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Inledning

Att jobba deltid under några år påverkar pensionen 
förhållandevis lite. Men diskriminering kopplad till 
kön och deltidsarbete riskerar att påverka 
pensionen desto mer. I stället för att utgå från att 
alla ska jobba heltid hela livet vill vi argumentera 
för att kvinnor och män bör dela mer lika på  
deltidsarbetet. Samtidigt behöver arbetsgivarna  
bli bättre på att motverka diskriminering. 

Deltidsarbete är en utbredd företeelse i Sverige och 
en lagstadgad rättighet för småbarnsföräldrar. Rätten 
till deltid gäller både kvinnor och män, men i dag arbetar 
kvinnor deltid i betydligt större utsträckning.

I debatten beskrivs ofta deltid som en kvinnofälla, 
med stora konsekvenser för den framtida pensionen. 
I vår tidigare rapport ”Tilltro eller misstro? Pensions-
systemet ur kvinnors perspektiv” berättade del-
tidsarbetande kvinnor hur de oroar sig för pensionen. 
Samtidigt beskriver de sitt deltidsarbete som ett  
medvetet och prioriterat livsval.

I den här rapporten gör vi en djupdykning i frågan om 
deltidsarbete och pension. Vi vill ta reda på vilka motiv,
tankar och attityder som finns kring deltidsarbete. Vi 
vill också undersöka hur deltidsarbetet faktiskt på-
verkar pensionen, och hur strukturella orättvisor på 
arbetsmarknaden spelar in. Rapporten bygger på en 
statistisk analys med räkneexempel och på två olika 
enkätundersökningar. Vi har kompletterat detta under-
lag med djupintervjuer.

I rapporten beskriver människor hur deltidsarbete 
kan ha en stor positiv inverkan både på familjen och 
arbetslivet, och hur det kan leda till en bättre balans 
i livet. Att jobba deltid kan vara ett värdefullt sätt för 

studerande att komma in på arbetsmarknaden och 
för människor att orka jobba ett helt yrkesliv.

Våra beräkningar visar att deltidsarbete under några 
år har en förhållandevis liten inverkan på den framtida 
pensionen. Däremot riskerar strukturell diskriminering 
i arbetslivet, kopplad till kön och deltidsarbete, att 
påverka pensionen mer än själva deltidsarbetet.  

I stället för att utgå från att alla ska arbeta heltid  
hela livet vill vi lyfta fram de ekonomiska och sociala 
fördelarna med att dela mer lika på deltidsarbetet.  
Genom att män går ner i arbetstid när familjesitua- 
tionen kräver det skapas mer jämställdhet både i  
familjen och arbetslivet.

Samtidigt måste arbetsgivarna bli bättre på att 
motverka diskriminering. Inte minst är det viktigt att 
undvika att sätta ingångslöner som diskriminerar på 
grund av kön. Arbetsgivare behöver också bli bättre 
på att på allvar respektera rätten till deltid. Den som 
jobbar deltid ska inte drabbas av ett så kallat från-
varostraff, utan få en rättvis löneutveckling på samma 
villkor som heltidsarbetande.

Anna Allerstrand
December 2017

Anna Allerstrand är pensionsspecialist på PTK. Hon har lång  
erfarenhet av att arbeta med ämnet kvinnor och ekonomi.

Rapporten är framtagen av PTK med hjälp av pr-byrån Westander i januari 2018.
Illustration och infografik: Petra Frid/TT Nyhetsbyrån.

http://www.ptk.se/ptks-uppdrag/rapporter/manga-kvinnor-oroade-for-sin-pension/


4

Rapporten i 
fem punkter
• Knappt en miljon svenskar har en arbetstid på 

mindre än 35 timmar per vecka. Det är under tre 
faser i livet som det är vanligast att människor arbetar

 deltid: under studietiden, när barnen är små, och i 
slutet av arbetslivet. Det är 2,5 gånger vanligare att 
en sysselsatt kvinna arbetar deltid jämfört med att 
en man gör det. Skillnaden mellan könen är allra 
störst när många har småbarn och barn i skolåldern. 

• Anledningarna till att jobba deltid är många, 
men några är vanligare än andra. Det handlar  
framförallt om mer tid tillsammans med barnen,   
en egen inkomst under studierna och bättre balans 
i livet. Sammantaget är barnen det främsta skälet till 
att jobba deltid. Hela fyra av tio deltidsjobbare anger 
barnen och föräldraskapet som anledning. 

• De som arbetar deltid beskriver att såväl  
privatlivet som arbetslivet påverkas positivt.   
I vår undersökning svarar hela fyra av tio att deltiden 
påverkat jobbet i positiv riktning. Deltidsarbetet  
påverkar också balansen i livet på ett bra sätt.  
Men många anser att deltidsarbetet har påverkat   
löneutvecklingen och karriären.

• Pensionen är det allra främsta skälet till att inte  
jobba deltid. Fler än åtta av tio kvinnor tror att  
deltidsarbetet har stor påverkan på deras pension. 
Det är en övervikt av kvinnor som anger pensionen 
som det främsta skälet till att de inte kan tänka sig 
att jobba deltid.

• En begränsad period av deltidsarbete har 
mycket liten inverkan på den framtida pensionen.

 Samtidigt kan strukturell diskriminering i arbetslivet 
på grund av kön och deltid påverka pensionen mer 
än själva deltidsarbetet. Exempel på strukturell  
diskriminering är sämre löneutveckling på grund av 
deltidsarbete och lägre ingångslön på grund av kön. 
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Så här jobbar vi deltid
Parallellt med studierna. När barnen är små. Och i slutet 
av arbetslivet. Det är under dessa perioder i livet som flest 
människor väljer att jobba deltid, och fortfarande är deltid  
vanligast bland kvinnor.

Vi är bra på att jobba deltid i Sverige. Drygt en femtedel
av alla sysselsatta svenskar har en överenskommen 
arbetstid på mindre än 35 timmar per vecka. Det 
motsvarar knappt en miljon människor, och en tydlig 
majoritet av dessa är kvinnor. 

Flest kvinnor, men allt färre 
Successivt har andelen personer som deltidsarbetar 
i Sverige sjunkit. År 1987 jobbade ungefär var fjärde 
sysselsatt deltid. I dag handlar det om var femte person. 
Minskningen beror på att allt färre kvinnor deltids- 
arbetar. Nära hälften av alla sysselsatta kvinnor arbe-
tade deltid 1987. I dag har den andelen sjunkit till tre av 
tio. Bara under den senaste femårsperioden har antalet 
deltidsarbetande kvinnor minskat med runt 45 000. 

Männens deltidsarbete har å andra sidan varit relativt 
oförändrat under de senaste 10–12 åren. Drygt var 
tionde man, 12 procent, jobbar deltid. Och trots att 
kvinnornas andel av deltidsarbetet minskar är köns-
skillnaderna fortsatt betydande. Det är 2,5 gånger 
vanligare att en sysselsatt kvinna arbetar deltid jämfört 
med en man.

Tre deltidsperioder i livet
Deltidsarbetet hänger ihop med var i livet vi befinner 
oss. En stor andel av de som studerar arbetar deltid 
för att öka sina inkomster. Efter studierna vill många   
av oss ha ett heltidsjobb, och det gör att andelen som 
arbetar deltid då minskar rejält. 

