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Sjukdom

Arbetsskada Hjälp vid omställning

Pension

Stöd vid dödsfall

Föräldraledighet

Premiebefrielse



Totalt Kvinnor Män

• Före 65 år 32 % 31 % 34 %

• Vid 65 år 29 % 32 % 27 %

• Efter 65 år 25 % 23 % 27 %

• Tveksam, vet ej 13 % 14 % 12 %

• Många skjuter upp tidpunkten. Ibland flera gånger. 

”När planerar du att gå i pension?”



Totalt Kvinnor Män

• För att klara mig ekonomiskt 43 % 56 % 32 %

• För att kunna unna mig saker 35 % 36 % 33 %

• För att det är roligt och socialt 61 % 58 % 63 %

• En tydlig skillnad mellan kvinnor och män! 

”Varför planerar du att jobba efter 65 år?”



Totalt Kvinnor Män

• Att arbetsgivaren ser positivt på det 42 % 43 % 42 %

• Att arbetsgivaren ser negativt på det 7 % 6 % 8 %

• Att arbetsgivaren varken ser positivt    29 % 28 % 30 %
eller negativt på det

• Tveksam, vet ej 22 % 24 % 21 %

”Hur upplever du attityden från din arbetsgivare 
till att arbeta kvar några år efter 65?”



▪ Uttag allmän pension 63 år

▪ Garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd 66 år

▪ Sjukpenning utan ”180-dagars gränsen” 66 år

▪ Sjukersättning 66 år

▪ Arbetsskadelivränta 66 år

▪ A-kassa 66 år

▪ Ålderspensionsavgift 10,21 % - anställda som fyllt 66 år vid årets ingång

Höjda åldrar socialförsäkringen 2023



Arbetare - efter 65 år

?65+

?



Tjänsteman - efter 65 år

?65+

?
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Deltidspension/Flexpension



• Från 60 eller 62 års ålder 

• Stupstock – 50 % eller 80 %

• Skäligt – ej störning för verksamheten 

• Ansökan görs senast sex månader innan deltiden är tänkt att träda i kraft

• Samråd arbetsgivare – arbetstagare

• Skriv nytt anställningsavtal 

• Om avslag – underrätta facket

Deltidspension/Flexpension



• Avsättning till deltidspension

”Systemen för deltidspension ger en möjlighet till anpassning av arbetstiden 

när man närmar sig pensionering. Facken inom industrin vill se en fortsatt 

utbyggnad av dessa system” (221031)

• Fortfarande relativt låg nyttjandegrad

• Erfarenhet av tvister?

Deltidspension/flexpension



Avtalspension SAF-LO - 2023

4,5 %

30 %
557 250 kr/år (7,5 ibb)

22–65 år



Tjänstepension ITP 1 - 2023

4,5 %

30 %
46 438 kr/mån 
(7,5 ibb)

25–66 år



46 000 kr

122 000 kr

183 000 kr

Månadslön Pension

10 %

65 %

32,5 %

30 000 kr
3 000 kr

Utbetalning per månad

56 000 kr

4 600 kr

6 500 kr

11 100 kr
alecta.se

ITPK +

ITP 2 - 2023

- 65 år



Uttag av allmän pension - 2023

När?

Hur?

Var?

Helt eller delvis
Livslångt
Jobba samtidigt

Pensionsmyndigheten

Tidigast uttag 63 år
Ansökan måste göras

Uttag 
möjligt att 

stoppa



När?

Hur?

Var?

Uttag av tjänstepension - 2023

Helt eller delvis
5 år till livslångt
Pensioneringskrav före 65/66 år

Respektive pensionsbolag

Uttag inte
möjligt att 

stoppa

Tidigast uttag 55 år
Startar automatiskt vid 65/66 år



• Las-åldern höjs den 1 januari 2023 till 69 år

• Ålder är saklig grund – går ej att tvista

• Varsel och underrättelse om inte MBL-förhandling hållits

• Uppsägningsbesked utan besvärshänvisning

• Alltid 1 månad – om inte det finns anställningsavtal med längre 

uppsägningstid

• Titta alltid i kollektivavtalen – oftast egna kollektivavtalade bestämmelser

Arbetsrätten då?



• Var ute i god tid

• Blanketten ”Pensionsförfrågan” finns oftast på förbundens hemsidor

• Föreslå aktivt deltid i pensioneringssyfte själv

• Pensionering i samband med förhandlingar om övertalighet?

• Gradvis försämring av arbetskapaciteten är inte saklig grund

• Var inte rädd att föreslå avslut

Den praktiska hanteringen



Kundservice
kundservice@avtalat.se

0770-16 10 00

Tack för idag

Avtalat.se Boka digitalt 
möte

Bokas via 
kundservice@avtalat.se

mailto:kundtjänst@avtalat.se

