
Här är några fördelar med 
flexpension för dig som 
arbetsgivare

Du är en del av den svenska modellen. Den svenska modellen innebär att 
parterna på arbetsmarknaden, arbetstagare och arbetsgivare, tar ett gemensamt 
ansvar för att vi både ska ha konkurrenskraftiga företag och bra villkor för de 
anställda. Det gör vi genom kollektivavtal. Svenska modellen bygger på tanken att 
det är du som arbetar i en specifik bransch, som också bäst vet hur villkoren ska ut-
vecklas för branschen. Parterna har i över hundra år identifierat brister och problem 
på arbetsmarknaden och därefter skapat lösningar.

En ansvarsfull arbetsgivare. Att måna om den svenska modellen och fortsätta 
att ta gemensamt ansvar för samhällsproblem är något flera arbetsgivarorganisa-
tioner redan har tagit ställning för. Du som verkar inom tjänstesektorn kan också 
bidra till det arbetet genom att berätta för din arbetsgivarorganisation att du vill 
att 2017 års avtal ska innehålla en överenskommelse om flexpension. 

En attraktiv arbetsgivare. I Sverige lever vi lika länge oavsett vilken bransch 
vi jobbar inom. Det blir en märklig och skev arbetsmarknad när Unionens medlem-
mar inte omfattas av en förmån på ditt företag, men skulle få ökade avsättningar till 
tjänstepension hos en arbetsgivare med ett annat kollektivavtal.

Erfaren personal som orkar jobba längre. Med en förstärkt möjlighet att 
gå ned i tid får medarbetare som i många fall har lång erfarenhet, unik kompetens 
och därmed är svårersättliga på arbetsplatsen, ork och lust att arbeta längre. Det är 
kostnadseffektivt och underlättar kompetensöverföring till yngre kollegor. 

Ett tryggt och stabilt system. Avsättningarna till flexpension ligger inom 
ramarna för det befintliga ITP-systemet. Det är ett 
stabilt och tryggt system som förhandlas kollektivt 
för att generera största möjliga avkastning till så låga 
förvaltningsavgifter som möjligt. På så sätt kommer 
pengarna din personal till del på bästa sätt.

Flexpension — en bra 
lösning för alla

Vad är flexpension? 
Flexpension är en förmån som 
består av två delar. Den ena delen 
är en extra avsättning till tjänste-
pensionen som bygger på den 
tjänstepensionsavsättning som du 
som arbetsgivare redan gör idag.  
 Den andra delen är en förstärkt 
möjlighet att gå ner i arbetstid 
inför pensionen. Som arbetsgivare 
får du bland annat bättre förutsätt-
ningar för kompetensöverföring. 

Varför flexpension? 
Vi lever allt längre i Sverige och 
det är positivt. Men det innebär 
också att den allmänna pensionen 
ska räcka till fler personer under 
en längre tid vilket gör att den all-
männa pensionen stadigt sjunker.
 Med lägre allmän pension så 
behöver vi jobba längre, både för 
att finansiera pensionssystemet 
och för att få en bra ekonomi 
när vi går i pension. Unionens 
undersökningar visar att många 
dessutom vill jobba längre om det 
finns en större flexibilitet i slutet 
av arbetslivet.
 Flexpension finns redan på näs-
tan alla Unionens avtalsområden. 
I avtalsrörelsen 2017 är en av 
Unionens viktigaste frågor att alla 
avtalsområden ska omfattas. 
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