
 

 

 

Pressmeddelande 
 
6 mars 2019 
 
Fyra av tio kvinnor oroliga för pensionen, många tror att de får 
svårt att klara sig 
 
Kvinnor är mer oroliga än män för sin ekonomi som pensionär och var tredje kvinna 
tror att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension. Att 
förlänga arbetslivet några år kan höja pensionen avsevärt, men bara tre av tio kvinnor 
planerar att jobba efter 65 år. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag 
av Swedbank och sparbankerna.1 
 
Kvinnors pension uppgår till knappt 70 procent av männens pension.2 Det är en följd av lägre 
lön i arbetslivet, kortare arbetsliv och ett lägre sparande. Kvinnor arbetar oftare deltid än män, 
vilket också påverkar pensionen negativt. 
 
- Kvinnor har som grupp en lägre sammantagen livsinkomst och ett lägre sparande än 
männen, därmed blir också deras pension lägre. Mitt råd är att sätta sig in i hur 
pensionssystemet fungerar, för det finns sätt att höja sin pension, säger Madelén Falkenhäll, 
ekonom på Swedbank. 
 
 
Var tredje kvinna uppges få svårt att klara sig på pensionen 
Knappt var tredje kvinna uppger att de kommer att få svårt att klara sig eller inte klara sig alls 
på sin pension. För att kunna höja sin pension är det viktigt att sätta sig in i hur pensionen 
fungerar. Att jobba något eller några år extra kan göra stor skillnad på pensionen. 
 
- Var tredje kvinna planerar att jobba längre, och hälften uppger att de kan tänka sig att göra 
det för en högre pension. För till exempel en undersköterska kan pensionen öka med 1 000 
kronor per månad för varje år man skjuter på pensionen, säger Madelén Falkenhäll. 
 
 
Längre tid i deltidsarbete minskar pensionen 
Sju av tio kvinnor har under någon del av sitt yrkesliv arbetat deltid, men bara hälften av dem 
vet hur pensionen påverkas av det. Om man till exempel har barn och arbetar deltid när de är 
små minskar inte pensionen lika mycket som om man blir kvar i deltidsarbete när barnen blir 
större.  
 
Det sätts av pengar till allmän pension även under föräldraledighet. Utöver det kan den 
förälder med lägst inkomst få extra avsättning tills barnet är fyra år, så kallad pensionsrätt för 
barnår. Olika tjänstepensionsavtal ger olika avsättning vid deltidsarbete när barnen är små. 
 
För någon som tjänar 30 000 kronor per månad är föräldraledig och arbetar deltid på 75 
procent under totalt åtta år minskar pensionen med knappt 150 kronor per månad jämfört 
med om man skulle jobbat heltid om man jobbar inom stat, kommun eller landsting. För 
motsvarande som arbetar i privat sektor minskar pensionen med knappt 450 kronor per 
månad.3 

                                                 
1
 Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog. 

2
 Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). 

3
 Källa: Pensionsmyndigheten. 



 

 

 
Privat sparande ger högre pension 
Andelen kvinnor som sparar till sin pension är lika hög som andelen män, 54 respektive 55 
procent. Men kvinnor sparar lägre belopp. Av de kvinnor som inte sparar alls uppger tre av tio 
att de inte har råd. Kvinnors lägre sparande förstärker inkomstskillnaden även som pensionär.  
 
- Mitt råd är att försöka börja spara till pensionen så tidigt som möjligt, då behöver beloppet 
inte vara lika högt. Lever man tillsammans med någon, har barn ihop och den ena kanske 
jobbar deltid och tar ett större ansvar för vabbande, så bör det kompenseras med ett privat 
pensionssparande som är enskild egendom i händelse av skilsmässa, säger Madelén 
Falkenhäll. 
 
 
 
 

 
Vägar till högre pension – tips från Swedbank och sparbankerna 

 Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete ger 
lägre pension. 

 Deltidsarbete under småbarnsår påverkar pensionen olika beroende på vilket 
tjänstepensionsavtal du har. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats. 

 Jobba något eller några år efter 65. Varje år i arbete spelar roll och varje år du 
skjuter på att ta ut pensionen påverkar också positivt. 

 Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång 
senare behöver du spara ett högre belopp. 

 Lever du och har barn tillsammans med någon, och den ena tar ett större ansvar 
för barnen genom deltidsarbete och vabbande. Den som kan satsa på sin karriär 
och sannolikt då har en högre lön kan då kompensera den andra genom att 
starta ett pensionssparande i den andras namn. 

