Tilltro eller
misstro?
Pensionssystemet
ur kvinnors perspektiv.
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Om rapporten
Rapporten bygger på två undersökningar: en kvalitativ och en kvantitativ. Underlaget har kretsat
kring nyckelorden tilltro, kunskap, livsval och
ansvar. Dessa är utgångspunkt för rapportens fyra

kapitel. Kapitlen inleds med resultaten från undersökningarna och avslutas med en kommentar av
PTK:s pensionsspecialist Anna Allerstrand.
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Inledning
I diskussionen om pensionssystemet framställs
kvinnor ofta som förlorare. Det bidrar till att många
kvinnor känner oro och osäkerhet kring den egna
framtida pensionen – ofta helt i onödan. I den här rapporten låter vi kvinnorna komma till tals när det gäller
pensionssystemet, olika livsval som påverkar pensionen och vems ansvaret är för att individen ska få en
rimlig pension.
Kvinnor har generellt en lägre pension än män.
Visserligen ökar kvinnors pensioner, både i kronor och
som andel av männens pensioner, men det kommer att
dröja innan det så kallade pensionsgapet helt har försvunnit. Fortfarande har män högre löner och jobbar
mer heltid än kvinnor, även om skillnaderna minskar.
Det är inkomsten under arbetslivet som är orsaken till
pensionsgapet, eftersom pensionssystemet bygger på
principen om livsinkomst som en avgörande faktor för
hur stor pensionen blir. Pensionssystemet i sig är alltså
jämställt, men speglar en ojämställd arbetsmarknad.
Med den här rapporten vill PTK lyfta fram kvinnors
åsikter och attityder i pensionsfrågor. Vi vill också bidra
till ökad kunskap om vilka strukturella och individuella
faktorer som skapar skillnader i kvinnors och mäns
pensioner. Rapporten är en del i PTK:s arbete för ett
mer jämställt pensionsutfall.
Rapporten redovisar resultaten av två undersökningar om kvinnors åsikter och attityder – en kvantitativ och en kvalitativ. Ibland jämför vi kvinnors svar med
mäns svar på samma fråga, och ser då ofta att svaren
från kvinnorna generellt sett skiljer sig något från männens svar. Det är svårt att säkert uttala sig om vad
dessa skillnader beror på, men det är viktigt att veta
att det ofta finns en motsvarande skillnad mellan högoch låginkomsttagare. Med tanke på kvinnors gene-

rellt lägre inkomster kanske resultaten i första hand
återspeglar detta – snarare än att kvinnor tycker och
tänker annorlunda än män just för att de är kvinnor.
För PTK är det viktigt att förstå den verklighet som
våra medlemsförbunds medlemmar upplever. I och
med att pensionsgapet – det vill säga skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner är en realitet är kvinnors perspektiv särskilt viktiga att lyfta fram. För oss
är det också viktigt att privatanställda tjänstemän har
möjlighet att fatta välgrundade beslut i frågor om pensionen. För att möjliggöra det behöver kommunikationen
från alla aktörer inom pensionssystemet bli tydligare,
mer sammanhållen och målgruppsanpassad.
Pensionssystemet gör inte skillnad på kvinnor och
män. Den grundläggande orsaken till pensionsgapet är
alltså inte pensionssystemet i sig, utan skillnader i lön
mellan kvinnor och män, liksom skillnader i hur kvinnor och män fördelar föräldraledighet och deltidsarbete
mellan sig. För att komma tillrätta med pensionsgapet
behöver både arbetsmarknaden och familjelivet bli mer
jämställda.

Anna Allerstrand
Visby, juli 2017

Anna Allerstrand är pensionsspecialist på PTK. Hon har lång
erfarenhet av att arbeta med ämnet kvinnor och ekonomi.
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Så har vi gjort
rapporten
Den här rapporten bygger på
en kvalitativ och en kvantitativ
undersökning. Underlaget har
kretsat kring fyra nyckelord:
tilltro, kunskap, livsval och
ansvar. Dessa har blivit
utgångspunkt för de olika
kapitlen i rapporten.
Den kvalitativa undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Scandinavian Research på uppdrag av PTK under perioden 27 februari–3 mars 2017.
Totalt har 30 kvinnor som är privatanställda tjänstemän
intervjuats per telefon om sina åsikter och tankar om
pensionen och pensionssystemet. Dessutom har 15
män intervjuats som en jämförelsegrupp. Både kvinnorna och männen befann sig i olika stadier i arbetslivet
och hade alla en pågående inbetalning till tjänstepension. Citaten i denna rapport är hämtade från intervjuerna med kvinnorna.

”... Hellre ansvar för mina
barn än för ett par tusen
mer i pension.”

Den kvantitativa undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Kantar Sifo på uppdrag av PTK
under perioden 11–24 maj 2017. Totalt har 1 000 personer, både kvinnor och män, som är privatanställda
tjänstemän svarat på frågor via en webbenkät. Svaren
har sedan brutits på kön, inkomst och ålder för att möjliggöra jämförelser mellan grupper.
Pr-byrån Westander har analyserat underlaget och
författat rapporten i samarbete med PTK.

”Jag var helt usel på
pensionsfrågor och
tackade ja till en träff
som facket ordnade.”
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”... amorterat bort
merparten...”

”... kan det verkligen stämma?
I Sverige gör vi ju inte så...”

”... inte hålla på och
sätta sig in i allt...”

