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SvD gör tv om pensioner
Kommer pensionspengarna att ta slut? Måste vi arbeta tills vi är 75? Vad
kan man själv göra för att maxa sin pension? Pensioner är ett ämne som
engagerar allt fler. Därför lanserar SvD det nya webbtv-programmet
”Pensionsjakten" om hur man istället kan sätta guldkant på ålderns höst.
Frågor kring pensionen kan vara ångestladdade, men nu kommer SvD med lugnande
svar. I Pensionsjakten ligger fokus på vår framtida pension och vad man bör tänka på för
att maximera den den dag det väl är dags. Inbjudna experter kommer att tipsa om hur
man gör det mesta möjliga av sitt pensionssparande och kända gäster får ge sin syn på
ämnet.
Programledare är SvD:s privatekonomiredaktör Frida Andersson och reportern Joel
Dahlberg, som skrivit många artiklar om pensioner.
– Pension är verkligen ett ämne som engagerar, och många vet att det är viktigt.
Samtidigt märker vi att många läsare upplever att pension är krångligt och det finns en
uppfattning att man ändå inte kan påverka sin pension, säger Frida Andersson och
fortsätter:
– Vi vill med vårt program inspirera tittarna till att ta tag i frågan om pensionen och visa
att det faktiskt är mycket man kan göra själv för att den ska bli bättre. Och särskilt svårt
behöver det inte heller vara.
Många upplever pensioner som något diffust, krångligt och långt borta, men vet att
frågan samtidigt är viktig.
– Som vi får förklarat för oss i programmet så går det faktiskt helt emot vår mänskliga
natur att spara till något som ligger så långt fram i tiden. Ändå kräver det system vi har i
dag att vi sparar till vårt framtida jag, om vi inte vill få en låg nivå på pensionen, säger
Frida Andersson.
Förhoppningen med Pensionsjakten är att den som tittar ska känna mindre oro, och
istället lägga kraften på att ta reda på hur läget faktiskt är för den egna pensionen. Om
den riskerar att bli för låg måste man ta kontroll över situationen och detta ska
Pensionsjakten uppmuntra till.
Programmet kommer att sändas i fem avsnitt under hösten och läggas ut varannan
vecka med premiär i morgon kväll. Pensionsjakten produceras med stöd av Skandia.
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