
Utvärdering intervjuer inför valet 
 
Fråga 1 Sverige har sämst pensioner i Norden? 
Fråga 2 Varför används inte hela pensionsavgiften på 18,5%, utan bara 17,21%? 
Fråga 3 Jämställdhet mellan kvinnor och män? 
Fråga 4 Ska vi lägga ner pensionsgruppen? 
Fråga 5 Arne pension? 
 
 

Parti Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

 
Socialdemokraterna 

 
Menar att det är svårt 
att jämföra. 
(Målet är 70% av 
slutlönen.) 
 

 
Inget riktigt svar.  
Ev. höjning av 
medlemsavgiften från 
18,5%. 

 
Håller med, inget 
konkret förslag. 

 
Nej men göra den mer 
öppen. 

 
Tycker det är en 
intressant fråga men är 
dåligt uppdaterad. 
Svarade svävande. 

Moderaterna Inget svar men håller 
med om att det är 
märkligt. 
 
 

Otydlig information om 
avgiftssystemet. Men 
vill inte ha någon 
höjning av 
medlemsavgiften. 
 

Håller med, inget 
konkret förslag. 

Nej Accepterar Arne men 
med stor tveksamhet. 

Sverigedemokraterna Har en egen modell 
hur pensionerna borde 
vara. 

Är helt med oss, tycker 
att 18,5% ska gå in i 
systemet. 
 

Bra men det ska vara 
jämlikt system mellan 
kvinnor och män. 
 

Lägg ner gruppen, SD 
inte inbjudna. 

Bra, kan utvecklas 
ännu mer. 

Centerpartiet Anmärkningsvärt! Dåligt påläst, nämnde 
att regeringen 
diskuterat mer gas i 
systemet. 
Skulle återkomma med 
svar – vilket han inte 
gjorde. 
 

Stor fråga som Centern 
jobbar med men inget 
konkret förslag. 

Sitter i 
pensionsgruppen – 
inget konkret förslag 
på förändring. 

Känner inte till – men 
måste vara öppen för 
nya förslag. 



Parti Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

 
Vänsterpartiet 

 
Anser att det är 
allvarliga brister i 
pensionssystem. Står 
inte bakom systemet. 

 
Osäker på vänsterns 
hållning men menar att 
18,5% av avgiften bör 
gå in i systemet istället 
för 17,21%. 
Skulle återkomma med 
svar skriftligt – vilket 
hon inte gjorde. 
 

 
Håller med, inget 
konkret förslag. 

 
Inte med i gruppen. 
Inget värde – ingen 
insyn, inga protokoll, 
vill därför skrota 
pensionsgruppen. 
Nästa steg är att trycka 
upp inkomstpensionen. 
 

 
Stöder förslaget men 
har lagt en egen 
motion ang. Arne.  
 
 

Miljöpartiet Intressant jämförelse. 
Vill höja pensionerna. 

Komplettera broms 
med gas. Hela avgiften 
18,5% ska in i 
systemet. Viktigt med 
ett pensionssystem 
som man förstår. 
 

Vill ha ett mer jämställt 
pensionssystem. 

Sitter i gruppen. Bra men utveckla, 
förslag finns från MP. 

Liberalerna Bedrövligt – men svårt 
att jämföra mellan 
olika länder eftersom 
bostadstilläggen skiljer 
sig. 
 

Kan inte svara på 
frågan men hänvisar till 
pensionsgruppen. 

Har tittat på kvinnors 
respektive mäns 
pensioner och förslag 
kan komma. 
 
 

Ingen kommentar Vet inte, inte påläst. 

Kristdemokraterna Ingen intervju – hörde 
inte av sig. 

    

 