I 30-årsåldern börjar många människor bilda familj,
och under småbarnsåren ökar åter deltidsarbetet. I 
Sverige finns till och med en lagstiftad rättighet för 
föräldrar att gå ner i tid till dess att barnet fyllt åtta år. 

 När småbarnsåren är över minskar   
 behovet av deltidsarbete igen.  I 40-

 årsåldern når deltidsarbetet sin lägsta
  nivå under yrkeslivet. Inför pensionen
  börjar deltidsarbetet återigen att öka  

 något, då människor väljer att gå ner  
 tid i slutet av sitt arbetsliv.

A N D E L  D E LT I D S S YS S E L S AT TA

2016:

30%

2016:

12%

1987:

47%

1987:

8%

Andel kvinnor som jobbar deltid

Andel män som jobbar deltid

1990 1995 2000 2005 2010 2015
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Minst jämställt bland 
småbarnsföräldrar
Männen har ökat sitt uttag av föräldrapenning och står 
i dag för ungefär en fjärdedel av allt uttag. Men fortfa-
rande är det främst kvinnor som arbetar deltid under 
småbarnsåren.

Faktum är att skillnaden mellan könen när det gäller 
deltidsarbete är som störst i åldersgruppen 35–44 år, 
då många har småbarn och barn i skolåldern. Under 
dessa år är det hela fyra gånger vanligare att en 
sysselsatt kvinna arbetar deltid jämfört med att en 
sysselsatt man gör det. Det kan jämföras med att det 
”bara” är 2,5 gånger vanligare när vi räknar in alla 
åldersgrupper.

Inte deltid hela livet 
Våra beräkningar visar att arbetsmarknaden för del-
tidsanställda är under ständig förändring. Under ett år 
går över en halv miljon människor, 540 000, från ett 
deltidsarbete till ett heltidsarbete. Mer än hälften av 
de som arbetar deltid under ett givet år har bytt till ett 
heltidsarbete året efter. 

Dessa personer ersätts i sin tur av nya deltids-
anställda, som gått ner i tid från en heltidsanställning, 
börjat jobba efter arbetslöshet eller inte tidigare 
varit aktiva på arbetsmarknaden. Våra beräkningar 
visar dock att det är ovanligt att människor jobbar 
deltid under ett helt yrkesliv. 

A N D E L  D E LT I D S SYS S E L SAT TA

25–34 år 35–44 år
KvinnorMän Män

28%

12%12%

7%7%

Kvinnorna fortsätter
att jobba deltid när
barnen blir äldre,
medan männen
gör det i mindre
utsträckning.

28%

Kvinnor
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Utbildningen spelar roll
Det är en större andel lågutbildade än högutbildade
som arbetar deltid. Skillnaden mellan könen är också
större bland lågutbildade än bland högutbildade. Bland 
personer med som mest en gymnasieutbildning är det 
hela tre gånger vanligare att kvinnor arbetar deltid än 
att män gör det. Hos de med eftergymnasial utbild-
ning är det ”bara” dubbelt så vanligt att kvinnor jobbar 
deltid.

I branscher där utbildningskraven är förhållandevis 
låga arbetar människor mer deltid, exempelvis inom 

hotell och restaurang. Bland människor med högre 
utbildning, inte minst i olika typer av ledningspositio-
ner, är deltidsarbete betydligt mer ovanligt. 

I den äldsta åldersgruppen skiljer sig andelen 
deltidsarbete en hel del åt mellan låg- och högutbildade.
Skillnaden kan delvis förklaras av att många tyngre
jobb innehas av lågutbildade personer, som av hälso-
skäl kan behöva gå ner i arbetstid i slutet av sitt 
yrkesliv. Högre utbildade har i större utsträckning 
mindre fysiskt slitsamma yrken och orkar därför 
arbeta heltid längre.

Vem hämtar barnen på förskolan? Vem ser till 
att middagen blir klar i tid? Och vem plockar 
ur den sura gympapåsen? 

Vi ser att skillnaden i deltid mellan kvinnor 
och män är som störst när många har småbarn 
och barn i skolåldern. Det obetalda arbetet 
med barn och hushåll är fortfarande kvinnornas 
göra. Till stor del åtminstone.

Beror det här på strukturer och normer i 
samhället, eller på människors egna val?  
Sannolikt både och. Kvinnor tjänar generellt 
sett mindre än män och har lägre ingångslöner. 
I de flesta fall drabbas därför familjeekonomin 
mindre om kvinnan går ner i arbetstid.

Samtidigt beskriver kvinnor deltidsarbetet 
som ett medvetet val, det ska vi se längre fram 
i rapporten. Man vill ägna tid åt barnen. Man 
vill prioritera familjen. Och då blir pensions- 
frågan sekundär.

Deltidsarbete kan vara en ovärderlig   
möjlighet för att få ihop livspusslet. Men jag 
skulle önska att kvinnor och män kunde dela
mer lika på deltiden under småbarnsåren.   
 Kanske jobba 85 procent var? Det skulle
leda till mer jämställdhet, både inom familjen 
och i arbetslivet.

Anna Allerstrand 
kommenterar

”Jag skulle önska att  
kvinnor och män kunde dela 
mer lika på deltiden under 
småbarnsåren. Kanske jobba 
85 procent var?
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Därför jobbar vi deltid
Mer tid tillsammans med barnen. En egen inkomst under 
studierna. Och bättre balans i livet. Anledningarna till att jobba 
deltid är många, men det är inte alltid som deltidsarbetet är 
frivilligt valt.

Nära en miljon svenskar jobbar deltid. Skälen till att jobba 
deltid skiljer sig åt beroende på var i livet vi befinner 
oss. Som vi tog upp i föregående kapitel är det under
tre perioder i yrkeslivet som flest människor jobbar 
deltid. Under studierna för att få en bättre ekonomi. 
När barnen är små. Och i slutet av karriären för att  
orka hela vägen fram till pensionen.

Vi har låtit undersökningsföretaget Novus fråga över 
2 000 tjänstemän i privat sektor om motiv, upplevelser 
och åsikter kring deltidsarbete. Vi har kompletterat  
resultaten med citat från djupintervjuer med privatan-
ställda tjänstemän. Svaren visar att det allra vanligaste
skälet till att jobba deltid är för att ta hand om sina barn. 

Barnen viktigaste skälet
Fyra av tio, 39 procent, av de som jobbat eller jobbar  
deltid anger barn och föräldraskap som anledning till 
deras deltidsjobb. 

En kvinna berättar hur hennes deltidsarbete är 
avgörande för att få tillvaron att gå ihop:

”Min man reser mycket i tjänsten och kan 
inte vara med och hämta på dagis till och från. 
Om jag jobbar heltid så ska barnen gå elva 
timmar på dagis! 

Kvinna, 36 år, marknadsföring

Det är både kvinnor och män som svarar att de jobbar 
deltid på grund av barnen. Men det är vanligare bland 
de deltidsarbetande kvinnorna att ange barnen som 
den främsta anledningen. Och som vi konstaterade i 
det förra kapitlet så skiljer sig mängden deltidsarbete 
mest mellan könen just då många har barn i förskole- 
och skolåldern. 