”Vi kommer att klara
oss på mindre pengar.”
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Tilltro till
pensionssystemet
Krångligt och svårt att begripa. Stressande och orättvist.
Kvinnors tilltro är låg till att pensionssystemet kommer att
ge en rimlig pension. Över en tredjedel tycker att obetalt
hushållsarbete bör bli pensionsgrundande.
Den grundläggande funktionen hos de olika delarna i
pensionssystemet är att sammantaget ge individen en
rimlig inkomst även efter arbetslivets slut. Tilltron till
att så sker i tillräcklig utsträckning är en av flera faktorer som är avgörande för tilliten till samhället i stort.
Så hur ser förtroendet för pensionssystemet ut 2017
bland privatanställda kvinnor?
Hälften av kvinnorna i undersökningen, 51 procent,
tror inte att den framtida pensionen kommer att ge en
tillräckligt god ekonomi för livet som pensionär.
Kvinnor berättar hur den framtida pensionen blir en
källa till stress och oro:

”

När du säger kvinnor och pension så får
jag direkt upp bilden av fattigpensionärer. Jag
blir superstressad! Jag är bergis en av dem
som blir en sådan fattigpensionär, och vet du
– jag orkar inte tänka på det nu. Jag har jobb,
barn, är nästan alltid trött och har ingen som
helst energi att ta mig an problemet med min
kommande fattigpension.”
Kvinna, 51 år, handläggare
Alla kvinnor är dock inte lika pessimistiska till den ekonomiska tillvaron som pensionär. En kvinna berättar att
hon tycker att pensionsreklamen målar upp en alltför
glättig bild av livet som pensionär, och hon tror att den
bilden kan orsaka onödig stress för många:
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”

När jag blir pensionär så kommer mina
kostnader vara lägre än nu. Alla utgifter för
barnen är borta, vi behöver inte två bilar, vi
kommer troligen inte vilja ha två hus och vi
kommer att ha amorterat bort merparten av
våra bolån. Vi kommer att klara oss på mindre
pengar.”
Kvinna, 57 år, administratör

Inkomst spelar roll
Höginkomsttagare av båda könen är mer positiva till
den egna framtida pensionen jämfört med människor
med lägre inkomst. En stor majoritet av de kvinnor och
män som tjänar över 42 000 kronor i månaden, 72 procent, tror att deras framtida pension kommer att möjliggöra en tillräckligt god ekonomi som pensionär.
Kvinnor är mindre optimistiska än män när det
gäller den egna framtida pensionen. Men den skillnaden verkar ha att göra med inkomstskillnaderna, det
vill säga att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomster
än män.

Mycket stor

I vilken
”I vilken utsträckning tror
du attutstäckning
din framtidatror du att din framtida
pension
en tillräckligt
pension kommer möjliggöra
en kommer
tillräckligtmöjligöra
god
god ekonomi för dig som pensionär?
ekonomi för dig som pensionär?”

Ganska stor

39%

Tveksam/vet ej
Mycket liten

6 4
11%

Svar från
kvinnor

Ganska

40% liten

”Tror du att pensionen kommer möjliggöra
en tillräckligt god ekonomi som pensionär?”
Andel som tror att pensionen
kommer möjliggöra en tillräckligt
god ekonomi som pensionär.

Svar efter
månadsinkomst

Svar efter kön

57%
45%
45

En av tre kvinnor tycker att
obetalt hushållsarbete ska
bli pensionsgrundande.
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Ett orättvist system
Många kvinnor upplever att pensionssystemet är orättvist ur ett jämställdhetsperspektiv. Över hälften av alla
kvinnor, 53 procent, anser att pensionssystemet missgynnar kvinnor, och många tycker att obetalt arbete i
hemmet bör vara pensionsgrundande. En kvinna säger:

”

Med jämna mellanrum skriver tidningarna
om kvinnor som blivit fattigpensionärer och
bara har ett par hundra kronor att leva på
när räkningarna är betalda. För mig är det
obegripligt att vi kan ha det så i Sverige! Hur
klarar man sig på 500 kronor i månaden? Det
skrämmer mig och stressar. Jag är ju också
kvinna och har jobbat deltid i mitt liv...”
Kvinna, 47 år, försäkringssekreterare

Även här spelar dock inkomst en betydande roll.
Bara en fjärdedel av tjänstemännen med en inkomst
över 42 000 kronor, 24 procent, anser att pensionssystemet missgynnar kvinnor.
Hur ska då den upplevda ojämställdheten i systemet kunna åtgärdas? I undersökningen fick kvinnorna
svara på vilka tre förslag de stödjer mest i en lista med
möjliga åtgärder för mer jämställda pensioner. Över en
tredjedel stödjer förslaget att obetalt hushållsarbete
med hem, barn och sjuka anhöriga bör bli pensionsgrundande. Lika många anser att den allmänna pensionen bör bli mer omfördelande, så att den i mindre
utsträckning återspeglar inkomstskillnader under
arbetslivet. Allra viktigast anses det dock vara att arbetsgivare och fack verkar för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män: 73 procent av kvinnorna
stödjer detta alternativ.

Göra hushållsarbetet pensionsgrundande
En kvinna beskriver sin frustration över att oavlönat
arbete inte är pensionsgrundande:

”

Ett stort grattis till alla de som hittar sin
lust, livsmening och kraft inom ramen för ett
traditionellt manligt tjänstemannajobb för
högutbildade! Men alla andra då? Utan dem
skulle det inte finnas några konstnärer, inga
nya entreprenörer, inga kulturarbetare, inga
som vågar byta jobb med risk för att under en
tid stå mellan jobb.”
Kvinnan lyfter fram betydelsen av olika former av obetalt arbete, som att hämta barn på förskolan, att läsa
läxor med barnen och att hjälpa äldre anhöriga i kontakter med vården. Hon konstaterar:

”

Det här systemet måste och kommer inse
att det finns arbete som värderas i annat än
pengar. Även detta arbete borde i rimlighetens
namn vara pensionsgrundande.”
Kvinna, 38 år, socionom
Dessa resultat kan jämföras med svaren på en annan
av undersökningens frågor, som handlade om påståendet att lön och inkomst under arbetslivet bör styra
hur hög pension man får. Över hälften av kvinnorna, 52
procent, instämmer helt eller i hög grad i detta påstående. Bara 10 procent av kvinnorna svarar att de inte
instämmer alls eller att de instämmer i låg grad. Vi ska
återkomma till dessa frågor i det avslutande kapitlet
om ansvar.

