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Attityder och regler hindrar äldre från att jobba längre
Större flexibilitet behövs i slutet av arbetslivet för att fler ska arbeta högre upp i åldrarna. Samhällets och arbetsgivarnas attityder till äldre
arbetskraft påverkar människors vilja att arbeta längre och det saknas strategier för att behålla och rekrytera äldre arbetskraft. Det visar årets
pensionsrapport från AMF.

– Gränsen mellan att vara yrkesverksam och att vara pensionär är inte längre definitiv. Människor behöver kunna arbeta längre på sina egna
villkor, till exempel på deltid och ha mer flexibla arbetstider, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF och fortsätter,

– I vissa grupper sätter hälsan stopp för fortsatt arbete men över en fjärdedel av pensionärerna säger att de kan tänka sig att jobba igen.
Deltidspension gör det möjligt för fler att trappa ner och fortsätta arbeta så mycket som de vill, behöver och orkar. Deltidspension skulle
innebära en flexibilitet som många uppskattar.

Förväntningar och gamla normer styr pensioneringen. En av fem pensionärer uppger att de hade velat pensionera sig senare. En positiv
inställning från arbetsgivare och samhälle kan få fler att stanna i arbete. Undersökningar visar att Sverige saknar strategier för att behålla och
rekrytera äldre arbetskraft.

Allt fler väljer bort livslång utbetalning av tjänstepension
Trenden att allt fler väljer att ta ut sin tjänstepension på kort tid fortsätter. Allt fler riskerar därmed att inte få tillräcklig pension senare i livet.
Idag tas en tredjedel av försäkringarna i AMF ut på några få år och den främsta orsaken är att man vill ha pengarna under tiden man är pigg
och frisk, visar AMFs Pensionsrapport.

– Jag tror att många underskattar hur länge de kommer att vara friska. Det är viktigt att göra ordentliga prognoser för sin pension så att man
inser vilka konsekvenser som korta uttagstider för tjänstepensionen kan få för ekonomin, säger Carina Blomberg.

Samma regler för allmän pension och tjänstepension skulle förenkla för spararna 
Spararnas ointresse för pensioner är fortfarande utbrett och kunskaperna är låga. Idag är det olika regler för hur man får ta ut tjänstepension
och allmän pension och den som vill gå tillbaka i arbete kan inte stoppa pågående utbetalningar av tjänstepension, något som är möjligt för
den allmänna pensionen. Det finns ett stort behov av förenkling.

Spararna behöver främst baskunskaper om hur pensionen byggs upp över livet och kännedom om den trygghet som kollektivavtalen ger.
Pensionssystemet skulle bli mer lättbegripligt om reglerna som gäller för den allmänna pensionen också gällde för tjänstepensionen.

– Den allmänna pensionen tjänas ihop under hela arbetslivet till skillnad från tjänstepensionen som bara tjänas in under vissa arbetsår. Det är
rimligt att alla arbetsår ger tjänstepension eftersom det skapar drivkrafter att arbeta bland både äldre och yngre, säger Carina Blomberg.

Trygghetsekonomi inom AMFs sammanställer årligen en Pensionsrapport som analyserar aktuella frågor, pensionsrelaterad statistik och
resultat från egna undersökningar. Syftet är att ge en bild av vilka utmaningar samhället, branschen och inte minst pensionsspararna står
inför.

Pensionsrapporten, presentationen och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum.

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Dan Adolphson, Affärsrelationer AMF, 070-249 31 54, dan.adolphson@amf.se
Johanna Sarfati, PR och Information AMF: 070-649 84 47, johanna.sarfati@amf.se

AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika
delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 490 miljarder
kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.


