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AMF har, med nästan fyra miljoner sparare, en uttalad ambition att folkbilda i pensions
frågor och samtidigt ta ställning för den enskilda pensionsspararen.
Vi vet idag att trygghet och väl anpassade pensionssystem är av stor betydelse för
våra sparare men vi noterar utvecklingstendenser som går åt motsatt håll, sett ur ett
spararperspektiv.
AMF sammanställer årligen en Pensionsrapport där aktuella frågor, pensionsrelaterad
statistik och resultat från våra egna undersökningar tas upp och analyseras utifrån ett
helhetsperspektiv.
Syftet med rapporten är att ge en bild av vilka utmaningar samhället, branschen och
inte minst spararna står inför samt identifiera och dra slutsatser om trender inom
pensionsområdet.
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Sammanfattning
Framtidens pensionärer kommer förmodligen att leva ett annorlunda liv jämfört med
dagens. Precis som att situationen för dagens pensionärer inte är densamma som för
äldre på 1970-talet. Ett mångårigt forskningsprojekt vid Sahlgrenska Akademin har
jämfört hur det är att vara gammal idag med för 30 år sedan. De konstaterar att det
är dags att prata om det nya åldrandet som förändrats på ett drastiskt sätt. Andelen
äldre ökar i hela världen och dagens pensionärer är mer välutbildade, aktivare och mår
avsevärt mycket bättre jämfört med äldre på 1970-talet.1
Pensionärernas ekonomiska situation kommer troligen även den att se annorlunda ut
för kommande generationer. I Pensionsrapport 2012 kunde AMF se att pensionärernas
ekonomi generellt sett hade förbättrats. Dock är spridningen i inkomster mellan olika
pensionärshushåll stor och kommer att bli ännu större med tiden.2 Pensionen s peglar
inkomsten och olika val som görs under hela arbetslivet. I årets Pensionsrapport
belyser AMF övergången från arbete till pension och hur situationen ser ut för dagens
pensionärer.
Trots att det finns utsatta grupper i samhället har Sverige, i en internationell jämförelse,
relativt sett bra förutsättningar. I en världsranking där äldres levnadsvillkor jämförs
hamnar Sverige på första plats bland ett 90-tal andra länder. Svenskar över 60 år har
det bäst i hela världen.3
Låg kunskap om beslut som påverkar pensionen
AMF har i olika undersökningar testat kunskapen angående några av de beslut som
pensionsspararna ställs inför när det gäller den egna tjänstepensionen. Här finns
uppenbara kunskapsluckor där aktörer inom pensionsbranschen inte nått fram med
information. Nästan hälften av spararna vet inte vad ett återbetalningsskydd är eller hur
det påverkar den framtida pensionen. Ett borttaget återbetalningsskydd kan ge mellan
10–19 procent högre pension.
Ett annat val för tjänstepensionen är vilken sparprodukt man vill ha, traditionell för
säkring eller fondförsäkring. Undersökningar och kundkontakter hos AMF visar att det
finns en osäkerhet om vad den traditionella försäkringen egentligen innebär. Att det är
ett sparande med en garanti känner endast 40 procent av den svenska allmänheten
till. De flesta tror att avgiften är högre för ett traditionellt sparande, där man slipper
göra placeringarna själv och dessutom får en garanti, jämfört med en fondförsäkring,
där spararen tar risken och gör större delen av jobbet. I verkligheten är förhållandet det
motsatta och den traditionella försäkringen är som regel billigare.

Sahlgrenska Akademin, Ingmar Skoog, H70 Undersökning, september 2011.
AMF, Pensionsrapport 2012.
3
Help Age International, www.helpage.org, oktober 2013.
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Behov av trygga sparformer
AMF ser att spararna tydligt uttrycker ett behov av trygga sparformer. Samtidigt ser vi
ett minskat utbud av traditionell försäkring och att sparandet i fondförsäkring tilltagit
på marknaden. De traditionella försäkringar som återstår, utvecklas genom de stora
förändringar som skett på pensionsmarknaden och det blir ett allt större utbud av olika
lösningar. Eftersom de är olika i sin konstruktion minskar möjligheterna till jämförelser.
Grupper som riskerar att få en dålig pension
I framtiden kommer tjänstepensionerna att få en ännu större betydelse för att individen,
totalt sett, ska få en bra pension och tryggad ekonomi på sin ålderdom. I årets rapport
beskriver AMF hur långvarigt deltidsarbete drar ner pensionen och hur sena inträden
i och tidiga utträden ur arbetslivet påverkar pensionen negativt. En annan utveckling
är att många väljer att starta företag på deltid eller heltid. Egenföretagare är en grupp
som själva ansvarar för pensionsinbetalningarna och som har en betydligt lägre grad
av pensionssparande än anställda. Det finns all anledning att genom olika åtgärder
uppmärksamma dessa grupper på hur deras livsval påverkar den framtida pensionen.
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Från arbete till pension
En höjning av pensionsåldern har utretts och debatterats flitigt de senaste åren.
Pensionsåldersutredningen som kom med sitt slutbetänkande under våren 2013
var en av årets större nyheter inom pensionsområdet. Utredningen föreslår att
en ny riktålder för pension införs och den ska följa den ökade medellivslängden.
Förutsättningarna för ett längre arbetsliv som passar olika yrkesgrupper i samhället
kommer därför bli allt viktigare att diskutera.
Nästan en av fyra kan tänka sig att arbeta längre än 65-årsdagen.4 Men det finns också
grupper som bland annat av hälsoskäl inte kan tänka sig det. Framförallt kvinnor med
låga inkomster och med mer slitsamma yrken.
En vanlig fråga från sparare som närmar sig pensionen handlar om de val och justeringar
som kan ge mer i pension. AMF har undersökt situationen för dagens pensionärer och
hur val av återbetalningsskydd och utbetalningstakt, som för många är helt okända
parametrar, påverkar storleken på pensionen. Att ta ut pensionen på kortare tid kan ge
negativa och stora effekter på egna ekonomin när hela tjänstepensionen är uttagen.