Tro på privat sparande

Tre av fyra kvinnor tycker att det viktigaste är
att fack och arbetsgivare verkar för att utjämna
löneskillnader mellan kvinnor och män.
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Samtidigt som förtroendet för pensionssystemet är
lågt tycks det finnas en stor tilltro till privata pensionslösningar. Detta märks när vi i undersökningen frågar
om det bästa rådet att ge en ung kvinna för att hon
ska få en bra pension. Här svarade en fjärdedel av
kvinnorna, 24 procent, ”pensionsspara privat”. Det kan
jämföras med råden ”skaffa tjänstepension”, som valdes av 7 procent, och ”jobba inte deltid”, som valdes
av 14 procent.

53%

”Dagens pensionssystem
missgynnar kvinnor”

23%

19%

6%

Instämmer
helt eller
i hög grad

Instämmer
delvis

Instämmer
i låg grad eller
inte alls

Tveksam,
vet ej

Vilket av följande råd tror du är det
bästa att ge en ung kvinna för att
hon ska få en bra pension?
Skaffa ett
välavlönat arbete

Tveksam, vet ej
Dela lika på
föräldraledigheten
Välj smarta
placeringar

Studera

Skaffa
tjänstepension

3
4%

25%

4%
7%
7%

24%
12%

Lev i en
jämställd
relation

Pensionsspara privat

14%
Jobba
inte deltid
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Anna Allerstrand
kommenterar

”

Det bekymrar mig att hälften av alla kvinnor i undersökningen inte tror att deras framtida pension kommer att ge en tillräckligt god
ekonomi. Även intervjuerna vi genomfört visar
på en uppgivenhet. Jag tror att många kvinnor
ser hur pensionärer har det i dag och tar del
av den dystra bild som lyfts fram i media. Kanske antar de då att deras egen ekonomiska
situation kommer att bli likadan i framtiden. I
många fall stämmer inte det, bland annat
eftersom att andelen förvärvsarbetande kvinnor i dag är avsevärt högre än tidigare. Mycket
tyder dessutom på att skillnaderna mellan
mäns och kvinnors pensioner kommer att
minska i framtiden.

Handlar det om kön eller lön?
Jag vill lyfta fram att skillnaderna i kvinnors
och mäns tankar och åsikter om pensionssystemet sannolikt beror på kvinnors lägre
inkomst – inte på det faktum att de är kvinnor. En viktig åtgärd för att uppnå jämställda
pensioner, och därmed stärka förtroendet för
pensionssystemet, är därför att motverka löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är givetvis också viktigt att fortsätta arbeta för ett
mer jämställt arbets- och familjeliv där män
och kvinnor delar lika på föräldraledighet,
vård av barn och eventuellt deltidsarbete.
Nyligen tog jag del av en ny forskning från
studieförbundet SNS som visar att kvinnor
oftare än män tillfrågas och tackar ja till att
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utföra uppgifter som inte leder till befordran.
Det är också vanligare att kvinnor själva tar på
sig den här typen av uppgifter. Detta måste vi
vara medvetna om, och hitta strategier för hur
man på arbetsplatser kan arbeta för att bryta
dessa mönster.
Medlingsinstitutet visar i en rapport från
2016 att det finns skillnader i förväntad
lön på första jobbet efter en akademisk
utbildning mellan kvinnor och män. Denna
förväntan speglar sedan löneförhandlingen
vid första anställningen. Hamnar kvinnor
efter redan på första jobbet är det svårt att
senare komma ikapp männen. Här måste
framförallt fackförbunden bli bättre på att
stötta studenter inför det första jobbet, och
arbetsgivare behöver vara medvetna om hur
nyexaminerades löner sätts på första jobbet.

Bästa rådet är att ha tjänstepension

Den här rapporten visar att kvinnor underskattar betydelsen av tjänstepension till
förmån för ett privat sparande. För de flesta
tjänstemän som är unga i dag och har normala inkomster och lönekarriärer kommer tjänstepensionen att stå för mellan 25 och 50 procent av den samlade pensionen. Mitt råd till
en ung person för att få en bra pension, kvinna eller man, är att se till att arbetsgivaren betalar tjänstepension. Allra helst en kollektivavtalad sådan eftersom man då kan vara säker
på att få bra villkor och låga avgifter.

Kunskap om
pensionssystemet
Det finns en utbredd bild av minskande pensioner för kvinnor
och ökande ojämställdhet. Många upplever det som svårt att
förstå hur den egna pensionen fungerar.

Pensionssystemet är en del av den svenska välfärden.
Det är viktigt att människor har grundläggande kunskaper om att pensionen bygger på den inkomst man
haft under livet. Att jobba länge, betala skatt och ha
tjänstepension är viktigast för att få en bra pension –
eftersom pensionen står i proportion till den tidigare
inkomsten. Därutöver kan man genom olika val påverka
sin framtida pension ytterligare.
Pensionspyramiden är en etablerad bild för att illustrera de olika delarna i pensionssystemet. Där finns
den allmänna pensionen i botten, tjänstepensionen i
mitten och eventuellt privat sparade i toppen. När kvinnor i intervjuer tillfrågades om pyramidens olika delar
tenderade de att underskatta betydelsen av tjänstepensionen och överskatta betydelsen av det privata
sparandet. Samtidigt vet vi att fördelningen mellan pyramidens olika delar kan skilja sig mycket åt mellan
människor, beroende på inkomst och val.

