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Pressmeddelande 2015-03-09 
 

Kvinnors pensionsinbetalningar 
markant lägre än mäns 
Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Det visar 
ny statistik från AMF som baseras på cirka en miljon kunder. Lägre löner i 
kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är 
skillnaderna mellan unga.  
 
Hur mycket som sätts av till tjänstepensionen beror på hur mycket man har i lön, hur mycket 
man arbetar och vilket avtal man har. Inom premiebestämd kollektivavtalad tjänstepension 
får den som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande 36 300 kr under 2015) en 
extra stor inbetalning till sin tjänstepension. På lönedelar över denna gräns betalar 
arbetsgivaren in 30 procent till tjänstepension och för lönedelar under gränsen avsätts 4,5 
procent till tjänstepension.  
 
AMFs statistik visar att bland privatanställda arbetare är det fem gånger så vanligt att män får 
en extra stor pensionsinbetalning jämfört med kvinnor (10,5 procent av männen respektive 
2,1 procent av kvinnorna).  
 
30 procent av alla yrkesverksamma kvinnor arbetar deltid jämfört med bara 11 procent av 
männen enligt SCB. 1 Av de privatanställda arbetarna arbetar över 45 procent av kvinnorna 
och 15 procent av männen deltid.2 Här är det vanligt med ofrivillig deltid.  
 
– Att det är så här stora skillnader mellan kvinnors och mäns inbetalningar till tjänstepension 
är problematiskt. Det beror dels på att många kvinnor deltidsarbetar, dels på att traditionellt 
kvinnliga arbetaryrken till exempel inom handeln har lägre löner än i den mansdominerade 
byggnads- och tillverkningsindustrin, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom, AMF. 
 
Skillnaderna mellan mäns och kvinnors inbetalningar till tjänstepension är störst bland yngre 
(25-34 år). Allra störst skillnad är det mellan yngre privatanställda arbetare. Enligt SCBs 
arbetskraftsundersökningar 2014 är det vanligare att unga kvinnor arbetar ofrivillig deltid, till 
exempel inom hotell och restaurang samt vård och omsorg.  
 
– Det gäller att vara medveten om vad man själv kan göra för att få en så bra och jämställd 
pension som möjligt. Småbarnsår med deltidsarbete och något så vardagligt som vård av 
barn påverkar den framtida pensionen. Här gäller det att båda drar sitt strå till stacken. Att 
tatuera in sin partners namn är något man hör talas om ibland men att spara i sin partners 
namn pratas det inte lika mycket om, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF. 
 
  

                                                           
1
 SCB, På tal om kvinnor och män 2014. 

2
 Seminarium Kommunal, Blåst på konfekten – pensionen blev en kvinnofälla, 2014. 
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Tabell: Kvinnors inbetalningar till tjänstepension i förhållande till mäns 
 
25-34 år 

 
65 procent 

35-44 år 74 procent 
45-54 år 78 procent 
55-64 år 85 procent 
Snitt alla 77 procent 
 

Statistiken omfattar drygt en miljon kunder i AMF med inbetalningar till premiebestämd 
tjänstepension (2013). Kunder inom avtalsområdena KAP-KL, PA03 och ITP kan även ha 
förmånsbestämd tjänstepension som AMF saknar uppgift om.  
 
Rapporten och pressbilder finns bifogat och går även att ladda ner från AMFs medierum 
(http://media.amf.se/).  

 

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