Nu går Eva och Lars i pension
På 1950-talet fick de flesta flickor i Sverige heta Eva och det populärast pojknamnet
var Lars.5 Nu, 2013, börjar det bli dags för Eva och Lars att gå i pension. Eva och Lars
kommer med stor sannolikhet att leva längre än dagens pensionärer, få en större
andel tjänstepension utbetald och från flera olika försäkringar. Dessutom tillhör de en
generation där allt fler som går i pension önskar att de hade gjort det senare.
I Sverige bor drygt två miljoner pensionärer som får allmän pension.6 Vi är en åldrande
befolkning och medelåldern har stigit från 37,1 år 1968 till 41,2 år 2012. Andelen äldre,
65 år och däröver, har under samma period ökat från 13,4 procent till 19,1 procent.7
Av de som tar ut pension är medelinkomsten för män 21 150 kronor per månad och
för kvinnor 14 233 kronor per månad. Kvinnors pensioner var drygt 67 procent av
männens år 2011.8
I våras genomförde AMF en undersökning bland sina egna kunder om deras livssituation
som pensionär. 10 000 engagerade pensionärer svarade på enkäten. D
 et p
 ensionärerna
är mest nöjda över i livet är friheten och möjligheten att själv välja hur de ska disponera
tiden.

AMF och Vintage people, Undersökning, januari 2013.
SCB, Namnstatistik, www.scb.se, 2012.
6
Pensionsmyndigheten, Korta pensionsfakta, www.pensionsmyndigheten.se, 2013.
7
SCB, Medelålder, www.scb.se, 2012.
8
Pensionsmyndigheten, www.pensionsmyndigheten.se, mars 2013.
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Bild 1: Pensionärers goda råd till unga, 2013. Vad är du mest nöjd med som pensionär?

Denna fråga hade inga förvalda svarsalternativ.
Ordmolnet visar vilka ord som förekom i alla
svaren. Ju större ord i ordmolnet desto oftare
förekommande ord. Frihet var det ord som flest
använde i sitt svar när det gällde vad man var
mest nöjd med.

Källa: AMF, 2013.

Det bästa rådet från pensionärerna när det gäller den egna ekonomin är att skaffa sig
kunskap om hur man planerar för pensionen och att börja spara tidigt i livet.9 Bästa
tipsen för ett bra arbetsliv och karriär är att skaffa sig en bra utbildning och att välja
ett jobb som man tycker är kul. För ett gott liv i ett helhetsperspektiv svarade nästan
hälften att det var viktigt att ta hand om hälsan och en femtedel pekade på vikten att
vara positiv för att livet ska bli bra.

Planera för
pensionen och
ta hand om
hälsan

Diagram 1: Pensionärers goda råd till unga, 2013. Vad är ditt bästa råd gällande den egna ekonomin?
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AMF, Undersökning bland egna kunder, Pensionärers goda råd till unga, juli 2013.
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Allt fler arbetar längre upp i åldrarna
Allt fler svenskar har valt att fortsätta sitt yrkesliv även efter uppnådd pensionsålder.
Det är alltså inte något vi bara säger utan verkligen gör. Sedan år 2004 har antalet
sysselsatta personer äldre än 64 år ökat med närmare 65 000 individer och uppgår
nu till 137 000 personer. Det är en ökning med mer än 80 procent. Motsvarande siffra
för hela arbetsmarknaden är 6 procent. Enligt den senast tillgängliga arbetsmarknads
statistiken utgör den här gruppen, personer över 64 år, numera 3,1 procent av samtliga
sysselsatta i Sverige.10
En del av förklaringen ligger i att pensionsåldern har blivit mer flexibel och att fler väljer
att arbeta till 67 års ålder. Men även bland de som är över 70 år har antalet som arbetar
ökat. Av de 137 000 personer äldre än 64 år som fortfarande är sysselsatta är cirka
27 000 personer 70 år eller äldre, vilket är en ökning med närmare 25 procent sedan år 2004.
Tjänstepensionen blir allt viktigare
Vad gäller tjänstepensionen har den blivit allt viktigare för dagens pensionärer. Hela 90
procent av dagens ålderspensionärer får någon form av tjänstepension. 2010 betalades
det i snitt ut 3 200 kronor per månad och person – och siffran var högre för de yngre
pensionärerna.11
Den tjänstepension som betalas ut kommer numera ofta från flera olika försäkringar,
i snitt är det från 1,4 försäkringar per person. Upp till 700 000 personer får idag tjänste
pension utbetald från fler än en försäkring. Det är en ökning med 400 000 personer på
bara sju år.12 Den här utvecklingen väntas fortsätta eftersom dagens arbetsliv är mer
rörligt än tidigare.

En ny riktålder
Pensionsåldersutredningen föreslår att en ny riktålder för pension införs och den ska följa
medellivslängden. Riktåldern ska visa hur länge vi behöver arbeta för att få en g odtagbar
pension. Grundfrågan är positiv, vi har bättre hälsa och lever längre. Samtidigt innebär
längre livslängd att vi måste kunna försörja oss under fler år. Ett längre arbetsliv är därför
en nödvändighet om vi inte ska få lägre pensioner. Utredningen har dock inga tydliga svar
på hur de som efter ett långt arbetsliv inte ens orkar arbeta fram till 65 år, ska klara av att
arbeta ännu längre. Mer resurser för en förbättrad arbetsmiljö för äldre och större möjlig
heter för äldres kompentensutveckling är åtgärder som föreslås och är nödvändiga.
61-årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år från och med år 2015
och enligt nuvarande prognoser till 63 år från och med år 2019. 65-årsgränsen för
garantipension, sjukersättning m.fl. förmåner höjs till 66 år från och med år 2019, allt
enligt nuvarande prognoser.13

SCB, Rams (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik), www.scb.se, 2012.
Pensionsmyndigheten, Korta pensionsfakta, www.pensionsmyndigheten.se, 2013.
12
AMF och Kreicbergs Utredning & Opinion, Tjänstepensioner i framtiden, januari 2013.
13
SOU 2013:25.
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En ändring av LAS-regeln föreslås så att den lagliga rätten att stanna kvar i arbetslivet
höjs från 67 år till 69 år. Detta är huvudförslagen i pensionsåldersutredningen som
presenterades i april 2013.
Utredningen föreslår även åtgärder som gäller förändringar i tjänstepensionssystemen
där de anser att 55-årsgränsen för uttag påverkar människor att lämna arbetslivet
tidigt och föreslår att denna höjs. AMF har studerat uttagen av pension bland sina
egna kunder och inte sett den effekten. Få personer har idag möjlighet att sluta arbeta
vid 55 år och leva på tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar. Av 35 000
AMF-kunder som gick i pension år 2011 valde cirka 70 personer att ta ut tjänstepension
vid 55 års ålder. Även andra bolag i branschen rapporterar liknande nivåer.