Bilden av ett ökat pensionsgap
Fyra av tio kvinnor, 43 procent, tror att pensionsgapet
– alltså den generella skillnaden mellan kvinnors och
mäns pensioner – har ökat under de senaste tio åren.
Bara en femtedel av kvinnorna, 21 procent, tror att
pensionsgapet har minskat. Bland männen är bilden
något mer positiv. Fyra av tio män, 37 procent, tror att
pensionsgapet har minskat, medan 34 procent tror att
det har ökat.
I själva verket har skillnaden mellan kvinnors och
mäns pensioner bland yngre pensionärer minskat över
tid hos alla inkomstgrupper. Bland de äldre pensionärerna har pensionsgapet också minskat de senaste
åren, om än inte lika mycket.

Hur tror du att kvinnors genomsnittliga pensioner
har utvecklats de senatse tio åren?
(Svar från kvinnor)

49%

30%

15%
6%
Ökat

Varken
ökat eller
minskat

Minskat

Tveksam,
vet ej

Hur tror du att kvinnors genomsnittliga pensioner
har utvecklats de senaste tio åren? (Svar från kvinnor)
Hela 45 procent av kvinnorna i undersökningen tror att
kvinnors pensioner har minskat eller varit oförändrade
under de senaste tio åren. Något fler, 49 procent, tror
i stället att kvinnors genomsnittliga pensioner har ökat
under de senaste tio åren.
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Svårt att överblicka beslut
Kvinnor berättar att de har svårt att skaffa sig en överblick över vilken pension de själva kommer att få som
pensionär, och vilka beslut de bör fatta här och nu med
tanke på den framtida pensionen. En kvinna säger:

”

Ja, du – det där är det väl ingen som
fattar. Jag har lön och tjänstepension – det är
bra! Resten – val, regler och grejor – det får
lönekontoret ta hand om. Hur skulle jag ha tid
med det? Jag jobbar heltid och har barn!”
Kvinna, 32 år, administratör
En annan kvinna säger att hon inte är någon expert
på pensionsfrågorna, men att hon har en bra lön och
tjänstepension. Hon berättar också att hon har träffat
företagets pensionsrådgivare och fått en genomgång
av sin situation:

”

Jag kan inte redogöra för vad hon sa, men
min pension verkar vara under kontroll. Jag
nöjer mig med det. Man kan inte hålla på och
sätta sig in i allt det där superkrångliga.”
Kvinna, 35, webbredaktör

Deltidsarbetets inverkan
En fråga som ofta diskuteras när det gäller kvinnor och
pension är effekterna av att arbeta deltid. Vi ställde
därför en fråga om hur man tror att fem års deltidsarbete under småbarnsåren påverkar den framtida pensionen för en exempelperson. Fler än åtta av tio kvinnor, 83 procent, svarar att de tror att deltidsarbetet har
ganska stor eller mycket stor påverkan på pensionen.
I en kommande rapport har PTK låtit räkna
på en exempelperson med genomsnittlig
tjänstemannalön, där skillnaden blir 1 500
kronor i månaden i pension. Deltidsarbetaren
i räkneexemplet kan se fram emot en slutlön
på runt 43 300 kronor, att jämföra med
slutlönen för exemplets heltidsarbetare på
45 100 kronor. Med tjänstepensionen ITP
blir deras totala pensioner 23 800 kronor
respektive 25 200 kronor. Alla belopp i
dagens penningvärde.
Slutsatsen är att om personen börjar
arbeta vid 25 års ålder, slutar vid 65 samt
har kollektivavtal med föräldralön och
tjänstepensionen ITP under hela arbetslivet
– ja, då har deltidsarbetet en relativt

12

begränsad inverkan på pensionen. En stor
del av skillnaden beror på att deltidsarbete
generellt leder till en sämre löneutveckling
jämfört med heltidsarbete, inte på den direkta
effekten av deltiden i form av minskade
pensionsavsättningar.

Vill ha anpassad information
Flera kvinnor i undersökningen beskriver hur kunskap
skapar trygghet och kontroll, och de efterfrågar bättre
och mer målgruppsanpassad information om sin pension. En kvinna berättar:

”

Jag var helt usel på pensionsfrågor och
tackade ja till en informationsträff som facket ordnade. Man skulle ta med sig sin laptop,
det var efter arbetstid och man fick fika och
macka.”
Kvinnan berättar vidare hur fackets rådgivare satte
sig med var och en och gick igenom Minpension.se:

”

Han förklarade också vad vi kunde se över
för att förbättra. Det var superbra! Vi har bett
honom komma tillbaka en gång om året.”
Kvinna, 47 år, försäkringssekreterare

En annan kvinna säger att hon förväntar sig att lönekontoret och företagets försäkringsmäklare tar hand
om pensionsfrågorna. Hon beskriver att hon tycker att
informationen på nätet är dålig, och efterfrågar bättre
och mer anpassad information:

”

En app som jag kan anpassa efter mitt
sparande vill jag ha. Och en interaktiv infograf
på webben – en som jag kan klicka mig vidare
på inom det område som är aktuellt för mig.”
Kvinna, 35 år, webbredaktör

”Tänk dig en 35-åring
som har ett heltidsjobb med en
lön på 30 000 kronor före skatt. Hen
är föräldraledig ett år och jobbar därefter
75 procent av heltid i fem år.
Hur mycket tror du att deltidsarbetet under
fem år påverkar pensionen?”

Mycket stor
påverkan
Tveksam, vet ej
Mycket liten
påverkan, 0%
Andel som tror att skillnaden
mellan mäns och kvinnors pensioner
har ökat de senaste åren.