En annan kvinna svarar:

”Mitt deltidsarbete när barnen var små var 
förutsättningen för att familjen skulle fungera.

Kvinna, 58 år, vård/omsorg

Inkomst under studierna
Vi vet att många studerande jobbar deltid för att dryga 
ut inkomsten. Och i vår undersökning svarar en fjärde-
del, 24 procent, av alla som jobbat eller jobbar deltid att 
de har gjort det på grund av studier. 

En kvinna ser deltidsarbetet som en nödvändighet:

”Som student måste man nästan jobba 
deltid för att få ekonomin att gå ihop. Och för 
att få bra jobbmöjligheter bör man ha studerat.

Kvinna, 51 år, tillverkning/industri

Också här finns en skillnad mellan könen. Det är en 
större andel män än kvinnor som anger studierna som det 
främsta skälet till sitt deltidsarbete. Bland kvinnor är det 
vanligare att hänvisa till småbarn och till balans i livet.

Hälsa och bättre balans i livet
Hälsan är för många ett viktigt skäl till deltidsarbete. 
Det kan vara för att kroppen ska orka med även i slutet 
av yrkeslivet eller för att förebygga ohälsa senare i livet. 
Nästan var femte deltidsarbetare, 17 procent, säger 
att deras hälsa påverkade beslutet att jobba deltid. 

En kvinna berättar:

”Efter att ha återfallit i utmattnings-
depression tre gånger har jag fått acceptera 
att jag inte klarar av en heltidstjänst.

Kvinna, 34 år, skribent
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DÄR F Ö R  J O B B A R  V I  D E LT I D

mer
tid för
barnen

Småbarns-
förälder

Studier Bättre balans
mellan arbete

och fritid
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ledig

Arbetsgivare
erbjuder inte
heltidstjänst

Sjukdom Annat jobb
vid sidan om

25%
24%

14%

9%

1%

bättre
balans
i livet
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inkomst

vid studier

14%
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Andra menar att de genom att jobba deltid får mer ork 
och förebygger ohälsa:

”Att man jobbar effektivt och har mycket 
fritid. Man orkar mer och är sällan sjuk.

Kvinna, 57 år

Ytterligare ett viktigt skäl för att jobba deltid handlar 
om att få en bättre balans i livet. I vår undersökning 
anger 14 procent detta som det viktigaste skälet. 

En kvinna förklarar att deltidsarbetet var en 
förutsättning för att hon skulle kunna ägna sig åt sitt 
stora intresse:

”För att kunna fokusera på det jag ville,  
det vill säga jobba som musiker.

Kvinna, 37 år 

Ofrivilligt deltidsarbete
I flertalet fall är deltidsarbetet frivilligt valt, men det 
förekommer också ofrivilligt deltidsarbete på arbets-
marknaden. Det innebär att personen i fråga har ett 
deltidsjobb men både vill och kan jobba fler timmar 
per vecka än vad arbetsgivaren erbjuder.

Våra beräkningar baserade på Statistiska central-
byråns statistik visar att knappt en femtedel av all 
deltid i Sverige är ofrivillig. Det handlar om ungefär 
170 000 personer som arbetar deltid trots att de 
både vill och kan gå upp i tid. 

I vår enkätundersökning säger en av tio, 9 procent, 
att deras deltidsarbete beror på att arbetsgivaren 
inte har erbjudit dem en heltidstjänst. 

En kvinna svarar:

”Jag har skaffat mig en heltid genom  
att kombinera två deltider. Inget av de två 
företag jag jobbar på kan, eller vill, erbjuda 
en heltid.

Kvinna, 33 år, säljare

Att jobba deltid vid sidan av studierna kan vara
ett ovärderligt sätt att få arbetslivserfarenheter 
och kontakt med arbetsmarknaden. Som stu-
dent är det viktigt att komma ihåg att man tjänar 
in pension redan från den första anställnings-
timmen – så länge man jobbar vitt så klart. 

Men bland de som arbetar eller har arbetat
deltid är det ändå barnen som är det viktigaste
skälet till att jobba deltid. Och här skiljer det 
sig mellan könen. Som vi redan konstaterat 
är det betydligt vanligare att kvinnor går ner i 
arbetstid för att ta hand om barn. Och det är 
tydligt att kvinnor beskriver deltidsarbetet som 
helt nödvändigt för att få livet med barn och 
familj att gå ihop. Med en heltidstjänst skulle 
livspusslet helt falla sönder för många.

I slutet av yrkeslivet väljer en stor andel 
människor att gå ner i arbetstid. Dels för att få 
bättre balans i livet och kunna ägna sig åt annat

än förvärvsarbete, dels för att kroppen inte 
längre orkar med ett heltidsarbete. När många 
politiker nu vill höja pensionsåldern kommer 
möjligheten att jobba deltid bli än mer betydelse-
full för att människor ska orka – och vilja – 
arbeta fram till pensionen.

Anna Allerstrand 
kommenterar

”Med en heltidstjänst skulle 
livspusslet helt falla sönder 
för många.
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De som jobbar deltid ser i allmänhet positivt på konse-
kvenserna av sitt deltidsarbete och beskriver det som 
ett medvetet val. Bilden av deltidsarbetet som en ”fälla”, 
en bild som ibland förs fram i debatten, tycks inte delas 
av deltidsarbetarna själva.

Arbetslivet påverkas ofta positivt
I vår undersökning svarar fyra av tio, 41 procent, att  
deltiden påverkat jobbet i en positiv riktning.
En man svarar:

”Man tar del i båda verkligheterna på ett 
bättre sätt, det vill säga i ett jobb och utanför 
jobb.

Man, 67 år, bank/försäkring

Ungefär lika många, 42 procent, anser att arbetslivet 
varken påverkats positivt eller negativt av deltidsarbetet.  

Så upplever vi 
deltidsarbetet
De flesta svarar att deltidsarbetet ger dem ett bättre liv. 
Både hemma och på jobbet. Samtidigt upplever många att 
deltidsarbetet påverkat lönen och karriärmöjligheterna. 

En annan man säger:

”Deltiden jag arbetade påverkade inget  
rörande arbetet, men hade stor vinst för mig 
personligen.

Man, 40 år, transport

Löneutvecklingen och karriären
Men allt upplevs inte som positivt med att jobba deltid. 
I vår undersökning uppger många att deras deltid på-
verkat löneutvecklingen och karriären. Somliga menar 
att deltiden påverkat på ett positivt sätt, men det finns 
en stor andel som svarar att löneutvecklingen och 
karriären påverkats negativt.

Var fjärde person som jobbat eller jobbar deltid, 24 
procent, svarar att löneutvecklingen har påverkats av 
deltidsarbetet. Gissningsvis menar de flesta i den här 
gruppen att lönen har påverkats negativt.

S Å  U P P L E V E R  V I  AT T  D E LT I D S A R B E T E T
PÅV E R K A R  A R B E T S L I V E T

U P P L E V E R  D U  AT T  D I T T  D E LT I D S A R B E T E
PÅV E R K A R / PÅV E R K AT  N Å G O T  AV  F Ö L J A N D E ?