Diagram 2: Uttag av pension, AMF-kunder per avtalsområde, 2012.
PROCENT
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Tabell 1: Förslag på ny riktålder för åren
2019–2035, preliminära beräkningar.
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Källa: Pensionsmyndigheten, 2013.
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Undersökningar som AMF har genomfört visar att allt fler pensionärer önskar att de
hade gått i pension senare. En femtedel uppger att de hade velat fortsätta arbeta om det
hade varit möjligt och förutsättningarna varit rätt. Fortfarande är de flesta pensionärer
nöjda med sin valda tidpunkt för pension men de som egentligen hade velat jobba längre
är dubbelt så många som de som hade velat sluta tidigare.14
Nära en femtedel uppger att bättre ekonomiska villkor är avgörande för att man ska
vilja arbeta längre. Arbetskamraterna, liksom en positiv inställning från arbetsgivaren
spelar också stor roll. Många efterfrågar även flexiblare arbetstider. Bland de yngre
pensionärerna, 65–74 år, uppger 26 procent att de skulle vara intresserade av att arbeta
igen om det fanns möjlighet till deltid.

14

AMF och Vintage people, Undersökning, januari 2013.
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Diagram 3: Kan du tänka dig att fortsätta arbeta efter 65 års ålder?
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Vad gäller yrkesarbetande visar en ny undersökning som AMF genomfört att inställningen
till att arbeta efter den traditionella pensionsåldern är ungefär densamma jämfört med för
fem år sedan. 23 procent säger att de kanske kan tänka sig att arbeta efter 65 års ålder
men det är fortfarande en stor grupp, 43 procent, som inte kan tänka sig det.15
Män med hög inkomst är mest positiva, medan kvinnor med låg inkomst inte är lika
intresserade av ett längre arbetsliv. Av dem som kan tänka sig detta är den främsta
anledningen att de har ett roligt arbete. Därefter kommer ekonomiska skäl och att man
tycker om att arbeta.
Diagram 4: Vilket är det främsta skälet till att du kan tänka dig att fortsätta arbeta efter 65 års ålder?
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15

AMF, Novusundersökning, http://media.amf.se, oktober 2013.
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De främsta skälen för att inte arbeta längre är fritidsintressen, hälsan och att man vill
umgås med familj och vänner. Män vill i större utsträckning ägna sig åt sina fritids
intressen, medan kvinnor i högre grad vill ha tid för familjen. De flesta, tre av fyra, trivs
på arbetsplatsen och nästan lika många är nöjda med sitt yrkesval.

Ökad flexibilitet för framtidens pensionärer

Svenskar
positiva till
delpension

Vill du gå ner på deltid efter 60-årsdagen för att orka jobba fram till pensionen? Eller
skulle det passa att mellanlanda i pensionen för hitta tillbaka till arbetslivet längre fram?
Framtidens löntagare och pensionärer kommer troligtvis se ökad flexibilitet och val
frihet vad gäller gränsen mellan arbetsliv och pension.
Svenskarna mest positiva till deltidspension
Europeiska kommissionens rapport Active Ageing visar att många svenskar är positiva
till ett längre arbetsliv.16 Ett uttryck för svenskarnas relativt stora intresse för att arbeta
längre är intresset för att ta ut pensionen på deltid. I valet att gå i pension eller fortsätta
att arbeta deltid svarade hela 90 procent av svenskarna att möjligheten att kombinera
arbetslivet med en deltidspension lät mer lockande än att helt avsluta arbetslivet. Inte i
något annat EU-land var andelen lika hög.17
Diagram 5: Andel som uppger att ett deltidsarbete i kombination med deltidspension är lockande.
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En anledning till att så många svenskar är positiva till att fortsätta arbeta även efter
pensionsåldern kan vara att många har arbetsuppgifter som går att utföra även vid en
hög ålder. Arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan EUs medlemsländer. I vissa länder är
det vanligare med mer fysiskt ansträngande arbeten. När medborgarna tillfrågas om
16
17

Europeiska Kommissionen, Special Euro Barometer 378 Active ageing, 2011.
AMF, Vem kan jobba till 75?, maj 2012.
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hur länge de tror att de kan utföra sina nuvarande arbetsuppgifter uppger svenskarna i
snitt 64,4 år vilket är högst i hela EU.18 Eftersom det är en genomsnittsberäkning inne
bär det med stor sannolikhet att många svenskar tror att de kan utföra sina nuvarande
arbetsuppgifter vid exempelvis 70 års ålder.
Möjligheter till deltidspension idag
Idag finns det redan vissa kollektivavtal som möjliggör att vid första intjänade krona
börja spara till deltidspension på ålderns höst. Den 1 april 2013 började hundratusentals
arbetare i bland annat verkstadsindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri, sågverk
och träindustri tjäna in till sin deltidspension.19 Syftet är att fler ska orka arbeta högre
upp i åldrarna genom att gå ner i arbetstid i 60-årsåldern. Avtalen innebär idag att en
liten del av lönen, mellan 0,5 och 0,9 procent, avsätts till deltidspensionen.

Viktiga beslut som påverkar storleken på pensionen
Det är flera olika aspekter som påverkar storleken på pensionen – pensionsålder,
utbetalningstakt, förväntad livslängd, avkastning, avgifter och arvsvinster. Pensions
åldern påverkar hur många år som pensionen ska räcka till. Går man i pension tidigare
måste pengarna räcka fler år. Dessutom missar man nya pensionspremier från arbets
givaren, eftersom de endast betalas in när man arbetar.
Två viktiga val att ta ställning till när man närmar sig pension är återbetalningsskydd och
utbetalningstakt.
Det är upp till varje pensionssparare att bestämma om man vill ha ett återbetalnings
skydd eller inte när försäkringen tecknas. Återbetalningsskyddet gör att den närmaste
familjen får hela eller delar av det ihopsamlade pensionskapitalet när den försäkrade
avlider. Det kan betalas ut till make, maka, sambo, registrerad partner eller arvs
berättigade barn. Om pensionsspararen avstår från återbetalningsskydd får han
eller hon istället ta del av arvsvinster (pensionspengar från avlidna som fördelas
till övriga i kundkollektivet, dessa tilldelas endast mellan försäkringar som saknar
återbetalningsskydd.)
En annan viktig fråga är i vilken takt som pensionen tas ut. Utbetalningstakten kan vara
så kort som fem år eller livsvarig, det vill säga utbetalningar som fortsätter hela livet.
AMF har undersökt vad det kan få för långsiktiga effekter på ett pensionssparande.
Återbetalningsskydd
Mer än hälften av alla pensionssparare vet inte vad ett återbetalningsskydd är eller hur
det påverkar pensionen medan man lever.20

AMF, Vem kan jobba till 75?, maj 2012.
Arbetet, april 2013.
20
AMF och Novus, Undersökning om återbetalningsskydd, augusti 2012.
18

19
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Denna okunskap leder troligen till att många har återbetalningsskydd trots att de
skulle ha större nytta av att få ett större pensionskapital genom arvsvinster. Bristande
kunskap kan också leda till det omvända, att sparare som har ett försörjningsansvar för
familjemedlemmar inte har ett bra skydd vid dödsfall.