Ganska liten
påverkan

24%
4
13%

Svar från
kvinnor

59%
43%

Kvinnor

34%

83%

Ganska stor
påverkan

Män
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Utvecklingen avUtvecklingen
pensionsgapet,
skillnaden
av pensionsgapet,
skillnaden
mellan mäns och
kvinnors
pensioner.
mellan mäns och kvinnors pensioner.

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

60%

50%

40%

30%
Ålder
55–60 år

20%

61–64 år

Samtliga
åldersgrupper

65–69 år
70–74 år

10%

75–79 år
80–84 år
85–89 år

0%

90+ år

Grafen visar hur pensionsgapet, skillnaden mellan mäns och
kvinnors pensioner, minskar bland yngre pensionärer. Procentsatsen
anger hur mycket lägre kvinnors pensioner är jämfört med mäns i
samma åldersgrupp.

14

2014

2015 2016

2017

Anna Allerstrand
kommenterar

”

Kvinnor berättar att de blir frustrerade av
att försöka sätta sig in i sin kommande pension. När jag läser resultaten av undersökningarna blir det tydligt att kommunikationen kring
pensionssystemet behöver bli enklare och
tydligare, och det måste bli ännu lättare för
människor att kunna få en begriplig bild över
sin kommande pension.

Behöver man vara orolig?

Jag tror att pension alltid kommer att uppfattas som svårt att greppa och förstå. Det finns
flera skäl till det – men i grund och botten påminner pension om åldrande och död, och det
vill de flesta av oss inte tänka på mer än nödvändigt. För många ligger pensionen långt in i
framtiden och det är därför svårt att motivera
sig till att sätta sig in i alla detaljer när det
finns mer akuta saker här och nu som behöver
tas om hand.
Jag tycker inte att människor ska känna oro
eller stress över att de inte förstår pensionssystemet. Några enkla tumregler kommer man
långt med: Arbeta, betala skatt och ha kollektivavtalad tjänstepension. Då har man gjort det
viktigaste för att få en rimlig pension. Den som
dessutom lever i ett jämställt förhållande där
man försöker dela på deltid, föräldraledighet
och vård av barn har kommit långt.

Hur illa är det då?

Mer problematiskt är det att många kvinnor
har en så pass dyster bild av hur jämställdheten har utvecklats inom pensionsområdet.
Nästan hälften av kvinnorna tror att kvinnors
pensioner har varit oförändrade eller har
minskat de senaste åren. I själva verket har

både kvinnors och mäns genomsnittliga pensioner ökat i stadig takt under de senaste tio
åren. Särskilt stark har utvecklingen varit för
kvinnor i åldersgruppen 61–64 år. Kvinnors
pensioner har i genomsnitt ökat med 25
procent under de senaste tio åren, medan
motsvarande siffra bland män är 20 procent. Undersökningarna visar också att många
kvinnor tror att det så kallade ”pensionsgapet”,
alltså skillnaden mellan kvinnors och mäns
pensioner, har ökat när det i själva verket är
tvärtom.

Hur är det med deltidsarbetet egentligen?

Jag vill protestera mot den bild som ofta förmedlas i media – att deltidsarbete alltid får
stora effekter på pensionen. De allra flesta
privatanställda tjänstemän som arbetar deltid
gör det under småbarnsåren, och då i anslutning till föräldraledighet. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen får några års deltidsarbete förhållandevis liten påverkan på pensionen.
Många års deltidsarbete kan däremot bli kostsamt, framförallt för att man då lätt halkar efter
i löneutvecklingen. Jag vet att minpension.se
arbetar med att ta fram en räknesnurra för hur
deltid påverkar pensionen, och jag hoppas
den kommer att användas. Vi på PTK kommer
också att släppa en rapport efter sommaren
som tar upp deltid och pension, så håll ögonen öppna efter den.
Sammanfattningsvis: Det sker glädjande
nog en positiv samhällsutveckling inom pensionsområdet. Den kan alla som arbetar med
pensionsfrågor, inte minst vi inom PTK, bli
ännu bättre på att lyfta fram.
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Individuella livsval
Fler män än kvinnor stödjer tanken om frivilligt delad
föräldraledighet som åtgärd för jämställda pensioner.
Detsamma gäller ett minskat deltidsarbete.

Pensionen avgörs inte bara av hur pensionssystemet
fungerar, utan också till stor del av de val individen gör.
Att män och kvinnor delar lika på föräldraledighet och
hushållsarbete brukar framhållas som avgörande för
ett mer jämställt arbetsliv – och därmed mer jämställda
pensioner. Detsamma gäller minskat deltidsarbete
bland kvinnor. Hur ser privatanställda kvinnor på dessa
valmöjligheter?

”

Min man reser mycket i tjänsten och kan
inte vara med och hämta på dagis mer än till
och från. Om jag jobbar heltid så ska barnen
vara elva timmar på dagis! Jag ska dra dem
ur sängen klockan halv sju, lämna klockan sju
och sedan hämta dem klockan sex. /…/ Mina
dagar går i ett! Hellre ansvar för mina barn än
för ett par tusen mer i pension.”
Kvinna, 36 år, marknadsförare

Ansvar i hemmet
Kvinnor stödjer i mindre utsträckning än män en delad
föräldraledighet som en viktig åtgärd för mer jämställda
pensioner. En dryg femtedel av kvinnorna, 22 procent,
stödjer det alternativet, att jämföra med 30 procent
bland männen.
En femtedel av kvinnorna, 20 procent, stödjer också
förslaget att män bör ta större ansvar för hem, barn och
sjuka anhöriga. 16 procent av männen stödjer samma
förslag, men skillnaden mellan könen är inte statistiskt
säkerställd.