Mycket positivt

19%
Ganska positivt

22%
Varken eller

42%
Ganska negativt

9%
Mycket negativt

2%

Balansen
mellan arbete

och fritid

Löne-
utveckling

Karriär-
möjligheter

Kontakten
med kollegor

45%

24%
20%

12%

Möjligheten att
göra din röst

hörd på jobbet

8%
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Det är främst kvinnor och personer som är i slutet av 
sin yrkeskarriär som uppger att deras deltidsarbete 
har påverkat löneutvecklingen. 

En kvinna förklarar:

”Jag känner mig mer osäker kring att 
kräva högre lön i löneförhandling eftersom jag 
inte ’ger allt jag kan’ till jobbet.

Kvinna, 32 år

Var femte deltidsjobbare, 20 procent, upplever också att 
deras deltidsanställning påverkat deras möjligheter att 
göra karriär.

Deltid på arbetsplatsen
Livet på arbetsplatsen kan också förändras med del-
tid. I vår undersökning uppger drygt en av tio, 12 pro-
cent, av deltidsarbetarna att kontakten med kollegor-
na påverkats negativt av deltiden. Dessutom svarar 8 
procent att deltidsarbetet påverkat deras möjligheter 
att göra sin röst hörd på jobbet:

”Det här sitter nog mest i mitt huvud, men 
jag känner att jag inte riktigt har samma rätt 
att göra min röst hörd när jag inte jobbar heltid.

Kvinna, 32 år

En annan kvinna säger:

”Jag är ledig en dag i veckan, och företaget
vill att det ska vara fredagar. Då missar jag 
ofta ’fredagsfika’ och andra trevliga aktiviteter
som avtackningar, after work och så vidare, 
som förläggs just på fredagar.

Kvinna, 32 år, media/reklam

S Å  U P P L E V E R  V I  AT T  D E LT I D S A R B E T E T
PÅV E R K A R  A R B E T S L I V E T

U P P L E V E R  D U  AT T  D I T T  D E LT I D S A R B E T E
PÅV E R K A R / PÅV E R K AT  N Å G O T  AV  F Ö L J A N D E ?

Mycket positivt

19%
Ganska positivt

22%
Varken eller

42%
Ganska negativt

9%
Mycket negativt

2%

Balansen
mellan arbete

och fritid

Löne-
utveckling

Karriär-
möjligheter

Kontakten
med kollegor

45%

24%
20%

12%

Möjligheten att
göra din röst

hörd på jobbet

8%
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Privatlivet förbättras
En stor majoritet i vår undersökning uppger att deltids-
arbetet har varit positivt för livet utanför jobbet. Två 
tredjedelar, 67 procent, svarar att deras privatliv har 
påverkats positivt av deltidsarbetet. 

En kvinna förklarar:

”Livet går ihop bättre. Man orkar ta hand 
om sina föräldrar och man känner sig inte så 
splittrad.

Kvinna, 55 år

En annan kvinna säger: 

”Jag tackar min lyckliga stjärna för att jag 
hittade det här deltidsjobbet. Det räddade min 
familj, mitt privatliv och det gav värden som 
inga pengar i världen kan ersätta.

Kvinna, 58 år, löneadministratör 

Synen på deltidsarbetarna
I vår undersökning ställde vi också frågor till de som  
inte kan tänka sig att jobba deltid. Majoriteten av 
dessa, 63 procent, ställer sig neutrala till frågan.  
Ungefär en fjärdedel, 23 procent, är positivt inställda 
till att andra jobbar deltid. 

Drygt en av tio av de som inte jobbar deltid, 
12 procent, är negativa till att andra jobbar deltid. 
Kommentarerna handlar ofta om att deltidsjobb  
påverkar pensionen negativt och att det riskerar att 
bli en kvinnofälla. 

S Å  U P P L E V E R  V I  AT T  D E LT I D S A R B E T E T
PÅV E R K A R  P R I VAT L I V E T

Mycket positivt

34%
Ganska positivt

33%
Varken eller

23%
Ganska negativt

5%
Mycket negativt

1%

S Å  T Y C K E R  V I  G E N E R E L LT  O M  AT T
F O L K  J O B B A R  D E LT I D

Positivt

23%
Varken eller

63%
Negativt

12%
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Av samhällsdebatten kan man lätt tro att 
deltidsarbete alltid påverkar arbetslivet på ett 
negativt sätt, att det blir svårare att hänga med 
och att den som jobbar deltid hamnar utanför. 
Men en majoritet i vår undersökning svarar att 
deltiden inte alls påverkar deras arbetsliv eller 
att den gjort det på ett positivt sätt. 

En delförklaring till det är säkert vår allmänna 
tendens att i efterhand rationalisera våra egna 
val, det vill säga att vi i efterhand vill övertyga 
oss själva om att vi gjort välgrundade val. Men 
många av kommentarerna visar också på att 
deltiden faktiskt kan innebära större balans i 
livet både i privatlivet och på jobbet.

En stor majoritet av de som jobbar deltid 
tycker att det påverkar privatlivet positivt. Och 
allt annat vore förstås oväntat. Syftet med  
deltidsarbetet är ju oftast just att få ett bättre 
privatliv. Men det finns också en andel på sex 
procent som svarar att deltidsarbetet påverkat 
deras privatliv negativt. Gissningsvis beror det 
på ofrivillig deltid och obekväma arbetstider. 

Visst leder deltidsarbetet till en bättre balans 
i livet för så många, men jag har också träffat 
deltidsarbetande kvinnor som bränt ut sig och 
jag har hört hur de beskriver tillvaron som svår 
att få ihop. Känslan av balans kan säkert gälla
för en hel del deltidsjobbare, men långt ifrån alla.

Som sagt påverkar deltidsarbetet människor 
på olika sätt och under olika delar av livet. För 
den som jobbar deltid under studierna leder
deltidsarbetet till en bättre inkomst och 
pensionsrätter redan under studietiden. För 
50-åringen däremot har deltidsarbetet inte
samma positiva konsekvenser i lönekuvertet.
Och inte heller för pensionen. Hur mycket del-
tidsarbetet påverkar pensionen ska vi se längre
fram i rapporten.

Anna Allerstrand 
kommenterar

”Känslan av balans kan 
säkert gälla för en hel del 
deltidsjobbare, men långt 
ifrån alla.
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Så påverkas pensionen 
– tror vi
Direkt avgörande. Åtta av tio kvinnor tror att deltidsarbetet 
har ganska stor eller mycket stor påverkan på pensionen.  
Och bland de som inte vill jobba deltid är pensionen det 
tyngsta argumentet.

I PTK:s tidigare rapport Tilltro eller misstro? Pensions-
systemet ur kvinnors perspektiv, lät vi Sifo ställa en 
fråga till privatanställda kvinnor med tjänstemanna-
yrken. Frågan löd så här:

”Tänk dig en 35-åring som har ett heltids-
jobb med en lön på 30 000 kronor före skatt. 
Hen är föräldraledig ett år och jobbar därefter 
75 procent av heltid i fem år. Hur mycket  
tror du att deltidsarbetet under fem år  
påverkar pensionen?