Diagram 6: Vet du vad ett återbetalningsskydd är?

Det kan vara svårt att hålla ordning på om man valt ett återbetalningsskydd i sin tjänste
pension. Dessutom finns regler kring hur man kan ta bort och lägga till återbetalnings
skydd. Vid första valtillfället och inom ett år från det att man gift sig, ingått partnerskap,
blivit sambo eller fått barn krävs ingen hälsoprövning om man väljer återbetalnings
skydd. Det gäller alla avtalsområden. Ska man lägga till ett återbetalningsskydd vid ett
annat tillfälle krävs att man lämnar en godkänd hälsoprövning. Likaså kräver vissa bolag
hälsoprövning om man ska ta ut pensionen före 65 år.
Det finns inget rätt eller fel när det gäller återbetalningsskydd. Det beror på varje
individs behov, men det är viktigt att vara medveten om vad det innebär eftersom det
ofta handlar om stora belopp.
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Källa: AMF och Novus om återbetalningsskydd,
augusti 2012.

För en 55-årig privatanställd arbetare, med pensionsavtal SAF-LO, som tar bort åter
betalningsskyddet idag innebär det att den framtida tjänstepensionen med livsvarig
utbetalning blir cirka 19 procent högre. För en privatanställd tjänsteman, med pensions
avtal ITP i samma ålder, blir utbetalningsbeloppet 11 procent högre enligt beräkningar
AMF gjort.
Skillnaden mellan kollektiven beror på att de två yrkesgrupperna har olika beräknade
livslängder. Bland AMFs kunder som går i pension idag är det en skillnad på två år i
beräknad livslängd mellan dessa två kollektiv. Skillnaden i kollektiven beräknas dock
minska från två år för 40-talister till 1,6 år för 70-talister.

Tabell 2: Borttag av återbetalningsskydd på en livsvarig utbetalning slår med följande procent på
utbetalningsbeloppet.

ITP 2013

SAF-LO 2013

65-åring

10%

65-åring

16%
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11%

55-åring

19%
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10%

45-åring

16%

35-åring

8%

35-åring

14%

25-åring

8%

25-åring

14%

14

Källa: AMFs beräkningar, 2013.
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Tjänstepension livet ut eller kortsiktigt
Vi lever allt längre och i grunden är det positivt. Det innebär att vi har fler år som
pensionär. För drygt 50 år sedan, år 1960, blev män i genomsnitt 71 år och kvinnor
75 år. Idag är medellivslängden 80 år för män och nästan 84 år för kvinnor.21

Diagram 7: Medellivslängd i Sverige.
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Källa: SCB, 2012.

Enligt Folkhälsans årsrapport 2012 finns stora skillnader i livslängder vad gäller
personer med för- respektive eftergymnasial utbildning.22 Det finns en korrelation
mellan kortare utbildning och kortare genomsnittlig livslängd. Personer i 30-årsåldern
med eftergymnasial utbildning kan förvänta sig att leva drygt fem år längre än mot
svarande personer med förgymnasial utbildning. Det kan jämföras med skillnaden i
återstående förväntad livslängd på 3,7 år mellan kvinnor och män. Den senaste sta
tistiken från SCB visar att för första gången sedan 1999 minskade kvinnors medel
livslängd, med 47 dagar eller 0,13 år. Männens medellivslängd fortsatte däremot att
öka, precis som varit fallet de senaste decennierna.23
De allra flesta av AMFs kunder går i pension vid 65 års ålder. Det är få som tar ut tjänste
pensionen tidigare och av dem som gör det är det högre andel privatanställda tjänste
män. Det sammanfaller med att det inte går att ta ut den allmänna pensionen före
61 års ålder. Det är också få som har ekonomisk möjlighet att klara sig på bara tjänste
pensionen och eget sparande.
Bland AMFs kunder märks en tydlig trend att allt fler tar ut tjänstepensionen på kort tid.
En del kunder har gjort ett medvetet val medan andra kunder är ovetande om att de en
gång i tiden valde kort utbetalningstid. Utvecklingen mot korta pensionsutbetalningar

SCB, Medellivslängd, www.scb.se, 2013.
Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, Folkhälsans årsrapport, www.fhi.se, 2012.
23
SCB, Pressmeddelande, 19 september 2013.
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kan få stora följder för den egna ekonomin och även för samhället i stort. För individen är
det en risk att stå utan försäkringsskydd när det gäller att säkerställa en pension under
ett långt liv. Utifrån ett samhällsperspektiv leder ökade livslängder troligtvis till ökade
kostnader för vård och boende i äldre åldrar.