Prioriterat deltidsarbete
En större andel män än kvinnor stödjer förslaget att
kvinnor bör arbeta mindre deltid. En femtedel av männen, 19 procent, ställer sig bakom ett sådant förslag,
att jämföra med 9 procent av kvinnorna.
I flera av intervjuerna beskriver kvinnor deltidsarbetet som ett beslut grundat på egna prioriteringar. En
kvinna berättar att hon är väl medveten om att hennes deltidsarbete och ansvar för hem och barn påverkare hennes lön och hennes framtida pension. Hon
har dock två timmars resväg till och från jobbet, och
förklarar:
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En annan kvinna berättar att hon skaffat sig en heltidssysselsättning genom att kombinera två deltidstjänster:

”

Inget av de två företag jag jobbar på kan,
eller vill, erbjuda en heltid. Det är bättre för
dem att ha halvtidare som de kan beordra
övertid när det blir mycket att göra. Det är inte
alla som kan fixa sitt arbetsliv så att pensionen
blir bra.”
Kvinna, 33 år, säljare

Vilket eller vilka av följande förslag för att skapa
mer jämställda
pensioner
stödjer
du mest?
Vilket
eller vilka
av följande
förslag för att skapa
mer jämställda pensioner stödjer du mest?

Förslag på
systemnivå
73

61

Förslag på
individuella val
Kvinnor

66

Män
22

Arbetsgivare och fack bör verka
för att utjämna löneskillnader
mellan kvinnor och män.

35

24

28

Obetalt hushållsarbete med
hem, barn och sjuka anhöriga
bör bli pensionsgrundande.

34

22

27

Riksdagen bör besluta om att
den allmänna pensionen blir mer
omfördelande, så att den i mindre
utsträckning återspeglar inkomstskillnader under arbetslivet.

25

30

28

Arbetsgivare bör i större utsträckning erbjuda heltidstjänster i stället
för deltidstjänster.

16

11

13

Arbetsgivare och fack bör avtala
om att tjänstepensionen blir mer
omfördelande, så att den i högre
grad utjämnar inkomstskillnader
under arbetslivet.

30
26

Alla

Män och kvinnor bör i högre
utsträckning dela lika på
föräldraledigheten.

20

16

18

Män bör ta större ansvar för
hem, barn och sjuka anhöriga.

12

14

13

Kvinnor bör bli bättre på att
löneförhandla och göra karriär.

9

19
15

Kvinnor bör i mindre
utsträckning arbeta deltid.

8

7

7

Kvinnor bör fatta klokare beslut
om pensionssparande och
placering av pensionskapital.
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Anna Allerstrand
kommenterar

”

Jag tycker att det är intressant och lite
överraskande att män i högre utsträckning än
kvinnor tycker att man bör dela lika på föräldraledigheten och att kvinnor i mindre utsträckning bör arbeta deltid. Deltidsarbete hos småbarnsmammor är mycket vanligare än hos
småbarnspappor. Även om det är värdefullt
med mer tid när livspusslet ska läggas kan det
vara bra att fundera på hur ekonomin och
arbetslivet påverkas. Som vårt exempel visar
behöver deltidsarbetet i sig inte få så stor
effekt på pensionen, men det kan påverka indirekt genom att lönen och karriären halkar efter.
Att gå ner i tid oavsett orsak sänker lönen
och därmed inbetalningarna till tjänstepensionen. Att jobba deltid kan vara ett bra beslut,
men man bör fundera på om deltiden kan delas.

Försök att dela lika
Många tror att man tjänar på att den av
föräldrarna som tjänar minst tar ut störst
del av föräldraledigheten. Det stämmer
inte. Föräldralönen, som den som har kollektivavtal har rätt till, gör det ofta lönsamt för familjens samlade inkomst att dela lika på föräldraledigheten. På Saco.se finns en räknesnurra som
visar hur man kan fördela föräldraledigheten på
ett ekonomiskt smart sätt. På PTK:s webbplats
knegdeg.se visas hur mycket som en arbetsplats med kollektivavtal betalar ut vid föräldraledighet.
Det är ekonomiskt smart att dela lika på
föräldraledighet, vård av barn och deltid. Men
om en person i förhållandet ändå är hemma
mer tycker jag absolut att hen ska kompenseras för detta. Det finns flera sätt, enklast är att
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starta ett dedikerat sparande med låga avgifter i eget namn. Och se till att skriva ett äktenskapsförord så att pengarna förblir där de ska
vara – hos personen med lägst inkomst. Man
kan också föra över sin premiepension till den
som tjänar mindre.

Planera för en skilsmässa

En trist sanning är att hälften av alla som gifter
sig skiljer sig, och det är viktigt att undvika
obalans i vardagsekonomin. Jag har hört
talas om kvinnor i medelåldern som i smyg
frågar sin bankkontakt om de har råd att skilja
sig. Det kanske låter dystert, men det är klokt
att planera sin ekonomi som om man en dag
tänker gå skilda vägar. Fortsätter man att leva
tillsammans påverkas inte ekonomin, och om
det trots allt blir en skilsmässa så har man i
alla fall förberett sig ekonomiskt. Det är kanske inte det roligaste samtalet att ha hemma
vid köksbordet men om man har olika inkomster kan det vara ett oerhört viktigt samtal.

Ska pensionen vara omfördelande?
Det är också intressant att en så pass stor
andel kvinnor tycker att den allmänna pensionen ska vara omfördelande och utjämna
inkomstskillnader, till skillnad från tjänstepensionen. Det tyder alltså på att många uppfattar
att den allmänna pensionen är en del av
socialförsäkringssystemet där det finns politiskt
uppsatta mål om vilken roll pensionen ska ha,
medan tjänstepensionen är en individuell försäkring som inte ska användas till att utjämna
inkomstskillnader.