Fler än åtta av tio kvinnor, 83 procent, svarade att de 
tror att deltidsarbetet har stor påverkan på pensionen. 
Bara drygt en av tio kvinnor, 13 procent, svarade att de
tror att deltidsarbetet har liten påverkan på pensionen.

Att människor ser stora risker med deltidsarbete  
ur ett pensionsperspektiv bekräftas i vår nya under-
sökning från Novus. Vi har här ställt frågor till privat-
anställda tjänstemän som inte kan tänka sig att 
arbeta deltid. 

Över sex av tio av dessa, 63 procent, anger pensionen 
som främsta skäl till att de inte kan tänka sig att jobba 
deltid. Pensionen lyfts fram som den allra främsta  
anledningen att till de inte kan tänka sig att gå ner 
i arbetstid. Det är en övervikt av kvinnor som anger 
pensionen som det främsta skälet till att de inte kan 
tänka sig att jobba deltid. 

I intervjuer berättar deltidsarbetande kvinnor att de 
oroar sig över pensionen, men förklarar att deltidsarbetet 
är en förutsättning för att få livet att gå ihop:

”Jag vet att min deltid och min relativt låga
lön har kostat mig pensionspoäng. Som ensam-
stående mamma till fem barn är ett toppjobb 
på heltid helt enkelt inte ett alternativ. Trots 
min lägre pension så ångrar jag inte mitt val 
av ett mindre krävande jobb med lägre lön 
eller min deltid. 

Kvinna, 58 år, löneadministratör

Vi ska i nästa kapitel se hur deltidsarbete under en fem-
årsperiod i själva verket får en mycket begränsad inver-
kan på pensionen.

http://www.ptk.se/ptks-uppdrag/rapporter/manga-kvinnor-oroade-for-sin-pension/
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Svar från
kvinnor

83%

D Ä R F Ö R  J O B B A R  V I  I N T E  D E LT I D
Inverkar något eller några av följande på ditt beslut
om att inte jobba deltid? (Flera svar möjliga)

Pension Löne-
utveckling

Karriär-
möjligheter

Familje-
situationen

63%

49%

24%

12%

Tänk dig en 35-åring som har ett heltidsjobb med en lön 
på 30 000 kronor före skatt. Hen är föräldraledig ett år 
och jobbar därefter 75 procent av heltid i fem år.

Hur mycket tror du att deltidsarbetet under
fem år påverkar pensionen?

Annat

22%

Stor påverkan
på pensionen
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Det tycks ha rotat sig en bild hos människor av 
deltidsarbete som helt förödande för pensionen.
Här tycker jag att det har blivit för mycket 
skrämsel och varningar i debatten. Även vi inom 
facket kan ha bidragit till detta, i vår omsorg 
om medlemmarnas pension och i vårt arbete 
för större möjligheter till heltidsarbete.

Det är dags att nyansera bilden. Frivilligt 
deltidsarbete är en naturlig del av arbetslivet 
för många. Jobba deltid om du behöver, men 
inte för länge! Och när du jobbar deltid, slå 
vakt om din löneutveckling och dina karriär-
möjligheter. 

Med rätt ingångslön och en rättvis löneut-
veckling behöver ett begränsat deltidsarbete 
inte innebära någon katastrof för den framtida 
pensionen. Det ska vi se i nästa kapitel.

Anna Allerstrand 
kommenterar

”Jobba deltid om du 
behöver, men inte för länge!
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Så påverkas pensionen 
– i själva verket
Att arbeta deltid är en sak. Strukturell diskriminering i 
arbetslivet en annan. Vår undersökning visar att diskriminering 
påverkar den framtida pensionen mer än själva deltidsarbetet.

Pensionssystemet har förändrats mycket under de 
senaste 20 åren. I det tidigare så kallade ATP-systemet 
grundades pensionen på de 15 år då en person hade 
sin högsta inkomst. Det innebar att en lång period av 
deltidsarbete inte nödvändigtvis behövde påverka 
pensionen negativt. 

Dagens pension grundas däremot på inkomsten 
under hela arbetslivet. Det gäller både den allmänna 
pensionen och den tjänstepension som arbetsmark-
nadens parter kommer överens om. Det betyder att 
allt deltidsarbete påverkar pensionen. Pensions-
systemet är helt könsneutralt och kvinnor och män 
påverkas här på samma sätt. 

Strukturell diskriminering 
Men det finns också strukturell könsdiskriminering i 
arbetslivet – att kvinnor missgynnas på grund av att 
de är kvinnor. Även män kan utsättas för könsdiskrimi-
nering, men det är ovanligare. 

Dessutom förekommer det att den som jobbar del-
tid diskrimineras för att hon eller han jobbar deltid. I 
och med att kvinnor jobbar klart mer deltid än män 
påverkas kvinnor som grupp särskilt hårt av kombina-
tionen av dessa två former av diskriminering. 

Våra beräkningar visar att denna strukturella diskri-
minering många gånger påverkar pensionen mer än 
själva deltidsarbetet.

Frånvarostraff 
Ett exempel på strukturell diskriminering är så kallat
frånvarostraff. Det innebär att en deltidsanställd inte 
får samma löneutveckling som en heltidsanställd, att 

personen i fråga ”straffas” av arbetsgivaren för sitt 
deltidsarbete. 

Att frånvarostraff existerar råder det ingen tvekan 
om. Men det har visat sig vara svårt att mäta hur  
stora de genomsnittliga frånvarostraffen faktiskt är.   
I och med att deltid är 2,5 gånger vanligare bland  
kvinnor än bland män kan vi anta att kvinnor drabbas 
2,5 gånger oftare av frånvarostraff. I slutet av denna 
rapport beskriver vi utförligare hur vi har räknat.

Lägre ingångslön 
En annan form av strukturell diskriminering är en lägre
ingångslön på grund av kön. En lägre ingångslön i  
början av yrkeslivet kommer att leda till mindre pensions-
avsättningar, såvida den diskriminerade inte lyckas 
kompensera en lägre ingångslön med större löne- 
ökningar senare i yrkeslivet.

Fortfarande är det lätt att hitta skillnader i ingångs-
lön mellan kvinnor och män på första jobbet. En löne-
enkät som Sveriges Ingenjörer låtit göra visar exempel-
vis att kvinnor har en ingångslön som i genomsnitt är 
tre procent lägre än mäns (Sveriges Ingenjörer 2015). 
Ett annat exempel är undersökningen Företagsbaro-
metern som visar att kvinnliga studenter förväntar sig 
en ingångslön som är sju procent lägre än vad manliga 
studenter förväntar sig (Universum 2015).

Deltidsarbetande Sara
Hur påverkar då deltidsarbetet och de diskriminerande
faktorerna pensionen? För att svara på det utgår vi 
ifrån en 25-åring som just trätt in i arbetslivet. Vi kallar 
henne Sara och räknar på effekterna av att hon arbetar 
deltid under fem, tio eller femton år av sitt arbetsliv.
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För att räkna på effekter av fem års deltid tänker vi oss 
att Sara jobbar deltid från 30 till 34 år. För att räkna 
på tio års deltid lägger vi till ytterligare en femårs- 
period av deltid i mitten av arbetslivet. Och för femton-
årsexemplet tänker vi att hon tar ännu en femårs- 
period av deltid i slutet av sitt arbetsliv. I samtliga fall 
antar vi att deltidsarbete innebär 75 procent av heltid.