Diagram 8: Antal AMF-kunder inom SAF-LO,
ITP, KAP-KL med kortare uttag av
tjänstepension.
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Nästan en fjärdedel av de privatanställda arbetarna inom SAF-LO som är kunder hos
AMF, tar ut tjänstepensionen på tidsbegränsad tid. Bland de privatanställda tjänste
männen är andelen ännu högre, nästan 30 procent. Högst andel är det inom KAP-KL,
för kommun och landstingsanställda, där upp emot 40 procent tar ut tjänstepensionen
på kort tid. AMFs kunder som har kort utbetalningstid tar ut pensionen i drygt sex år.
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Andelen av AMFs kunder som tar ut tjänstepensionen på kortare tid ökar s uccessivt.
Och för att få en mer komplett bild av tidsbegränsade uttag har även storleken på
försäkringarna undersökts. Det visar sig att det inte bara är försäkringar med små
belopp som tas ut under kort tid.
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Diagram 9: Andel tjänstepensionskapital med tidsbestämd utbetalning, 2013.
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Vikten av pensionssparande med garanti
Traditionell försäkring är det vanligaste pensionssparandet i Sverige, men
utvecklingen går mot att allt fler väljer fondförsäkring. De allra flesta sparar till sin
tjänstepension i en traditionell försäkring eftersom den utgör ickevalet i de flesta
tjänstepensioner. Men många pensionssparare vet inte vad försäkringen innebär.
Bland de som väljer fondförsäkring är många passiva och gör inget fondval eller
endast ett aktivt fondval. De utnyttjar därmed inte de möjligheter som en fondförsäkring erbjuder.
I grund och botten är traditionell försäkring vad många efterfrågar. Det är ett enkelt
pensionssparande som passar dem som inte vill eller kan engagera sig. I traditionell
försäkring sköter försäkringsbolaget förvaltningen och ger ett sparande med trygghet
genom att garantera ett lägsta pensionsbelopp.
Det har skett förändringar i pensionsprodukterna de senaste åren. Färre traditionella
försäkringar erbjuds och de blir allt mer komplexa, och därmed svårare att jämföra. Vad
driver utvecklingen och vad innebär den för konsumenterna? Spelar det någon roll att
garantimodellerna och fördelningen av risk har förändrats hos pensionsbolagen och går
det att se vilka effekter det får på konsumenternas sparande?
Trots den traditionella försäkringsproduktens goda egenskaper och trots att det finns
ett stort behov av trygga, långsiktiga pensionslösningar minskar antalet pensions
sparare som har en traditionell försäkring. Den nuvarande trenden pekar på att allt fler
pensionssparare väljer en fondförsäkringslösning där individen måste göra egna risk
bedömningar och aktivt hantera sitt pensionssparande.
En förklaring till denna utveckling är bland annat att en rad bolag har stängt sina tradi
tionella försäkringar för nyteckning och endast erbjuder fondförsäkring. Andra har
begränsat vilka sparare som får tillgång till traditionell försäkring.
Kunskap och engagemang kring traditionell försäkring
En majoritet av svenskarna har låg kunskap om vad en traditionell pensionsförsäkring
är. 60 procent vet inte eller känner sig osäkra. Det som flest efterfrågar är en s parform
med garanti.24

24

AMF, Novusundersökning, http://media.amf.se, 15 maj 2013.
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När tjänstepensionen ska placeras vill 58 procent ha en kombination av både trygghet
och risk med möjlighet till högre avkastning. 38 procent föredrar att hela pensions
kapitalet placeras i ett tryggt och säkert sparalternativ med lägre risk och stabil pension.
Endast ett fåtal, 5 procent, vill att hela pensionskapitalet ska placeras med högre risk för
att därigenom få möjlighet till högre pension.

Diagram 10: Andel av livbolagens kapital som
ligger i fondförsäkring.
PROCENT
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AMF ser i undersökningar att en majoritet av spararna har ett lågt engagemang för
pensionsfrågor och att trygga, långsiktiga pensionslösningar efterfrågas. Vidare tror
nästan två av tre att en traditionell försäkring är dyrare än en fondförsäkring. Detta
trots att en traditionell pensionsförsäkring med garanti är betydligt billigare än en fond
försäkring där individen står för hela risken.25
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Andelen av pensionssparandet där spararen själv bär risken ökar. Det har skett genom
övergången från förmånsbestämda pensionsförsäkringar, där spararen kände till den
slutliga pensionen som andel av slutlönen, till premiebestämda pensionslösningar som
helt baseras på antalet år med premieinbetalningar och avkastningen på dessa. Även
med införandet av premiepensionssparandet och slutligen genom det ökade inslaget av
fondförsäkring i tjänstepensionssparandet har risknivån ökat ytterligare. De senaste 15
åren har sparandet i fondförsäkring ökat från en andel under 5 procent år 1996 till över
22 procent år 2012.

19

Fondförsäkringen växer hos livförsäkringsbolagen
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Källa: Svensk försäkring, 2013.

Diagram 11: Fördelning andel sparare –
traditionell försäkring och fondförsäkring, 2012.
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Att placera sitt pensionssparande i en fondförsäkring är dyrare och det kräver
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Konsumenternas.se, Räknehjälpen SAF-LO (25-åring med ingångslön 25 000 kr/mån som går i pension vid 65 år), 2013.
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Eftersom intresset att aktivt hantera sitt sparande är så lågt hos kunderna är utveck
lingen något motstridig och man kan ställa sig frågan om det ökade intresset för fond
försäkringar är drivet av kundefterfrågan eller av marknaden.
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De pensionssparare som inte gör ett val överhuvudtaget blir automatiskt placerade i
en traditionell försäkring hos ett bolag som arbetsmarknadens parter har upphandlat
eller valt ut. I dagsläget är traditionell försäkring ickeval inom de fyra stora avtals
områdena som finns.
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Det skiljer sig för olika grupper på arbetsmarknaden vad gäller val av sparform
och hur många som aktivt väljer en fondförsäkring. Inom avtalsområdena K
 AP-KL
och ITP, det vill säga anställda inom kommun och landsting och privatanställda
tjänstemän, har 42 procent r espektive 36 procent valt fondförsäkring. Inom avtals
pension SAF-LO, det vill säga privatanställda arbetare, ligger motsvarande siffra på
21 procent.
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aktiva fondkunderna är i realiteten för att se om kundernas agerande är i linje med det
engagemang de förväntas ha i samband med det ökade egna ansvaret.

Diagram 12: Andel av AMFs kunder som
bytt fonder under 2007–2011.

