




Kjønnsgapet i pensjon



Kjønnsgapet i pensjon 2019



Kjønnsgapet i pensjon etter ytelse



Prosentvis fordeling på pensjonstype



Arbeidsmarked



Sysselsettingsstatistikk, 1970



Sysselsettingsstatistikk, 1980



Andel sysselsatte, 2021



Omfang av deltidsarbeid, 2021



Andel med høyere utdanning, 2021



Lønnsgapet mellom kvinner og menn



Pensjonssystem



Gapet i pensjonsgivende inntekt versus 
opptjening – Norge, Sverige og Finland 



Gapet i pensjonsgivende inntekt versus 
opptjening – Danmark (tjenestepensjon)



Utviklingen i kjønnsgapet framover i tid



Utviklingen i Danmark



Kjønnsgapet 1963-kohorten (2030-)
Gender gap (%) Change in gap (%)

Baseline 43 -

Gender-neutral annuity divisor 31 -12

Ceiling on earnings 23 -7

Care credits 16 -7

Inherited pension rights 14 -3

Guarantee pension 11 -3

Guarantee pension - differentiated 10 -1

Income taxes 7 -3

Source: Halvorsen and Pedersen (2019): "Closing the gender gap in pensions: A microsimulation 
analysis of the Norwegian NDC system"



Framskriving av kjønnsgapet i Norge
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Politikktiltak



Hovedstrategier for å lukke gapet

• Inntektsuavhengig minstepensjon (Danmark, Island)

• Omsorgspoeng og opptjeningstak (Norge, Sverige)

• Etterlattepensjon (Finland)



Strategier for å lukke gapet: opptjening

• Tak på opptjening (Norge, Sverige – men tjenestepensjon kompenserer )

• Omsorgspoeng for barn
◦ Norge: barn under 6 år og inntekt under 4.5G (+ også annen omsorg )
◦ Sverige: barn under 4 år og til den med lavest inntekt

• Kompensasjon for ufrivillig deltid ?

• Pensjonsopptjening under studier (Sverige, Finland)

• Deling av pensjonsopptjening (Sverige, Island – frivillig , noen ordninger , lite 

brukt )



Strategier for å lukke gapet: ytelse

• Kjønnsnøytra le  de lingsta ll 

• Nivåe t på  m instepensjon /garan tipensjon

◦ Island : 51%, Danm ark: 37%, Norge  31%, Sverige  22%, Fin land  21%

• Ette rla ttepensjon /arv av re ttighe te r

◦ Fin land  (a lle  e tte rla tte , avkorte t m ot egen  pensjon), Norge /Sverige : fases u t

• Annet: bostøtte , ska tte system



Kompensasjon og insentiver - kvinner
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Takk!
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