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Kvinnors pensioner ökar – men fortsatt oro hos många kring 
ekonomin som pensionär  
 
Kvinnors pensioner ökar för varje år, men ligger fortfarande långt efter männens.  Många 
kvinnor uppger också att de kommer ha svårt att få ihop ekonomin som pensionär. En 
orsak till lägre pension är att fler kvinnor deltidsarbetar än män. Bland kvinnor som 
deltidsarbetat i över fem år säger nära fyra av tio att de inte kommer att klara sig eller 
kommer få svårt att klara sig på sin framtida pension. Det visar en ny undersökning som 
Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.  
 
Pensionen baseras på hur stor sammanlagd inkomst man haft under hela livet. I takt med att 
kvinnors genomsnittliga inkomster ökar så ökar också kvinnors genomsnittliga pensioner, relativt 
sett mer än männens. Mellan 2015 och 2019 ökade kvinnors pensioner med 14 procent, männens 
med 11 procent.  
 
Samtidigt minskar också andelen kvinnor som behöver dryga ut sin pension med garantipension. 
År 2010 fick 62 procent av kvinnor med allmän pension en del av sin pension från 
garantipensionen. I januari 2021 var andelen 44 procent. Även det genomsnittliga beloppet kvinnor 
får från garantipension har minskat under tidsperioden.1 
 
- Det är väldigt positivt att kvinnors pensioner ökar och att andelen kvinnor med garantipension har 
minskat så mycket under de senaste tio åren. Men det är en bit kvar innan kvinnorna är ikapp. 
Pensionen baseras på vilken lön man har haft och så länge löneskillnaderna består kommer också 
pensionerna att vara olika för kvinnor och män, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på 
Swedbank. 
 
Kvinnor har i genomsnitt 7 000 kronor lägre pension än män 
Trots att kvinnors pensioner ökar för varje år ligger de fortfarande långt efter männens. Den 
genomsnittliga pensionen för kvinnor var 2019 omkring 16 000 kronor per månad före skatt, för 
män var den knappt 23 000 kronor per månad före skatt.2 
 
Samtidigt som många kvinnor ser fram emot pensionen, uppger mer än var tredje kvinna att de 
oroar sig för sin ekonomi som pensionär. Knappt tre av tio kvinnor uppger också att de inte 
kommer att klara sig eller kommer ha svårt att klara sig på sin pension.3 
 
- Många kvinnor oroar sig för sin pension, men det är faktiskt ändå fler som ser fram emot 
pensionen. Alla kvinnor har såklart inte låga löner, men om man har en lägre inkomst och känner 
sig orolig för pensionen kan det vara bra att i god tid gå igenom sin situation. Man kan se efter om 
det är något man kan förändra för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags 
att gå i pension, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Deltidsarbete ger lägre pension – och nära sju av tio kvinnor har jobbat deltid 
En orsak till lägre pension är längre period av deltidsarbete, dels för att lön och avsättning till 
pension blir lägre under de åren, dels genom att lönekarriären kan bli lidande efter en lång period 
av deltidsarbete. 35 procent av kvinnorna uppger att de har arbetat deltid mellan fem och tio år 

 
1 Källa: Pensionsmyndigheten. 
2 Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). 
3 Från Swedbanks och sparbankernas pensionsundersökning som genomfördes i januari 2021. 3 044 personer i åldrarna 18-
65 år deltog i undersökningen. 



 
eller under större delen av sitt yrkesliv. Ytterligare 32 procent har jobbat deltid upp till fem år. Av de 
som jobbat deltid under en längre period uppger 38 procent att de inte kommer att klara sig eller 
kommer få svårt att klara sig på sin framtida pension. 
 
- Jobbar till exempel en av föräldrarna deltid under en längre period när barnen är små kan det 
vara klokt att inkludera pensionen i hushållsekonomin, så att den med högre inkomst kompenserar 
för det inkomstbortfall den andra får. Det många inte känner till är att man kan föra över 
pensionsrätter till varandra om man är gifta eller registrerade partners. Det kan påverka pensionen 
med tusenlappar, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Endast 20 procent vet vad det innebär att föra över pensionsrätter mellan makar. Men om en 
höginkomsttagare för över pensionsrätter för sin premiepension under 20 års tid till sin make/maka 
eller registrerade partner förbättras den andras pension med knappt 1 900 kronor per månad före 
skatt livet ut. Det motsvarar sänkningen i pension som en grundskollärare skulle få vid 
deltidsarbete på 60 procent i 15 år utöver småbarnsåren. För den som för över pensionsrätter 
minskar pensionen med knappt 2 000 kronor per månad.4  
 
 
 
 

 
Förbättra din pension – tips från Swedbank 

• 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 vad som gäller på din arbetsplats. 

• Varje år i arbete spelar roll och varje år du skjuter på att ta ut pensionen påverkar 
positivt. Om du vill, orkar och har möjlighet kan alltså några extra år på jobbet 
innan pension göra stor skillnad. 

• Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång 
senare behöver du spara ett högre belopp. Även små belopp gör skillnad över tid.  

• Placera gärna ditt pensionssparande i fonder, det ökar möjligheten till avkastning 
på ditt sparande. Se även över avgifterna, de spelar roll på lång sikt. 

• Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena 
tar större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark 
rekommendation att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Det kan 
ske genom att starta ett pensionssparande i dennes namn, som enskild egendom5 
(för att exkludera det från en eventuell bodelning). 

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

 

 
  

 
4 Vid överföring minskas beloppet med sex procent, därav ett något lägre bortfall än tillskott. Källa: Pensionsmyndigheten. 
5 Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelning. Egendom görs till enskild genom äktenskapsförord som makarna 
upprättar eller genom villkor i gåvobrev om egendomen är en gåva. Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ta 
hjälp av jurist för att få korrekta handlingar upprättade. 



 
 
 

 
Överföring av pensionsrätter 
Gifta eller registrerade partners kan överföra pensionsrätt för premiepension till varandra. 
Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den som tjänar mindre 
och på sätt förbättra dennes ekonomi som pensionär. Man kan inte föra över tidigare 
intjänade pensionsrätter, utan bara för de som tjänas in under det aktuella året. Överförda 
pengar kan inte föras tillbaka. Överföring upphör automatiskt vid skilsmässa. 
 
Kontakta Pensionsmyndigheten för att veta mer eller för att föra över pensionsrätter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  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 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, 
USA och Kina. 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 
 
 
 
Total pension (allmän pension, tjänstepension, privat pension), kronor per månad före skatt, 
medelvärde. Källa: Statistiska centralbyrån. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 

Kvinnor 13 700 14 300 14 800 15 200 15 600 14 % 
Män 20 300 21 100 21 700 22 100 22 500 11 % 
Totalt 16 700 17 400 18 000 18 400 18 800 13 % 
       

 
 
Andel av de med pension som får delvis eller enbart garantipension. Kvinnor som andel av kvinnor 
med pension, män som andel av män med pension. Samt total andel av befolkningen. Utbetalning 
januari månad. Källa: Pensionsmyndigheten. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 62 % 64 % 62 % 57 % 57 % 55 % 49 % 46 % 45 % 44 % 46 % 44 % 
Män 18 % 19 % 18 % 16 % 16 % 16 % 14 % 13 % 13 % 14 % 15 % 15 % 
Totalt 42 % 43 % 41 % 38 % 38 % 37 % 33 % 31 % 30 % 30 % 31 % 30 % 

 
 
 
Överföring av pensionsrätter. Effekt på mottagarens pension livet ut, kronor per månad. Ålder 40 
år. Källa: Pensionsmyndigheten. 
 

Givarens lön, Överföring, antal år   
kronor per månad 5 år 10 år 15 år 20 år 

20 000 240 450 650 830 
30 000 350 680 920 1 250 
40 000 530 1 020 1 460 1 870 

 
Vid full avsättning i 20 år minskar överförarens premiepension med 1 990 kronor per månad livet ut. 

 
 
Deltidsarbetes effekt på pensionen. 30-årig grundskollärare, lön på 33 000 kronor per månad före 
skatt. Började arbeta vid 23 års ålder, riktålder för pension 69 år. Exempel deltidsarbete 60 procent 
från 40 års ålder, i 10, 15 respektive 20 års tid, utöver småbarnsår.6 
Pension, kronor per månad före skatt. 
 

  Deltid, 60 procent  
Pension Heltid 10 år 15 år 20 år 

Allmän pension 15 800 15 100 14 400 13 700 
Tjänstepension  5 600 5 400 5 100 4 900 
Total pension 21 400 20 500 19 500 18 600 
Jmf heltid  -900 -1 900 -2 800 

 
 
  

 
6 Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell. 



 
Vilka av nedanstående påståenden gällande pension stämmer in på dig? 
 

 Totalt Kvinnor Män 

Jag ser fram emot att gå i pension 41 % 41 % 41 % 
Jag ser inte fram emot att gå i pension 10 % 8 % 11 % 
Jag oroar mig för min ekonomi som pensionär 30 % 35 % 25 % 
Jag kommer klara mig bra på min pension 25 % 19 % 30 % 
Jag förbereder mig för lägre inkomst som pensionär,  
t ex amorterar extra på bolån 

21 % 20 % 21 % 

 
 
 
Överföring av pensionsrätter, effekt på mottagarens pension livet ut, kronor per månad 
 

Givarens lön, kr per mån Överföring, antal år   
 5 år 10 år 15 år 20 år 

20 000 240 450 650 830 
30 000 350 680 920 1 250 
44 900 530 1 020 1 460 1 870 

 
Källa: Pensionsmyndigheten 