Diagrammet över AMFs fondkunder visar hur aktiva de var under en femårsperiod mellan
åren 2007–2011. Kunder som inte gjort något, varken innan eller under femårsperioden är
knappt 40 procent. De har valt fondförsäkring, men därefter har de inte valt några fonder
utan pensionspremierna placeras i entrélösningen.
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Sparkapitalet i en traditionell försäkring förvaltas av pensionsbolaget som bestämmer
hur pengarna ska placeras. Spararen behöver inte själv vara aktiv, utan får istället ta del
av bolagets kompetens och kunskap vad gäller förvaltning.
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Drygt 55 procent av kunderna har valt en gång för att placera kommande premier och
total andel som bytt fond minst en gång under fem år är mindre än 5 procent. Även om
pensionssparande är långsiktigt finns det en problembild kring varför så många k under
väljer bort garantier för möjligheten att placera kapitalet själv utan att utnyttja den. Det
har dessutom varit stora variationer i avkastning mellan spararna och spridningen är
högre än i de förhandsval som finns.
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Av AMFs kunder som får pensionsutbetalningar är det ungefär 1 procent av kunderna
som endast får det garanterade beloppet och skyddas av garantin. Dessa har ett
pensionskapital som är lägre än de utfästa garantierna.
Priset för garantin
Eftersom det är så få som har försäkringar där garantin träder in har dess värde
ifrågasatts av flera aktörer i branschen. Utformningen av garantin och nivån på denna
påverkar hur stor andel av kunderna som förväntas hamna på garantinivån. Det är dock
inte andelen kunder som avgör garantins värde utan snarare den effekt garantin har på
förvaltningen av kapitalet och möjligheten till riskspridning inom kollektivet.
Det går inte att garantera pengarna tillbaka på korta perioder utan att placera pengar
i riskfria tillgångar. Därför medför garantier en begränsning i hur pengarna placeras.
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Garantin har betydelse
I de flesta pensionsförsäkringar erbjuds möjligheten att försäkra sig för pensions
utbetalningar som räcker så länge man lever. Sparande i traditionell försäkring ger
dessutom ett garanterat månadsbelopp. Det är den viktigaste s killnaden jämfört med
vanligt fondförsäkringssparande. Den faktiska garantin är viktig för kunden. Den ger
en trygghet för den framtida pensionen och innebär en f örutsägbarhet om pensionens
minsta storlek.
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Precis som i en blandfond är risken lägre i en traditionell försäkring. Lägre risk ger lägre
förväntad avkastning och på så sätt kan man säga att det finns ett pris för garantin.
I den nya generationens traditionella försäkringar är kapitalet placerat med en högre
risk under sparandetiden och priset är därmed lågt. När pensionsutbetalningen närmar
sig sänks risken i placeringen och den förväntade avkastningen sjunker samtidigt som
pensionen stabiliseras.
En begränsning av risknivån leder till en lägre förväntad avkastning. Men det gäller inte
bara traditionellt sparande. Även i annat pensionssparande, utan de restriktioner en
garanti medför, är det vanligt att risken begränsas. Ett exempel är generationsfonder
och blandfonder i fondförsäkringar.
Garantierna skapar ett ansvarstagande i förvaltningen
Garantierna skapar ett ansvar i förvaltningen som skiljer sig från sparprodukter där
risknivån är bestämd i förväg. Genom att garantera en viss framtida utbetalning måste
riskhanteringen i kapitalförvaltningen säkerställa att det alltid finns tillräckligt med
kapital kvar för att uppfylla åtagandena. Varje försäkringsbolag fastställer riktlinjer och
inom AMF utformas förvaltningen för att sannolikheten att nå denna miniminivå högst är
1 procent om inte portföljen ändras på fem år.
När avkastningen varit bra och bolagets kapital är stort i förhållande till de utlovade
garantierna ökar frihetsgraderna i förvaltningen. Det innebär att bolaget som förvaltar
pengarna kan ta mer risk och på så sätt få en bättre förväntad avkastning för kundernas
räkning. Om utvecklingen på finansmarknaderna är svag minskar frihetsgraderna och
placeringarna måste bli försiktigare för att inte riskera garantierna. En allt mer försiktig
portfölj gör att det är osannolikt att många kunder samtidigt hamnar på sin garantinivå.
Andra lösningar, såsom bland- eller generationsfonder, tar inte hänsyn till tidigare
avkastning utan placerar kapitalet i enlighet med en förutbestämd risknivå. En bland
fond har exempelvis alltid samma riskprofil, oavsett hur långt det är kvar till pensions
utbetalningarna. Generationsfonder har en trappa där risken ändras i takt med åldern hos
spararen men fortfarande tar den inte hänsyn till om det har gått bra eller dåligt historiskt.
Kollektiv riskdelning
Att hantera risken i kapitalförvaltningen skapar en viss trygghet, men utan den kollektiva
riskdelningen är det bara en fråga om en individuell riskhantering.
När en kapitalförvaltare fastställer en långsiktig målnivå för den förväntade avkast
ningen följer även att det finns en förväntad spridning av utfallen kring denna målnivå.
Ju högre bågen spänns desto större blir spridningen i utfallen. Det finns alltid en sanno
likhet för att någon eller några kunder kommer att få dåliga utfall vid ovanliga situationer.
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I ett statistiskt sammanhang är det ett fåtal scenarion eller ett fåtal kunder som
kommer att drabbas av dessa dåliga utfall men för de kunder som drabbas är effekten
mer påtaglig. I en traditionell försäkring räddar garantin just dessa kunder genom att
hela kollektivet går in och stöttar dem.

