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Tips för ökad pensionsjämställdhet 
 

För att pensionssparandet ska vara jämställt krävs ofta egna åtgärder. 
Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF, tipsar om några sätt för ökad 
jämställdhet: 

 
1. Få en översikt på minpension.se 
Gör tillsammans med din partner en gemensam koll på minpension.se för att se 
hur pensionerna ser ut just er och om det är stora skillnader. På minpension.se 
finns en samlad bild över ditt totala pensionssparande; statlig pension, 
tjänstepension och privat pensionssparande. 
 
2. Kompensera den som tjänar mindre 
Den som tjänar mer i en familj kan kompensera den som tjänar mindre med ett 
privat pensionssparande. De som är gifta bör tänka på att skiva ett 
äktenskapsförord för detta sparande, annars delas sparandet lika vid en eventuell 
skilsmässa. Däremot delas inte statlig- och tjänstepension vid en skilsmässa.  
 
3. Överföring av premiepension 
Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över 
intjänad premiepension till den andra. Tänk dock på att mottagaren enbart får 92 
kronor för varje överförd hundralapp. Denna överföring kan man göra med hjälp 
av blankett från Pensionsmyndigheten. 

 
4. Dela på deltid och vård av sjukt barn (VAB) 
Deltidsarbete och hög frånvaro på grund av sjuka barn ger lägre inkomster och 
därmed sämre pension. Ett sätt för familjen att jämna ut pensionsskillnaderna kan 
vara att båda går ned i arbetstid under småbarnsåren och att föräldrarna turas om 
att vara hemma när barnen är sjuka.  

 
5. Annat privat sparande 
Man kan även spara av sin redan skattade inkomst. Då väljer man ofta att spara 
på ett vanligt bankkonto, i aktier eller i fonder. Om man väljer att kompensera på 
detta sätt måste man tänka på att skriva äktenskapsförord. 

 
 
 

För ytterligare frågor, kontakta Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF. 
Telefon: 070-311 74 93 eller e-post: carina.blomberg@amf.se 

 