Vi har räknat på tre olika yrken för Sara – som   
informatör, systemvetare och jurist. Dessa yrken skiljer 
sig åt både när det gäller ingångslön och löneutveck-
ling. Vi antar för enkelhets skull att hon kommer att 
arbeta inom samma yrke tills hon går i pension. 

Vi antar att Sara bildar familj i 30-årsåldern och  
arbetar hela livet, från 25 till 64 år. Vid 65 år går  
Sara i pension och tar ut både den intjänade allmänna
pensionen och tjänstepensionen under resten av sitt 
liv. Du kan läsa mer om hur vi har räknat i slutet av
rapporten.

David – heltidsanställd med samma 
yrke som Sara 
Vi jämför Saras framtida pension med en kollega inom 
samma yrkesgrupp, vi kallar honom David. Han arbetar 
heltid under hela arbetslivet, från 25 till 64 år. Davids 
slutpension grundar sig på samma antaganden, men 
han drabbas inte av frånvarostraff eller lägre ingångs-
lön. Davids pension är helt enkelt skonad från negativa 
effekter.

Fem års deltid 
– så påverkas pensionen
Ett deltidsarbete under fem år kommer att påverka 
Saras pension mycket lite. Det beror på att Sara har 
bildat familj, och inom den allmänna pensionen kom-
mer hon att få lika mycket pensionsrätter som hon fick 
året innan hon fick barn. Det här gäller under barnets  
fyra första levnadsår. 

Det är alltså bara under det femte året som hennes 
deltidsarbete ger en negativ effekt på den allmänna 
pensionen. Avsättningarna till tjänstepensionen minskar
redan efter det första barnåret, men sammantaget gör 
fem års deltid knappt någonting för hennes framtida 
pension. 

Det här förutsätter att Sara får samma ingångslön 
som David. Om vi i stället räknar med att Sara får tre 
procent lägre ingångslön på grund av sitt kön så faller 
hennes framtida pension till 92–95 procent av Davids, 
beroende på yrke.

Spannet beror på vilket yrke – informatör, systemve-
tare eller jurist – som vi utgår ifrån. Som högavlönade 
jurister blir skillnaden i pension större mellan Sara och 
David än som lägre avlönade informatörer. I exemplet 
nedan är hon systemvetare.

Ungefär lika mycket påverkas Saras pension om hon 
får ett frånvarostraff under och efter sitt deltidsarbete.

 Och om Sara både drabbas av lägre ingångslön 
och frånvarostraff så faller hennes framtida pension 
till 87–92 procent av Davids, beroende på yrke. 

Deltid – utan
negativa effekter

Deltid – med
lägre ingångslön

Heltid Deltid – med
frånvarostraff

Deltid – med
lägre ingångslön
och frånvarostraff

100%

94%

98%

93%

89%

F E M  Å R S  D E LT I D
Så stor andel av Davids pension får Sara vid
65 års ålder om hon jobbar deltid i fem år.
Yrke: systemvetare.

David Sara

30–34 år
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Tio års deltid 
– så påverkas pensionen
I det här exemplet tänker vi oss att Sara jobbar deltid 
under småbarnsåren och att hon därefter jobbar heltid
i tio år. Sedan går hon åter ner på deltid i fem års tid. 
Också i det här fallet påverkas pensionen relativt lite: 
efter tio års deltidsarbete kan Sara förvänta sig mellan 
91 och 95 procent av Davids pension, beroende på yrke.

Om Sara däremot drabbas av antingen en lägre   
ingångslön eller ett frånvarostraff hamnar hennes  
pension på 86–92 procent av Davids. Och om hon utsätts
för bägge faktorerna får hon mellan 82 och 90 procent 
av Davids pension.

Vi ser här att fallet i slutpension inte skiljer sig  
särskilt mycket jämfört med fem års deltidsarbete. Det  
beror på att en lägre ingångslön kommer att ge lägre 
pensionsavsättningar under resten Saras arbetsliv,  
oavsett om hon arbetar deltid eller heltid. Det här gäller 
även eventuellt frånvarostraff. Den minskning i pension
som följer av tio års deltid jämfört med fem års deltid 
beror så gott som uteslutande på det ytterligare  
deltidsarbetet.

Efter bara fem års deltid kan Sara alltså få över tio 
procent lägre pension jämfört med David. Men det har 
ytterst lite med själva deltidsarbetet att göra. Den abso-
lut största delen av den förlorade pensionen beror på 
strukturella faktorer i form av diskriminering på grund 
av kön och deltidsarbete. 

Pensionen påverkas olika mycket beroende på vad 
Sara och David arbetar med. En systemvetare och en 
jurist har en löneutveckling som beräknas nå över 7,5 
inkomstbasbelopp, där avsättningarna till tjänstepen-
sionen ökar rejält. För dessa yrkesgrupper blir både en 
lägre ingångslön och ett frånvarostraff extra kännbart 
för pensionen. 

Deltid – utan
negativa effekter

Deltid – med
lägre ingångslön

Heltid Deltid – med
frånvarostraff

Deltid – med
lägre ingångslön
och frånvarostraff

100%

91%
94%

90%

86%

T I O  Å R S  D E LT I D
Så stor andel av Davids pension får Sara vid
65 års ålder om hon jobbar deltid i tio år.
Yrke: systemvetare.

David Sara

30–34 år 45–49 år



21

Femton års deltid 
– så påverkas pensionen
I vårt sista exempel arbetar Sara även deltid under sina 
sista fem år i arbetslivet. Om hon inte drabbas av någon
form av strukturell diskriminering beräknas hennes  
slutpension i så fall landa på mellan 87 och 93 procent 
av Davids, beroende på yrke. 

Om Sara drabbas av lägre ingångslön eller frånvaro-
straff hamnar hennes slutpension på mellan 83–90 
procent av Davids. Och drabbas hon av både en lägre 
ingångslön och straffas för sitt deltidsarbete kommer 
hennes pension att bli 80–87 procent av Davids.

Deltid – utan
negativa effekter

Deltid – med
lägre ingångslön

Heltid Deltid – med
frånvarostraff

Deltid – med
lägre ingångslön
och frånvarostraff

100%

88%

92%

88%

84%

F E M T O N  Å R S  D E LT I D
Så stor andel av Davids pension får Sara vid
65 års ålder om hon jobbar deltid i femton år.
Yrke: systemvetare.

David Sara

30–34 år 45–49 år 60–64 år
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Dagens pensionssystem premierar heltids-
arbete. Så är det. Och att gå upp i arbetstid är 
oftast det bästa sättet att öka på pensionen för 
den som jobbar deltid.

Samtidigt ska deltidens negativa effekter på 
pensionen inte överdrivas. Som vi sett i det här 
kapitlet behöver kortare perioder av deltids-
arbete inte påverka pensionen särskilt mycket. 
I alla fall inte själva deltidsarbetet i sig. 