Ansvaret för en rimlig
pension
Inkomst som styrande faktor – eller en pension som är lika för
alla. Åsikterna om ansvar och fördelning går isär, och många
kvinnor vill att pensionssystemet ska bli mer utjämnande.
Bara hälften av kvinnorna, 53 procent, instämmer i hög
grad eller helt i påståendet att lön och inkomst
under arbetslivet bör styra hur hög pension man får.
En tredjedel av kvinnorna, 35 procent, instämmer
delvis. Män är mer positiva: två tredjedelar av männen,
67 procent, in-stämmer i hög grad eller helt.
Även här spelar dock inkomsten en viktig roll. En
stor majoritet, 81 procent, av kvinnorna och männen
som har en inkomst på 42 000 kronor eller mer instämmer i hög grad eller helt i att lönen bör styra pensionen. Bara knappt hälften, 44 procent, av de med en
inkomst på 19 000–29 999 kronor anser detta.

Individens ansvar
Vi ställde också frågan om de olika aktörernas ansvar
för att var och en ska få en rimlig pension. Kvinnornas svar fördelade sig relativt jämnt mellan individen,
staten, arbetsgivaren och facket. Nära nio av tio kvinnor, 87 procent, tycker att den enskilda har ett ganska stort eller mycket stort ansvar för att pensionen
ska bli rimlig.
En kvinna berättar hur hennes vän tog sin psykologexamen för två år sedan och blev uppmuntrad av facket att löneförhandla:

”

Under sista terminen hade de flera besök
från sitt blivande fackförbund som peppade
dem att begära löner som låg 10 000 kronor
över tidigare ingångslöner. De var jättetaggade.
Det började med att en tjej verkligen fick
10 000 kronor mer i lön än väntat, och sedan
smittade det av sig i gruppen.”
Kvinna, 30 år, jurist

Den allmänna pensionen
och statens ansvar
Ungefär lika stor andel kvinnor, 86 procent, anger statens ansvar som ganska stort eller mycket stort. Hela
43 procent av kvinnorna anser dock att den allmänna
pensionen – den del av pensionssystemet som staten
ansvar för – bör vara lika hög för alla oavsett skillnader
i lön och inkomst under arbetslivet.
Även i denna fråga spelar inkomsten en viktig roll.
Över hälften av de privatanställda kvinnorna och männen med en inkomst över 42 000 kronor, 55 procent,
anser att den allmänna pensionen bör beräknas utifrån
lönen. Detta jämfört med en femtedel, 20 procent, av
personerna med en inkomst på 19 000–29 999 kronor.

Tjänstepensionen, arbetsgivarna
och facket
Arbetsgivarna pekas ut som ansvariga för rimliga pensioner i ungefär samma utsträckning som staten och
”den enskilda”. Facken är den av pensionssystemets
aktörer som i minst utsträckning utpekas som ansvarig.
När det gäller tjänstepensionen och om den bör beräknas utifrån den lön som arbetsgivaren betalar till
den enskilda anställda under arbetslivet går meningarna isär. Knappt hälften av kvinnorna, 47 procent, ställer
sig bakom påståendet. En tredjedel av kvinnorna, 33
procent, instämmer delvis i påståendet. 14 procent instämmer i låg grad eller inte alls. En femtedel av kvinnorna, 20 procent, instämmer i stället i påståendet att
tjänstepensionen bör vara lika hög för alla anställda,
oavsett skillnader i lön och inkomst under arbetslivet.
En kvinna beskriver hur hon upplever att pensionssystemet rimmar illa med hennes egna värderingar:
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”

Om jag har förstått rätt, vilket jag verkligen
ifrågasätter, så får de som har hög lön en
högre procent i tjänstepension än de som har
låg lön. Kan det verkligen stämma? I Sverige
gör vi ju inte så. Här betalar ju de som har hög
lön högre skatt för att utjämna för de som har
det sämre. Kan det stämma att pensionssystemet har struntat i att vi svenskar vill ha en rättvis välfärdsstat? Alltså – om det stämmer så
undrar jag vart Sverige är på väg. Vad gör facket? Vad gör politikerna? Vems sida står de på?”

Också här har inkomsten betydelse. Åtta av tio av kvinnorna och männen med en inkomst över 42 000 kronor
instämmer i att tjänstepensionen bör beräknas utifrån
lönen. Det kan jämföras med en tredjedel, 33 procent,
av personerna med en inkomst mellan 19 000–29 999
kronor.

Kvinna, 38 år, socionom

Anna Allerstrand
kommenterar

”

Ska inkomsten under arbetslivet påverka
hur hög pensionen blir? En majoritet av de tillfrågade i vår undersökning tycker det. Uppfattningen att pensionssystemet bör vara mer
omfördelande är en fråga som beror på
inkomst lika mycket som kön. Hur mycket man
själv tjänar har stor inverkan när det gäller
åsikten om lön och inkomst under arbetslivet
ska styra hur hög pension man får.