En sparform under utveckling
Utformningen av pensionsförsäkringar påverkas av många olika faktorer. Regelverken
har haft stor betydelse. Ett exempel är möjligheten att erbjuda traditionell försäkring
i vinstutdelande bolag. Det har påverkat riskbenägenheten i kapitalförvaltningen och
en utveckling med allt lägre räntor har gjort det olönsamt att erbjuda traditionella
försäkringar i vinstutdelande bolag. Skärpta krav på försäkringsbolagens solvens kan
ytterligare förstärka denna effekt framöver.
Utvecklingen på de finansiella marknaderna har också haft en stor påverkan. Låga
räntor har gjort att andelen av sparkapitalet som måste placeras till låg risk ökat.
Försäkringsbolagens solvens har minskat till följd av att skulderna har värderats upp.
De låga räntorna indikerar helt enkelt att marknaden gör bedömningen att avkastningen
framöver blir lägre.
Risken flyttas till individen
Även arbetsmarknadens parter har påverkat utformningen av försäkringsprodukterna.
Dels genom de lösningar och krav som kollektivavtalen ställer och dels genom de
upphandlingar och anslutningar som gjorts.
Den största förändringen har varit övergången från förmånsbestämd till premie
bestämd försäkring. Med den följde att arbetsgivarens direkta ansvar för den framtida
pensionen upphörde och den anställda fick själv ta konsekvenserna av resultatet från
förvaltningen av pensionskapitalet. Det innebar att risken flyttades över till individen.
Genom upphandlingarna förstärktes kraven successivt på förväntad avkastning, s ärskilt
för yngre kunder. Det har inneburit att risken i produkterna har ökat. Tillsammans med
låga marknadsräntor har det också lett till att garantierna i produkterna är lägre.
Arbetsmarknadsparternas ansvar
Kollektivavtalen och upphandlingarna av tjänstepensionerna har lett till väsentliga
förbättringar för kunderna i flera avseenden. Produkternas avgifter är betydligt lägre.
Nya produkter för traditionell försäkring har bättre avkastningspotential för längre spar
perioder. Samtidigt har produkterna anpassats till uppsatta kriterier vilket har lett till att
bolagens erbjudanden blivit allt mer lika. Särskilt tydligt är det inom fondförsäkring där
utbudet av fonder optimerats inför varje upphandling.
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Som huvudmän för den kollektivavtalade tjänstepensionen har arbetsmarknadens
parter ett särskilt ansvar. Utformningen av dessa pensionssystem har stor betydelse för
utfallet. Det kanske viktigaste ansvaret gäller hur ickevalslösningen för alla de sparare
som inte väljer ska se ut. Här finns en del skillnader mellan olika avtalsområden som kan
lyftas fram. Inom avtalet för de privatanställda tjänstemännen, ITP, krävs exempelvis att
minst halva pensionspremien placeras i en traditionell försäkring. Det gör att risknivån
tenderar att bli lägre än i övriga avtalsområden. I avtalet för den kommunala sektorn,
KAP-KL, ingår ett återbetalningsskydd i förvalslösningen, vilket ger ett skydd åt efter
levande men samtidigt en lägre pension då pensionsspararna inte får del av arvsvinster.
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Framtidens tjänstepensioner
Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen genom att den för
många kommer att utgöra en större andel av den totala pensionen. Då kommer det
också att bli mer bekymmersamt för de grupper som riskerar att stå utan eller få
en låg tjänstepension i framtiden. Det gäller personer som totalt sett yrkesarbetat
få år innan pensionen, deltidsföretagare, de som arbetat deltid under stora delar
av livet och personer som stått utanför arbetsmarknaden längre tider. AMF ser att
dessa grupper bör uppmärksammas.
Tjänstepensionerna växte fram under 1960- och 1970-talet framförallt för anställda med
kollektivavtal. Det finns fyra stora kollektivavtalade tjänstepensionsområden. Det är
ITP för privatanställda tjänstemän, avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare,
KAP-KL för anställda inom kommuner och landsting och PA-03 för statligt anställda.
AMF har tagit fram en modell där man utgår från tjänstepensionsavsättningarna med
den särskilda löneskatten i företagens deklarationer.27 Modellen utgår också från att
samtliga anställda inom stat, kommun och landsting får tjänstepensionsavsättningar.
Inom den privata sektorn får 92,8 procent tjänstepensionsavsättningar från sin arbets
givare. Det kan då avse såväl kollektivavtalade som individuella pensionsavsättningar.
Den lägsta andelen inbetalningar med särskild löneskatt finns i gruppen enskilda
näringsidkare. Där ser vi en andel på knappt 30 procent.

Diagram 13: Andel sysselsatta på arbetsplatser med tjänstepensionsavsättningar, 2010.
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Källa: SCB, FRIDA och egna beräkningar, 2010.
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AMF, Tjänstepensioner i framtiden, januari 2013.

23

Pensionsrapport 2013

Bild 2: Framväxten av tjänstepension.
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Anslutning
för staten.
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övergångsreglerna.

2007
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anställda födda
1979 som en
premiebestämd
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Ieverantörer
genomförs.

1996
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premiebestämd
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1998
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1974
Tjänstepensionen
regleras genom
kollektivavtal.
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personer 2012.
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Omfattar cirka 1,2 miljoner
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Anställda
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och landsting
Omfattar cirka 1,3 miljoner
personer 2012.

Omfattar cirka 250 000
personer 2012.
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Tjänstepensionen allt viktigare för dagens pensionärer
År 2010 fanns i Sverige 1,7 miljoner personer över 64 år som fick någon form av pensions
utbetalning. Hela 90 procent av dessa ålderspensionärer fick tjänstepension, och den
står för 26 procent av männens totala pension och 19 procent av kvinnornas.
Under flera år har vi sett en ökning av antalet kvinnor som får utbetalningar från
tjänstepensionsavtalen. Det hänger samman med att det blev allt vanligare att kvinnor
kom in på arbetsmarknaden från 1970-talet och framåt och nu har de nått pensions
åldern. Sedan millennieskiftet har andelen kvinnor som får tjänstepension ökat med
18 procentenheter. Ökningen är dubbelt så stor bland kvinnor jämfört med män. Trots
det är det fortfarande, relativt sett, fler män som får tjänstepension. Dessutom också
högre belopp. Fortfararande är kvinnorna i större utsträckning deltidsarbetande, cirka
en tredjedel av alla kvinnor arbetar deltid idag. Enligt LO är delar av dessa d eltider
ofrivilliga, av de som arbetar deltid inom handeln är 30 procent deltidsarbetande fast de
hellre vill arbeta heltid.28

90 procent
av pensionärerna
får tjänstepension
utbetald

Utvecklingen med en stigande inträdesålder och högre ungdomsarbetslöshet tyder på
att en betydande del av befolkningen kommer att börja tjäna in till sin tjänstepension
senare i livet.

Diagram 14: Etableringsålder.
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Sen etablering på arbetsmarknaden
När det gäller etableringsålder ser vi också en skillnad mellan män och kvinnor. K
 vinnor
tenderar att ha en högre etableringsålder än män samtidigt som de kvinnor som
lämnar arbetslivet idag, lämnar det tidigare än männen. Om det mönstret fortsätter för
framtidens pensionärer är det ett orosmoln för kvinnors pensioner.
28

LO-seminarium, Från otrygga till trygga anställningar, Almedalen 130702.
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Ytterligare trender som påverkar intjänandet av tjänstepension är att fler idag a rbetar
inom den privata sektorn. Andelen som arbetar inom den offentliga sektorn har
sjunkit från 36 procent år 2004 till 32 procent år 2011. Inom den privata sektorn skapas
de flesta nya jobben i nya branscher och mindre företag. Där är det också m
 indre
vanligt med kollektivavtal.
Det finns dessutom en direkt koppling mellan företagsstorlek och sysselsättningstillväxt.
De minsta företagen, 1–4 anställda, har stått för den snabbaste sysselsättningstill
växten och de största företagen, +200 anställda, för den lägsta. Sedan år 2005 har det
skapats cirka 250 000 nya jobb i mindre företag, 1–49 anställda.