Däremot riskerar kvinnor en dubbelsmäll  
när det är dags för pension. En del av smällen 
beror på att kvinnor arbetar deltid i en klart större
 utsträckning än vad män gör. Men en stor del 
av smällen har sin grund i strukturell diskrimine-
ring på grund av kön och deltidsarbete. 

Vad är då viktigt att tänka på? Här kommer 
mina tips till dig som jobbar deltid:

1. Se till att få rätt ingångslön. Ta reda på så
mycket som möjligt om vad som är en normal
ingångslön för just din yrkesgrupp, och se till
att få lönecoaching om du behöver. Här kan
facket hjälpa till!

2. Undvik frånvarostraff. Lönediskriminering är
olagligt. Det gäller även diskriminering av den
som arbetat deltid. Om du anser att du blivit
straffad i din löneutveckling på grund av del-
tid eller föräldraledighet bör du tala med din
chef. Får du inte gehör så vänd dig till ditt
fackförbund.

3. Se till att ha en bra tjänstepension. Om
det finns kollektivavtal på din arbetsplats har
du garanterat en bra tjänstepension. Om det
inte finns kollektivavtal är det viktigt att se
till att du ändå får en tjänstepension, och
du bör försäkra dig om att avsättningarna
åtminstone är i linje med de som görs inom
ITP.

4. Kräv pensionsrätter från din partner. Är
du gift eller har en registrerad partner som
har en högre inkomst kan partnern föra över
pensionsrätter inom premiepensionen under
den tid som du jobbar deltid. Alternativt kan
din partner föra över pengar till dig som du
kan pensionsspara på egen hand.

5. Håll kvar vid dina ambitioner. Se till att du
får kompetensutveckling trots deltidsarbetet.
Håll kvar vid dina ambitioner på arbetsplat-
sen och visa ditt engagemang och din kom-
petens.

6. Låt partnern vabba. Om du jobbar deltid
är det kanske rimligt att din partner tar hand
om barnen när de är sjuka? Kom överens
om en rimlig fördelning av vab.

7. Jobba längre. Det krävs inte särskilt mycket
arbete efter 65-årsdagen för att radera den
negativa effekt på pensionen som ett del-
tidsarbete under småbarnsåren orsakat.
Om du vill och har möjlighet kan det vara en
bra lösning. Faktum är att det bara krävs
fyra till fem månader av ytterligare arbete
efter 65-årsdagen, givet att avsättningar till
tjänstepensionen ITP görs även efter 65-års-
dagen.

Anna Allerstrand 
kommenterar

”Däremot riskerar kvinnor 
en dubbelsmäll när det är 
dags för pension.
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Så här har vi räknat
Resultaten i det förra kapitlet bygger på en rad olika 
beräkningar och antaganden. Här berättar vi hur vi har 
gått tillväga.

När det gäller deltidsarbete under småbarnsåren får 
Sara tillgodoräkna sig pensionsrätter för inkomstpen-
sionen och premiepensionen för den heltidslön som 
hon hade året innan barnet föddes. Det här gäller  
under barnets fyra första år. Inom tjänstepensionen 
sker heller inga förändringar under det första året. 
Därefter kommer avsättningarna till tjänstepensionen 
att minska under de följande åren.

Frånvarostraff 
En studie från Konjunkturinstitutet visar att frånvaro-
straffet uppgår till mellan 2 och 9 procent för en del-
tidsanställd (Andrén 2011).

Ett sätt att försöka komma åt storleken på från-
varostraffet är att studera oförklarade löneskillnader 
mellan kvinnor och män.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har utvecklat en 
metod för att mäta löneskillnader mellan könen. När 
de tar hänsyn till könsskillnader mellan arbetad tid, 
branscher och uttag av föräldrapenning kvarstår en  
löneskillnad mellan könen på sex procent (SCB 2016). 
Denna skillnad går inte att förklara. I och med att  
kvinnor arbetar deltid i mycket högre utsträckning  
än män är det inte omöjligt att åtminstone en del av  
denna skillnad kan tillskrivas frånvarostraffet. 

I en utvärdering från Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering konstateras att  
deltagarna i det tidigare så kallade friåret hade tre 
procent lägre lön ett år senare än de hade haft om 
de inte varit lediga (Larsson, Lindqvist & Nordström 
2005). En skillnad som skulle kunna tillskrivas från-
varostraffet.

I våra beräkningar använder vi oss av ett från- 
varostraff för den deltidsarbetande på fyra procent. 
Det innebär alltså att en deltidssysselsatt som arbetar 
75-procentig deltid endast får betalt som om personen
hade jobbat 72 procent. När deltidssysselsättningen
avslutas kommer personen ha en lön som alltså är

fyra procent lägre än den som jobbat heltid. Därefter 
kommer de ha samma löneutveckling.

Vid de beräkningar som avser fler perioder av deltid
har vi antagit att ytterligare frånvarostraff bara träder i 
kraft under de perioder som deltiden varar. Därefter 
har vi satt lönen som fyra procent lägre än den hel-
tidsarbetande.

Lägre ingångslön 
I våra beräkningar har vi utgått från en lön som är tre 
procent lägre än den vanliga ingångslönen. Antagan-
det om tre procent grundar sig bland annat på den  
löneenkät som Sveriges Ingenjörer låtit göra och som 
visar att kvinnor har en ingångslön som är tre procent 
lägre än mäns (Sveriges Ingenjörer 2015).

I dessa exempel är beräkningar på en lägre ingångs-
lön endast utförda på personer som någon gång i   
livet gått ner på deltid. Men det är viktigt att poängtera 
att en lägre ingångslön givetvis även drabbar personer 
som arbetar heltid hela livet, i form av lägre slut- 
pension jämfört med den person som fick en högre 
ingångslön.

Lönetillväxt och inkomstbasbelopp 
Ingångslönen för informatören har satts till 26 000 
kronor per månad, för systemvetaren till 28 000 kronor 
per månad och för juristen till 30 000 kronor per månad. 

Vi använder oss av tre olika löneutvecklingar i  
beräkningarna. För juristen har vi antagit en stark löne-
tillväxt, som i genomsnitt motsvarar 2,31 procent i  
genomsnittliga årliga reallöneökningar. För system- 
vetaren har vi antagit en god lönetillväxt, som i genom-
snitt motsvarar 1,13 procent i genomsnittliga årliga  
reallöneökningar. Slutligen antar vi en måttlig löne- 
tillväxt för informatören, som ger 0,65 procent i årlig  
reallöneökning.
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För alla tre grupperna har vi antagit en framtung   
löneutveckling. Det vill säga att lönetillväxten är högre 
i början av karriären för att sedan avta med åren, och  
i slutet av karriären antar vi till och med en måttlig  
negativ reallönetillväxt.

För den allmänna pensionen får man pensionsrät-
ter upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Utöver det får man  
ingenting. Men det här bortfallet kompenseras via 
tjänstepensionen där avsättningarna ökar kraftigt över 
detta belopp. 

Inom ITP1 avsätts 30 procent av den lön som över-
stiger 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet  
följer den allmänna löneutvecklingen i Sverige. För 
vårt startår, 2016, låg inkomstbasbeloppet på 59 300 
kronor. Det betyder att inga pensionsrätter inom den 
allmänna pensionen delas ut för den del av månads-
lönen som överstiger drygt 37 000 kronor. Därefter 
har vi antagit att den reala allmänna löneutvecklingen 
i Sverige uppgår till 0,5 procent per år under vår valda 
tidsperiod. Det betyder att även inkomstbasbeloppet 
räknas upp med motsvarande tillväxt. 

