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Kortversion av rapport

En studie av
handelsanställdas
pensioner
Handels kvinnliga pensionärsmedlemmar får i genomsnitt ut en
total pension som ligger under gränsen för relativ fattigdom, det
vill säga är lägre än 13 300 kronor i månaden. Mer än hälften av dem
är beroende av garantipension. Det visar ny statistik om Handels
pensionärsmedlemmars pensioner.
Rapporten En studie av handelsanställdas pensioner är en granskning och analys av
specialbeställd statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, om Handels pensionärsmedlemmars faktiska pensioner för år 2020.
Två tredjedelar av Handels medlemmar är kvinnor och de flesta jobbar som butiksanställda i detaljhandeln. Fler än sex av tio i butik jobbar deltid, trots att de skulle vilja ha en
heltidstjänst. Detta får konsekvenser för pensionen. Att kvinnor i genomsnitt jobbar mer
deltid och tjänar mindre än män leder till att pensionerna blir betydligt lägre för kvinnliga Handelsmedlemmar än för manliga. Sett till genomsnittet för hela befolkningen får
kvinnliga pensionärsmedlemmar en avsevärt lägre pension efter skatt varje månad.
Men även manliga pensionärsmedlemmar har en pension som är lägre än genomsnittet
för män i hela befolkningen.
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Så fungerar pensionssystemet
Rapporten går igenom hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt: statlig allmän
pension, tjänstepension (som ingår i kollektivavtalet och även kallas avtalspension) och
eget sparande.
Nästan alla Handelsmedlemmar, 98.5 procent, har tjänstepension, jämfört med 90
procent i hela befolkningen. En kvinnlig pensionärsmedlem får lite drygt 3.000 kronor i
månaden i tjänstepension före skatt. Under avtalsperioden 2017-2019 ökade arbetsgivarnas avsättning till tjänstepensionen, vilket gör att den på sikt kommer att bli högre.
Ungefär var fjärde pensionärsmedlem har ett privat pensionssparande, vilket är lägre än
för hela befolkningen. Sannolikt beror det på att endast de med högre inkomster har råd
att sätta undan pengar till pensionssparande.
I den allmänna statliga pensionen ingår även garantipensionen, som ska vara ett grundskydd och för dem som haft låg eller ingen inkomst under livet. Men många kvinnliga
pensionärer som jobbat i butik är beroende av garantipensionen, vilket sannolikt beror
på att deltidsarbete är mycket vanligt i handeln. Deltidsarbete innebär en låg sammanlagd lön som i sin tur ger en låg pension.
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Slutsatser i rapporten
Den genomsnittliga arbetstiden och lönen för butiksanställda är för låg för att ge en god
pension. Men även för dem som jobbar heltid blir pensionen förhållandevis låg. Slutsatsen i rapporten är att pensionerna för handelsanställda måste öka, om tillvaron efter arbetslivet ska bli god. Det är inte hållbart med en arbetsmarknad och ett pensionssystem
som innebär att normen för kvinnor som arbetat i detaljhandeln blir en pension under
gränsen för låg ekonomisk standard.
För att ändra på detta krävs såväl högre löner och bättre arbetsvillkor i branschen som
ett bättre pensionssystem i samhället. En viktig åtgärd kan vara att stärka grundskyddet
i den allmänna pensionen, till exempel genom ett garantitillägg eller en höjd garantipension.
För Handels är det viktigt att vi har ett pensionssystem som kan leverera goda pensioner
för alla som har arbetat ett helt yrkesliv.

Vad behövs för högre pension

• Stärkt grundskydd – kan ske genom garantitillägg, höjd garantipension
och förbättrat bostadstillägg.
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• Stärkt pensionssystem – ökade inbetalningar till pensionssystemet.
• Förbättrad arbetsmiljön som möjliggör heltidsarbete till pensionsålder.
• Alla ska ha rätt till heltid och trygga jobb.
• Fortsatt förstärkning av avtalspensionen
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