är 6,6%.
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11 %

26 %

56 %

3 %

1 %

2 %

Ökat mycket

Ökat lite

Varken ökat eller
minskat

Minskat lite

Minskat mycket

Vet ej

De som löneväxlar:

Drygt 1 av 3 svarar att 
löneväxlingen lett till att 
de ökat sitt privata 
sparande

FRÅGA: Har löneväxling lett till att du ökat eller minskat ditt 
privata sparande (totalt privat sparande såsom ISK och andra 
investeringar)?

11

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: De som löneväxlar (n=131)

Inga signifikanta skillnader

37%

4%
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41 %

29 %

25 %

11 %

10 %

8 %

Jag sparar på annat sätt. Till exempel ISK eller kapitalförsäkring

Min arbetsgivare erbjuder det inte

Jag har för dålig koll på hur löneväxling fungerar

Jag vill inte låsa in mina pengar

Annat:

Vet ej

De som tjänar över 47 748 kr / månaden och inte löneväxlar:

Nära 4 av 10 uppger att de sparar på annat sätt

FRÅGA: Varför löneväxlar du inte idag?

Fler svar möjliga 

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: De som tjänar över 40 000 kr / månaden och inte löneväxlar (n=259)

Jag sparar på annat sätt. Till exempel ISK eller 
kapitalförsäkring (41%)

• Har djup kännedom om vad löneväxling är (54%)

• Ålder: 18-49 år (49%)

151 personer svarade att de tjänar under 47 
748 kr / månaden.
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14%

36%

20%

15%

7%

8%

Mycket intresserad

Ganska intresserad

Varken intresserad
eller ointresserad

Ganska
ointresserad

Mycket
ointresserad

Vet ej

De som inte löneväxlar:

Hälften uppger att de 
skulle vara intresserade

FRÅGA: Om möjligheten finns att öka tjänstepensionen via 
arbetsgivaren genom löneväxling, Hur intresserad eller 
ointresserad skulle du vara av att göra det?

13

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: De som inte löneväxlar (n=1051)

Mycket + ganska intresserad (50%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad och inte löneväxlar 
(63%)

• Boende i storstäder eller storstadsnära kommuner (54%)

Ganska + mycket ointresserad (22%)

• Har aldrig hört talas om vad löneväxling är (31%)

• Tjänar mindre än 40 000 kr / månad (28%)

50%

22%
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60%
17%

23%

Ja Nej Vet ej

De som tjänar över 40 000 kr / månaden och inte löneväxlar:

6 av 10 uppger att deras uppfattning 
om sin arbetsgivare skulle påverkas 
positivt

FRÅGA: Skulle din uppfattning om din arbetsgivare påverkas positivt om din arbetsgivare erbjuder 
löneväxling?

BAS: De som tjänar över 40 000 kr / månaden och inte löneväxlar (n=410)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Inga relevanta signifikanta skillnader 
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22%

26%

51%

Ja, min arbetsgivare
erbjuder löneväxling

Nej, min arbetsgivare
erbjuder inte
löneväxling

Vet ej om min
arbetsgivare erbjuder

löneväxling

De som inte löneväxlar:

1 av 5 uppger att löneväxling erbjuds på deras arbetsplats

FRÅGA: Erbjuds löneväxling som anställningsförmån på din arbetsplats?

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: De som inte löneväxlar (n=1051)

Ja, min arbetsgivare erbjuder löneväxling (22%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (35%)

• Tjänstemän(30%)

• Ålder: 50-64 år (25%)

Nej, min arbetsgivare erbjuder inte löneväxling (26%)

• Tjänar mindre än 40 000 kr / månad (30%)

• Arbetare(31%)

Vet ej om min arbetsgivare erbjuder löneväxling (51%)

• Tjänar mindre än 40 000 kr / månad (56%)

• Ålder - 30-49 år (56%)

• ALLMÄNHET

• Ja, 27%

• Nej, 24%

• Vet ej, 48%
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77%
(74%)

5%
(12%)

19%
(14%)

Ja Nej Vet ej

En stor majoritet anser att alla oavsett 
lönenivå borde få samma möjlighet att 
växla lön till pension

FRÅGA: Tycker du att alla oavsett lönenivå borde få samma möjligheter att växla lön till pension?

BAS: Allmänheten (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

Signifikanta skillnader mot totalen
Följande undergrupper svarar i högre grad följande:

Ja (77%)

• Arbetare(81%)

• Arbetar inom tillverkning/industri (83%)

Nej (5%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (8%)

*Siffror inom parentes i diagrammet är de som löneväxlar 
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5%

5%

14%

25%

23%

5%

7%

16%

25 %

27 %

22 %

16 %

3 %

2 %

1 %

4 %

5001 kr eller mer

3001 - 5000 kr

2001 - 3000 kr

1001 - 2000 kr

500 - 1000 kr

Under 500 kr

Inget

Vet ej

Allmänheten

De som löneväxlar

I genomsnitt uppges att 
man vill löneväxla 1 821 
kr före skatt i månaden

FRÅGA: Så här mycket skulle jag vilja löneväxla, dvs avstå lön, för 
att få ökad pension per månad före skatt.

17

BAS: Allmänheten (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

Genomsnitt allmänheten: 
1 821 kr före skatt / månad

Genomsnitt de som löneväxlar: 
3 596 kr före skatt / månad
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9%

24%

24%

19%

10%

14%

34 %

44 %

11 %

9 %

2 %

1 %

Mycket trygg

Ganska trygg

Varken trygg eller
otrygg

Ganska otrygg

Mycket otrygg

Vet ej

Allmänheten

De som löneväxlar

1 av 3 uppger att de 
känner sig trygg att ta 
beslut kring löneväxling 
på egen hand

FRÅGA: Hur trygg eller otrygg är du med att ta beslut kring 
löneväxling på egen hand?