Historiskt sett har reallöneutvecklingen varit högre 
än i våra antaganden. Men av pedagogiska skäl har  
vi ändå valt att anta en relativt låg tillväxt. En högre   
lönetillväxt över en tidsperiod på 40 år skulle resultera 
i opedagogiskt höga löne- och pensionsnivåer.

Kapitalavkastning och avgifter 
Inflationen i våra beräkningar har satts till 1,5 procent 
per år. Samtidigt har den nominella allmänna lönetill-
växten satts till två procent. Det innebär att den reala 
uppräkningen av inkomstpensionen, som ska motsvara
den allmänna reala lönetillväxten, har satts till 0,5 pro-
cent per år. Avkastning på kapital får man bara på  
premiebaserade pensioner, som till exempel premie-
pensionen och ITP1. För dessa har den reala avkast-
ningen uppskattats till 4,2 procent per år för premie-
pensionen och till 3,9 procent för ITP1. 

Vi antar vidare att vår 25-åring har efterlevande-
skydd under hela livet, och det gör att inga arvsvinster 
ingår i avkastningen. Avgifter för premiepensionen 
och ITP har satts till 0,3 procent per år. Det är värt att 
poängtera att icke kollektivavtalad tjänstepension kan 
ha avgifter som är betydligt högre än den som vi  
räknar med, och skulle i så fall drabba slutpensionen 
mer än i våra beräkningar.

Pensionspåverkan
Att göra prognoser kring framtida pensioner är behäf-
tade med stor osäkerhet. Framförallt om den pension 
som prognostiseras ligger långt in i framtiden. Vi behöver 
göra antaganden kring ekonomisk tillväxt, inflation och 
avkastning över en lång tid. 

Samtidigt ska inte problemen överdrivas. Vi vill endast 
titta på vad skillnaderna i den framtida pensionen blir 
mellan en person som jobbar heltid och en annan person
som jobbar deltid under en del av livet. De externa 
faktorerna som kan stjälpa prognoserna kommer i  
sådana fall drabba eller gynna bägge personerna i 
mer eller mindre likartad utsträckning. 

Det är värt att poängtera att vi här talar om relativa 
skillnader, procent, mellan de bägge personerna.  
Skillnaderna i absoluta tal, det vill säga i kronor och 
ören, kommer givetvis att öka eller minska beroende 
på hur framtiden avviker från de antaganden som  
ligger till grund för prognosen.
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Så här har vi 
gjort rapporten
Den här rapporten bygger på flera undersökningar som 
har genomförts på uppdrag av PTK.

Beräkningar bygger på antagaden som gjordes i PTK 
och Alectas rapport Pensionsplagiaten våren 2017. 
En statistisk analys med beräkningar har gjorts av före-
taget NB Statistik och Analys. 

En kvantitativ enkätundersökning har utförts av  
undersökningsföretaget Novus, som har frågat över   
2 000 tjänstemän i privat sektor om motiv, upplevelser 
och åsikter kring deltidsarbete. Denna undersökning 
har kompletterats med svar från en tidigare enkätunder-
sökning utförd av undersökningsföretaget Sifo Kantar. 

Den kvantitativa datan har kompletterats med citat 
från kvalitativa djupintervjuer utförda av undersöknings-
företaget Scandinavian Research och med fritextsvar 
från Novusundersökningen.

Pr-byrån Westander har sammanställt underlaget 
och författat rapporten i samarbete med PTK.
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Pensionssystemet beskrivs ofta som en pyramid i tre 
delar. I själva verket är det inte ett sammanhållet  
system utan flera system som kompletterar varandra. 

Allmän pension
Den allmänna pensionen i botten av pyramiden består 
av inkomstpension och premiepension. Varje år går 
18,5 procent av inkomsten till pensionen, upp till en 
månadslön på 41 359 kronor i månaden. Högre lön 
än så ger inte högre allmän pension. Den största delen 
blir inkomstpension som den enskilda inte själv kan 
påverka. Premiepensionen är den del i det allmänna 
pensionssystemet man själv kan placera, och 2,5 procent
av lönen sätts av. 

Tjänstepension 
I mitten av pyramiden finns tjänstepensionen, som  
betalas av arbetsgivaren. Privatanställda tjänstemän 
med kollektivavtal har tjänstepensionen ITP. På lön 
upp till 38 438 kronor ger ITP 1 avsättningar på 4,5 
procent och på lön över 38 438 kronor sätts 30 pro-
cent av. Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplat-
sen kan arbetsgivaren ändå erbjuda tjänstepension. 
De flesta arbetar hos olika arbetsgivare i olika områ-
den under ett helt arbetsliv. Det är därför vanligt att 
tjänstepensionen kommer från flera håll.

Privat sparande
I den översta delen av pyramiden finns ett eventuellt 
privat sparande. Var och en väljer själv om och på  
vilket sätt man vill spara. 

Så fungerar 
pensionssystemet
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Om PTK
PTK är en samverkansorganisation för 27 fackförbund som representerar 850 000  
privatanställda tjänstemän. Vi arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten  
– på jobbet, mellan jobben och efter jobbet. Våra uppdrag är främst inom pensioner  
och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning. 

27 förbund i samarbete
Akademikerförbundet SSR | Civilekonomerna | DIK | Fysioterapeuterna | 
Förbundet Folkhögskollärarna | Journalistförbundet | Jusek | Kyrkans Akademikerförbund | Ledarna |
Lärarförbundet | Lärarnas Riksförbund | Naturvetarna | Sjöbefälsföreningen | SRAT |  
Sveriges Arbetsterapeuter | Sveriges Arkitekter | Sveriges Farmaceuter | Sveriges Ingenjörer | 
Sveriges Läkarförbund | Sveriges Psykologförbund | Sveriges Skolledarförbund |
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF | Sveriges Veterinärförbund | 
Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) | Teaterförbundet | Unionen | Vårdförbundet.

I rapporten Deltid och framtid – beslutet att jobba deltid och hur det påverkar pensionen  
gör vi en djupdykning i frågan om deltidsarbete och pension. Vi tar reda på vilka motiv, 
tankar och attityder som finns kring deltidsarbete. Och vi undersöker hur deltidsarbetet 
faktiskt påverkar pensionen, liksom hur strukturella orättvisor på arbetsmarknaden spelar in.

Rapporten visar att deltidsarbete under några år har en förhållandevis liten inverkan på 
den framtida pensionen. Det som riskerar att påverka pensionen desto mer är strukturell 
diskriminering kopplad till kön och deltidsarbete. 

I stället för att utgå från att alla ska arbeta heltid hela livet vill vi argumentera för att kvinnor 
och män bör dela mer lika på deltidsarbetet. Samtidigt behöver arbetsgivarna bli bättre på 
att se till att män och kvinnor som arbetar deltid inte får sämre löneutveckling eller karriär-
möjligheter än sina heltidsarbetande kollegor.

www.ptk.se


