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Om de svarande

• Totalt 100 arbetsgivare som omfattas av ITP-avtalet och som har minst 
40 privattjänstemän anställda.

• God spridning över landet
– 29 % personalchefer
– 15 % ekonomichefer
– 12 % HR-chefer
– 4 % VD
– 40 % annan post
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1 av 4 företag inkluderar sociala avgifter i lönebeskedet

"Framgår det av lönebeskeden hur mycket som har betalats i sociala avgifter? "

7%

68%

25%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 100 arbetsgivare
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Avsättningen till tjänstepensionen redovisas inte i lönebeskedet

"Framgår det av  lönebeskeden hur my cket som har betalats in till den anställdes tjänstepension? "

2%

96%

2%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 100 arbetsgivare
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Uppgiften om avsättningen anses inte vara oviktig

"Är uppgiften oviktig för den anställde? "

6%

91%

3%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 96 arbetsgivare, som uppgett att det inte framgår av lönebeskedet 
hur mycket som har betalats in till den anställdes tjänstepension
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En majoritet upplever att det är krångligt att räkna ut summan

"Är det krångligt att räkna ut hur my cket som betalas in för v arje enskild indiv id? "

16%

27%

57%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 96 arbetsgivare, som uppgett att det inte framgår av lönebeskedet 
hur mycket som har betalats in till den anställdes tjänstepension
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Hälften tycker att det är tekniskt komplicerat att få med uppgiften

"Är det tekniskt komplicerat att ta med uppgiften i lönebeskedet? "

38%

14%

49%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 96 arbetsgivare, som uppgett att det inte framgår av lönebeskedet 
hur mycket som har betalats in till den anställdes tjänstepension
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Man betraktar inte uppgiften som speciellt känslig

"Är det känsligt att berätta hur my cket som betalas in för v arje enskild indiv id? "

7%

86%

6%

Vet ej

Nej

Ja

Svarande: 96 arbetsgivare, som uppgett att det inte framgår av lönebeskedet 
hur mycket som har betalats in till den anställdes tjänstepension
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Få har övervägt att inkludera hur mycket som betalas                         
in till tjänstepensionen

"Har ni någon gång övervägt att berätta i lönebeskedet hur mycket som betalas in till den anställdes 
tjänstepension? "

6%

83%

10%

Vet ej

Nej, det har v i aldrig övervägt

Ja, det har v i övervägt

Svarande: 96 arbetsgivare, som uppgett att det inte framgår av lönebeskedet 
hur mycket som har betalats in till den anställdes tjänstepension
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Som anställd bör man känna till hur mycket företaget betalar varje 
månad

"Tycker du att man som anställd bör känna till hur mycket som betalas in till den egna 
tjänstepensionen varje månad? "

13%

27%

60%

Vet ej

Nej, det behöver man inte
känna till

Ja, det behöver man
definitivt känna till

Svarande: 100 arbetsgivare
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Bra för arbetsgivarna att berätta hur mycket som betalas in 
varje månad

"Ur ett arbetsgivarperspektiv - är det bra att berätta för de anställda 
hur mycket ni betalar in till deras tjänstepension varje månad?"

12%

6%

5%

77%

Vet ej

Spelar ingen roll -
ingen bryr sig

Nej, det är inte bra
att berätta

Ja, det är bra att
berätta

Svarande: 100 arbetsgivare
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eva.adolphson@alecta.se

Tfn: 08-441 6242
Mobiltelefon: 070-7266242

mailto:eva.adolphson@alecta.se
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