 Gifta eller registrerade partners kan överföra sin premiepension till den förälder 
som tar större delen av föräldraledighet och eventuellet deltidsarbete. På så sätt 
kan man kompensera det pensionsbortfall den föräldern annars skulle få. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information: 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi 
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg 
  www.swedbank.se/framtid 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 
kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 
2018  uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 

 

Bilaga. Tabeller 
Avrundade siffror, summerar därför inte alltid. 
 

Vad av nedanstående gällande pension stämmer in på dig? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Jag ser fram emot att gå i pension 38 % 36 % 40 % 
Jag oroar mig för min ekonomi som pensionär 32 % 39 % 26 % 
Jag kommer att ha svårt att orka, fysiskt och/eller 
mentalt, jobba till jag är 65 år 

18 % 21 % 16 % 

 
 
Hur tror du att du ekonomiskt kommer klara dig på din framtida pension? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Jag kommer klara mig bra på min pension 18 % 12 % 23 % 
Jag kommer behöva dra ner på vissa utgifter för 
att klara mig 

47 % 47 % 46 % 

Summa klara sig 65 % 59 % 70 % 
Jag kommer att få svårt att klara mig på min 
pension 

19 % 23 % 15 % 

Jag kommer inte klara mig på min pension 7 % 8 % 7 % 
Summa svårt + inte klara sig 27 % 31 % 22 % 
Tveksam, vet ej 9 % 10 % 8 % 
 
 
Vid vilken ålder planerar du att gå i pension? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Före 60 års ålder 3 % 2 % 5 % 
Mellan 60 och 64 år 20 % 19 % 20 % 
Vid 65 år 34 % 37 % 30 % 
Mellan 66 och 67 år 19 % 20 % 18 % 
68 år eller äldre 14 % 10 % 17 % 
Summa efter 65 32 % 30 % 35 % 
Tveksam, vet ej 11 % 11 % 10 % 
 
 
Har du arbetat deltid under någon del av ditt yrkesliv? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Ja 51 % 70 % 33 % 
Nej 48 % 29 % 66 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 
 
 
Vet du hur deltidsarbete påverkar pensionen? Av de som arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv. 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Ja 48 % 51 % 43 % 
Nej 42 % 38 % 50 % 
Tveksam, vet ej 10 % 11 % 7 % 
 
 
 
 
 



 

 

Om du fick 1 000 kronor per i pension per månad, skulle du då kunna tänka dig att jobba något år 
längre innan du går i pension? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Ja 49 % 48 % 50 % 
Nej 32 % 30 % 35 % 
Tveksam, vet ej 19 % 23 % 15 % 
 
 
 
Vilket passar bäst in på dig gällande ditt privata pensionssparande? 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Jag pensionssparar och är aktiv i hur jag 
placerar mitt sparande 

18 % 14 % 22 % 

Jag pensionssparar men är inte aktiv 36 % 40 % 33 % 
Summa pensionssparar 54 % 54 % 55 % 
Jag pensionssparar inte men skulle vilja börja 26 % 29 % 23 % 
Jag pensionssparar inte och vill inte heller 16 % 14 % 18 % 
Summa pensionssparar inte 42 % 43 % 41 % 
Tveksam, vet ej 4 % 3 % 4 % 
 
 
 
Hur mycket sparar du till din pension? Kronor per månad. Av de som uppger att de sparar. 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Under 500 kronor 38 % 43 % 33 % 
501-1 000 kronor 26 % 26 % 25 % 
1 001-2 000 kronor 17 % 17 % 17 % 
Mer är 2 000 kronor 15 % 10 % 19 % 
Tveksam, vet ej 4 % 4 % 4 % 
 
 
 
Varför pensionssparar du inte idag? Av de som uppger att de inte gör det. Flera svarsalternativ möjliga. 
 
 Totalt Kvinnor Män 

Så lång tid kvar till pension 25 % 28 % 22 % 
Så kort tid kvar till pension 6 % 4 % 8 % 
Jag har inte råd 26 % 30 % 22 % 
Jag vet inte hur jag ska spara 17 % 20 % 15 % 
Jag prioriterar andra saker 32 % 28 % 36 % 
Annan anledning 16 % 15 % 16 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 
 
 
Räkneexempel högre pension genom att jobba längre. Urval av yrken. 
Löner från Statistiska centralbyrån och beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens antaganden. 
 
Exempel, individ 40 år. Kronor per månad före skatt. Fasta priser 
 
Yrke Lön 2019 Pension vid 65 år Skillnad om 

pension vid 66 år 
Skillnad om 

pension vid 67 år 

Förskollärare 29 000 16 500 900 1 800 
Snickare 32 000 20 200 1 200 2 500 
Undersköterska 27 500 17 200 1 000 2 100 
Ingenjör 39 000 22 400 1 300 2 800 

 