Många underskattar fackets roll
Vem som har ansvar för att var och en ska få
en rimlig pension är också ett av frågeområdena i avsnittet. De flesta anser att alla inblandade i pensionssystemet har ett stort ansvar,
och att det största ansvaret landar på individen. Jag tycker dock att många underskattar
fackförbundens roll. I tidigare avsnitt i rapporten framgick att endast sju procent tycker att
”skaffa tjänstepension” är det bästa rådet till
en ung person.
Tjänstepensionen förhandlas fram av fack
och arbetsgivare gemensamt. Redan i dag
står tjänstepensionen för 25 procent av den
totala pensionen för dagens pensionärer.
Tjänstepensionens betydelse kommer att öka
i takt med att vi lever allt längre samtidigt som
den allmänna pensionen sjunker.
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Tjänstepensionen har stor betydelse
Vi vet sedan tidigare undersökningar att
många underskattar värdet av tjänstepensionen, och man känner inte heller till att tjänstepensionen är ett resultat av en förhandling
mellan fackförbund och arbetsgivare. Många
inser heller inte att det finns ett ”tak” i den
allmänna pensionen som innebär att man
inte tjänar in någon allmän pension för lön
över cirka 41 400 kronor (2017).
Den genomsnittliga lönen för en tjänsteman
inom privat sektor ligger ganska exakt på
samma belopp, 40 700 kronor (2016). Det
gör att många med en hög lön skulle få en
mycket låg pension i förhållande till sin tidigare
lön om inte tjänstepensionen fanns.
Inom tjänstepensionen sätts det därför av
pension även för lön över taket, och avsättningarna på denna del är en högre procentandel av lönen. Det är antagligen detta kvinnan
som citeras i slutet av avsnittet avser. Viktigt i
sammanhanget är också att den högavlönade
har avstått löneutrymme för sin pensionsavsättning, och att det är arbetsgivaren som
betalar pensionsavsättningen, inte vi andra
skattebetalare.

Instämmer
i hög grad

”Lön och inkomst under arbetslivet
bör styra hur hög pension man får.”
”Lön och inkomst under arbetslivet
bör styra hur hög pension man får.”

53%
Kvinnor

Tveksam, vet ej 2%
10%

Instämmer i låg
grad eller inte alls

35%
Instämmer
delvis

Instämmer
i hög grad
Svar efter månadsinkomst

Tveksam, vet ej 1%
Instämmer i låg
grad eller inte alls

19 000–29 999 kr
30 000–41 999 kr

67%
Män
7%
25%

42 000 kr eller mer

Instämmer
delvis

44%

Instämmer
helt eller
i hög grad

64%
81%
38%
29%

Instämmer
delvis

17%
16%

Instämmer
i låg grad
eller inte alls

6%
2%
2%

Tveksam,
vet ej

1%
1%

87 86

Andel som valt alternativen ”Mycket
stort ansvar” eller ”Ganska stort ansvar”
på frågan: Hur stort ansvar anser du att
nedanstående har för att var och en ska
få en rimlig pension?

86 84

84

75

78

67

(procent)
Kvinnor

Den
Staten
enskilda

Arbetsgivarna

Män

Facken
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Så fungerar
pensionssystemet
Pensionssystemet beskrivs ofta som en pyramid i tre
delar. I själva verket är det inte ett sammanhållet system utan flera system som kompletterar varandra.

Allmän pension
Den allmänna pensionen i botten av pyramiden består
av inkomstpension och premiepension. Varje år går
18,5 procent av inkomsten till pensionen, upp till en
månadslön på 41 359 kronor i månaden. Högre lön
än så ger inte högre allmän pension. Den största delen
blir inkomstpension som den enskilda inte själv kan
påverka. Premiepensionen är den del i det allmänna
pensionssystemet man själv kan placera, och 2,5 procent av lönen sätts av.

med kollektivavtal har tjänstepensionen ITP. På lön
upp till 38 438 kronor ger ITP 1 avsättningar på 4,5
procent och på lön över 38 438 kronor sätts 30 procent av. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan arbetsgivaren ändå erbjuda tjänstepension.
För de flesta kommer tjänstepensionen från flera håll,
eftersom många byter både jobb och avtalsområde
under arbetslivet.

Privat sparande
I den översta delen av pyramiden finns ett eventuellt
privat sparande. Var och en väljer själv om och på vilket
sätt man vill spara.

Tjänstepension
I mitten av pyramiden finns tjänstepensionen, som
betalas av arbetsgivaren. Privatanställda tjänstemän
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Kvinnor framställs ofta som pensionsförlorare. Det bidrar till att många kvinnor känner oro och
osäkerhet kring den egna framtida pensionen – ofta helt i onödan.
Med rapporten Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv vill PTK
bidra till att lyfta fram kvinnors åsikter och attityder i pensionsfrågor. Hur ser kvinnor på
pensionssystemet och vem ansvarar för att den egna pensionen blir rimlig?
Rapporten är främst tänkt som kunskapsunderlag för alla som kommunicerar om pension,
och det är många. Politiker, fackförbund, arbetsgivarorganisationer, media, myndigheter,
banker, försäkringsbolag, intresseorganisationer med flera. Vi har alla ett ansvar att ge en
sanningsenlig bild av hur pensionssystemet fungerar, vilka pensionsnivåer man kan förvänta
sig och vad var och en kan påverka själv. Undersökningarna som ligger till grund för
rapporten visar att vi inte alltid lyckats så bra som man hade kunnat önska.
Vi vill också bidra till ökad kunskap om vilka strukturella och individuella faktorer som
skapar skillnader i kvinnors och mäns pensioner. Rapporten är en del i PTK:s långsiktiga
arbete för ett mer jämställt pensionsutfall.

Om PTK
PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som representerar 850 000
privatanställda tjänstemän. Vi arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten
– på jobbet, mellan jobben och efter jobbet. Våra uppdrag är främst inom pensioner
och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

26 förbund i samarbete
Akademikerförbundet SSR | Civilekonomerna | DIK | Fysioterapeuterna |
Förbundet Folkhögskollärarna | Journalistförbundet | Jusek | Kyrkans Akademikerförbund | Ledarna |
Lärarförbundet | Lärarnas Riksförbund | Naturvetarna | Sjöbefälsföreningen |
Sveriges Arbetsterapeuter | Sveriges Arkitekter | Sveriges Farmaceuter | Sveriges Ingenjörer |
Sveriges Läkarförbund | Sveriges Psykologförbund | Sveriges Skolledarförbund |
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF | Sveriges Veterinärförbund |
Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) | Teaterförbundet | Unionen | Vårdförbundet.
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