18

Signifikanta skillnader mot totalen

Följande undergrupper svarar i högre grad: 

BAS: Allmänheten (n=1122), de som löneväxlar (n=131)

Mycket + ganska trygg (33%)

• Har djup kännedom om vad löneväxling är (58%)

• Tjänar 40 000 kr eller mer / månad (47%)

• Män (43%)

Ganska + mycket otrygg (29%)

• Har aldrig hört talas om vad löneväxling är (38%)

• Tjänar mindre än 40 000 kr / månad (36%)

• Kön: Kvinnor (39%)

• Ålder: 30-49 år (32%)

Trygg:
33%
78%

Otrygg:
29%
11%
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Bakgrund om respondenterna 
och kontakt på Novus
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YRKEÅLDER HUSHÅLLSINKOMST

KÖN REGION ORT

23 %

26 %

9 %

14 %

19 %

8 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

39 %

33 %

28 %

Storstäder

Större städer

Övriga landet

43 %

57 %

Arbetare

Tjänsteman

4 %

42 %

51 %

3 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

7 %

23 %

30 %

35 %

-299k

300k-499k

500k-799k

800k-

Bakgrund

49 51

BAS: Totalt (n=1121)
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Vi på Novus älskar frågor

Novus team

Konsult
Hjalmar Strid

Mobil: 070-430 66 07

E-post: hjalmar.strid@novus.se

Projektledare
Masta Mashouri
Mobil: 073-526 15 37 
E-post: masta.mashouri@novus.se

mailto:masta.mashouri@novus.se
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Novus Sverigepanel består av ungefär 

50 000 paneldeltagare. Panelen är 
slumpmässigt rekryterad (man kan inte 
anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för 
att man vill påverka opinionen) och är 
riksrepresentativ avseende ålder, kön och 
region i åldersspannet 18–79 år. Eventuella 
skevheter i panelstruktur avhjälps genom att 
ett riksrepresentativt urval dras från panelen 
samt av att resultatet viktas. 

Vi vårdar vår panel väl genom så kallad 
panelmanagement. Det innebär bland annat 
att vi ser till att man inte kan delta i för 
många undersökningar under en kort period, 
inte heller i flera liknande undersökningar. Vi 
har också ett system för belöningar till 
panelen. 

Undersökningsgenomförande
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en 
inbjudan till undersökningen via e-post. 
Inbjudan innehåller information om hur lång 
tid undersökningen tar att besvara, sista 
svarsdatum samt en länk som man klickar på 
för att komma till frågeformuläret. Man kan 
besvara alla frågor på en gång alternativt 
göra paus och gå tillbaka till frågeformuläret 
vid ett senare tillfälle. 

När datainsamlingen är klar påbörjas 
databearbetningen. Därefter produceras 
tabeller och en rapport sammanställs.

Kort om Novus
Sverigepanel

Fråga gärna efter mer 
information kring vårt 
panelmanagement!
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Kort om kvalitet i webbpaneler

Några viktiga checkpoints när man 
genomför webbundersökningar i paneler:

• Panelen ska vara slumpmässigt 
rekryterad för att kunna spegla 
verkligheten.

• Undersökningsföretaget ska alltid kunna 
redovisa deltagarfrekvens för varje 
enskild undersökning.

• Panelmedlemmarna ska inte vara 
proffstyckare, dvs. få för många 
undersökningar. Får man fler än två per 
månad finns risken att man blir 
proffstyckare och svarar på 
undersökningen av fel skäl.

• Panelen ska skötas med ett bra 
panelmangement avseende belöningar, 
validering av svar osv.

• Tid för fältarbetet (genomförandet av 
intervjuer) ska alltid redovisas och helst 
innehålla både vardagar och helgdagar.

Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi 
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller 
och valideringar av både panelen och de svar 
som paneldeltagarna ger. 

I jämförande studier (andra webbpaneler) har 
vi konstaterat att panelmedlemmarna i Novus
panel tar längre tid på sig för att svara på 
frågor och att det finns en logik i svaren 
(exempel: om man tycker om glass och 
choklad, då tycker man också om 
chokladglass). I de självrekryterade panelerna 
ser vi inte denna logik i samma utsträckning. 

Vi ser också att våra panelmedlemmar har ett 
mer ”svensson-beteende” än självrekryterade 
paneler, där man i är bl.a. väldigt internetaktiv.

Novus panelmedlemmar besvarar i genomsnitt 
12 undersökningar per år, vilket är betydligt 
färre undersökningar än i många andra 
paneler, och ger en högre kvalitet i 
genomförandet. En annan mycket viktig 
kvalitetsaspekt är att ange deltagarfrekvens 
(svarsfrekvens) vilket är ett krav enligt samtliga 
branschorganisationer.
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Enligt internationella branschregler (ESOMAR) är Novus som 
undersökningsföretag ansvariga för att våra undersökningar tolkas rätt 
vid första publicering.

För att säkerställa att våra undersökningar presenteras på ett korrekt 
sätt ber vi alltid att få se den text som skrivs med syfte att publiceras 
där Novus undersökningar omnämns.

Novus förbehåller sig rätten att korrigera felaktiga siffror och 
tolkningar som har publicerats.

Novus varumärke är en garant för att en 
undersökning har gått rätt till och att slutsatserna 
kring densamma är korrekta utifrån målet med 
undersökningen.
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