Diagram 15: Sysselsättningstillväxt uppdelad på företagsstorlek, 2005–2012.
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Diagram 16: Antal företagare 16–64 år
uppdelat på kön och typ av företagande.
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Källa: SCB, Företagsdatabasen, 2012.
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Deltidsföretagande ökar
En annan trend berör eget företagande, framför allt deltidsföretagande. Heltidsföretagandet har legat på en relativt stabil nivå medan deltidsföretagandet ökat
med 15 procent på sju år. Idag är faktiskt deltidsföretagande vanligare än att driva
företag på heltid, framför allt för kvinnor och ungdomar. En deltidsföretagare har ofta
en anställning som huvudsysselsättning och driver företag vid sidan av.
Sedan 2004 har antalet ungdomar som driver företag på deltid ökat med mer än
35 procent, jämfört med genomsnittet för allmänheten på 15 procent. Egenföretagande
innebär att ansvaret för pensionsavsättning ligger på individen. Det är värt att tänka på
för de många ungdomar som driver eget.
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Källa: SCB, Rams (Registerbaserad arbetsmarknads
statistik), www.scb.se, 2011.
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Slutsatser
Trygga sparformer nödvändigt
Pensionssystemen har genomgått dramatiska förändringar de senaste 10–15 åren. I
takt med att de nya lösningarna står för större del av pensionen börjar effekterna nu bli
allt mer påtagliga för pensionsspararna. Övergången till premiebestämda system inne
bär att risken flyttats över till pensionsspararna.
Majoriteten av pensionsspararna uttrycker ett behov av trygga pensioner. Men utvecklingen
de senaste åren har inneburit att risken totalt sett har ökat för den enskilde pensions
spararen. Under hösten 2013 har de stora avtalsområdena för anställda inom stat, kommun
och landsting, tecknat nya avtal med helt premiebestämda lösningar för yngre anställda.
Samtidigt har många sparare låg kunskap och ett lågt engagemang vad gäller sparande
till pensionen. Allt färre försäkringsbolag tillhandahåller traditionell försäkring och
försäljningstrycket för fondförsäkring ökar.
Utvecklingen gör det allt viktigare att arbetsmarknadens parter som är huvudmän för
de stora kollektivavtalade tjänstepensionssystemen säkerställer att systemen och de
valbara produkterna är ändamålsenligt utformade. Utformningen av dessa system har
stor betydelse för utfallet och det är en avgörande fråga i pensionsdebatten.
De upphandlingar och anslutningsförfaranden som sker med jämna mellanrum på de
olika pensionsavtalsområdena är viktiga som kvalitetssäkring. Det kommer alltid finnas
stora grupper som inte vill engagera sig och även dessa har rätt till en bra pensionslösning
i form av förvalslösningar.

Vikten av olika beslut
Hela livets inkomster räknas in i pensionen. I de gamla förmånsbaserade systemen
fanns mycket trygghet. De var också ”förlåtande” genom att det räckte med ett visst
antal år för att få full pension och nivån baserades på de bästa inkomståren. De nya
premiebestämda pensionerna är inte så ”förlåtande”. Tjänsteledighet, deltid och sent
inträde på arbetsmarknaden slår tydligare igenom på pensionsrätterna.
Den framtida lönen som pensionär kommer därför påverkas av olika val i livet. Även de
val som görs i slutet av ett helt arbetsliv kan påverka storleken på tjänstepensionen. Ett
borttaget återbetalningsskydd för en person som har nära till pension kan ge 10 procent
eller mer i pension.
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Ett annat betydande val är hur man tar ut pensionen. Det går att välja om man vill ta
ut pensionen på 5, 10 och 15 år eller livslångt. Fler tar ut sitt tjänstepensionskapital
på kort tid istället för livsvarig utbetalning. Av AMFs kunder som påbörjade pensions
utbetalningar det senaste året är det 35 procent av kapitalet som betalas ut temporärt
i stället för livsvarigt. Den genomsnittliga utbetalningstiden i dessa försäkringar är
drygt 6 år.

Många kan få
sämre ekonomi
efter 70 år

Effekten för många kan bli en märkbar försämring av privatekonomin efter 70
års ålder när tjänstepensionen är utbetald. För individen är det en risk att stå utan
försäkringsskydd när det gäller att säkerställa en pension under ett långt liv. Utifrån
ett samhällsperspektiv leder ökade livslängder troligtvis till ökade kostnader för vård
och boende i äldre åldrar. När tjänstepensionen är slut kan k ostnaderna för samhället
öka. Detta kan därmed bli problematiskt både ur ett individ- och samhällsperspektiv.
Att arbeta högre upp i åldrarna kommer inte att vara en möjlighet för alla. Därför är det
positivt med signaler om ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, särskilt i övergångs
perioden mellan arbete och pension. När frågan ställdes till privatanställda arbetare
hösten 2013 var intresset för att arbete efter 65 års ålder lägre jämfört med a llmänheten.
Fyra av fem svarade att de inte kunde tänka sig att arbeta längre. Den vanligaste orsaken
var hälsoskäl, man känner sig sliten och kan inte tänka sig ett längre arbetsliv.

Riskgrupper bör uppmärksammas
Det som i störst utsträckning påverkar den framtida pensionen är antalet år i arbetslivet
och den lön man haft. Kvinnor har i genomsnitt lägre löner än männen och de jobbar i större
utsträckning deltid vilket också bidrar till skillnader i den framtida pensionen. För att dessa
skillnader ska minska måste lönenivåerna bli mer jämställda och fler kvinnor ges möjlighet
att arbeta heltid.
Vikten av att pensionssparandet startar tidigt har många aktörer i branschen pekat på under
lång tid. Vi ser dock fortfarande att det som påverkar mest är ungdomsarbetslösheten och
den relativt sena etableringen i arbetslivet som vi har i Sverige. Dessa faktorer gör att det
tar tid innan inbetalningarna till både den allmänna pensionen och tjänstepensionen startar.
Utanför de stora kollektivavtalen är det inte lika vanligt med tjänstepension. Det gäller i
hög grad branscher som PR, reklam och IT-konsulter. Att dessa grupper tidigt uppmärk
sammas på att de själva behöver spara till sin pension är väsentligt. Idag ser vi hur fler
kvinnor får ut pension från tjänstepensioner tack vare att de yrkesarbetat under stora
delar av livet och hemmafrugenerationen i stort sett är borta. Men, som vi nämner ovan,
finns det nya grupper som riskerar en dålig pension.
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