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Kvinder sparer lige så ivrigt
op til pensionen som mænd
Kvinder og mænd står lige, når det
handler om hvor stor en del af lønnen,

Pensionsindbetaling som andel af indkomsten

der spares op til pension.

Pct.
Mænd har, som det vil være mange be-

9

onsopsparing i kroner og øre. Men når
det kommer til indbetalinger i forhold
til indkomsten, så er kvinderne lige så
langt fremme i skoene: I gennemsnit
sparer kvinder i alderen 30-59 år 7,3 pct.
af den samlede indkomst op. Nøjagtig
samme tal som mænd i samme aldersgrupper lægger til side til alderdommen.
Det viser en opgørelse, som ATP har la-

Procent af bruttoindkomst

kendt, i gennemsnit den største pensi-
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vet på baggrund af tal fra Danmarks
Statistik.
Som det fremgår af figuren følger kvindernes indbetaling mændenes i stort set
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Note: Indbetalinger til arbejdsmarkedsordninger og private ordninger (ekskl. ATP og aldersopsparing) divideret med bruttoindkomsten inkl. kapitalindkomst og overskud i egen virksomhed pr. aldersgruppe og køn i 2013.
Kilde: ATP beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik, 2016

alle de mest erhvervsaktive årgange fra
de 30 år til de 59 år. Som 30-årige spa-

I alle årgange mellem 30 år og 59 år sparer kvinder og mænd næsten samme andel af

rer begge køn ca. 5,7 pct. af indkomsten

lønnen op. Gennemsnittet på 7,3 pct. er for alle - både for grupper med og uden indbe-

op, og den andel stiger herefter. De stør-

talinger. Lønmodtagere på overenskomst har typisk en indbetalingsprocent på 12-18 pct.

ste indbetalingsprocenter for begge køn
er der ved 50-års alderen, hvor kvinder i
gennemsnit opsparer 7,8 pct. af lønnen,

klaringen er, at mænd i gennemsnit kom-

at kvinder trækker sig tidligere tilbage

hvilket er 0,2 pct. point mere end det,

mer tidligere ind på arbejdsmarkedet.

end mænd.

mænd præsterer.
Samme billede ses i den anden ende af

Mænds opsparing størst

For de lidt yngre, de under 30-årige,

aldersspektret: På den anden side af de

Alt i alt står mændene imidlertid i sidste

gælder, at mænd forholdsmæssigt beta-

60 år er mænds indbetaling en smule

ende med den største pensionsopspa-

ler en smule mere ind end kvinder. For-

større end kvindernes. Her er grunden,

ring. Da mænds indkomst i gennemsnit

er en del større end kvinders, så sparer

Analytiker i ATP, Kristian Grøsvik peger

til kommer, at kvinder i gennemsnit le-

de markant mere op, selvom andelen er

på, at kvindernes, i kroner og øre, min-

ver næsten fire år længere end mænd og

den samme.

dre pensionsopsparing langt fra slår fuldt

derfor vil modtage folkepension og livs-

igennem, når de bliver pensionister: ”De

varige pensioner i flere år,” siger Kristian

I gennemsnit sparer en 30-59-årig mand

vinder noget af det tabte tilbage, fordi fol-

Grøsvik.

53.000 kr. op om året, mens kvinders

kepensionen er indtægtsreguleret. Her-

opsparing beløber sig til knap 41.000 kr.
Sådan er der regnet

Når kvinder alligevel i forhold til andel
følger med mændene, så er en væsentlig

Indbetalingsprocenten er beregnet som pensionsindbetalingernes andel af den

forklaring, at andelen af mænd og kvin-

samlede bruttoindkomst. De gennemsnitlige indbetalingsprocenter er regnet på

der varierer i forskellige brancher.

individniveau, dvs. at der for hvert individ er regnet en indbetalingsprocent, hvorefter der er lavet et gennemsnit inden for hver aldersklasse og køn.

Omkring halvdelen af de beskæftigede
kvinder er ansat i den offentlige sektor,

Pensionsindbetalingerne består af de samlede indbetalinger til arbejdsmarkeds-

mens det samme kun gælder for knap

ordninger og private ordninger, ekskl. indbetalinger til ATP og aldersopsparing.

hver fjerde mand.
Den samlede bruttoindkomst er summen af erhvervsindkomst, overførselsindDet betyder, at en stor del af kvinderne

komst, kapitalindkomst og overskud fra egen virksomhed, inkl. pensionsbidrag til

er sikret indbetalinger til en pensions-

arbejdsmarkedsordninger og ATP. Lejeværdi af egen bolig, lotterigevinster m.m.

ordning, da stort set alle ansatte i den

indgår ikke i indkomstbegrebet.

offentlige sektor er omfattet af en overenskomst. Blandt privatansatte er bille-

Tallene er beregnet for de 30-59-årige for at analysere den gruppe i den erhvervs-

det mere broget.

aktive alder, som ikke er påvirket af uddannelse og efterløn.
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