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De utlandsföddas pension 
 

 

Inledning 

 

Sedan förslaget om det nya ålderspensionssystemet och dess införande från och med den 1 

januari 1999 har SIOS hävdat att det nya systemet missgynnar utrikesfödda. Denna åsikt har 

inte fått något gehör. På sistone har dock frågan om pensioner för utrikes födda 

uppmärksammas i tre rapporter som föreslår att något bör göras eftersom personer födda 

utomlands riskerar att få lägre pension än inrikes födda. 

 

Syfte för denna skrivelse är att redogöra för innehållet i dessa rapporter och föreslå styrelsen 

ett antal åtgärder.  

 

Dispositionen i denna skrivelse är följande: 

 

1. Det nya pensionssystemet 

2. Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området (SOU 2010:105) 

3. Artikeln Pensionsreformen och invandrarna (Jan Ekberg och Thomas Lindh, 2011) 

4. Rapporten Varning för lågpension (Folksam, 2011) 

5. Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28) 

6. Slutsatser 

7. Förslag till åtgärder 

 

 

1. Det nya pensionssystemet 

 

Det nya pensionssystemet är avgiftsbaserad och grundar sig på att hela livsinkomster ligger 

till grund för den framtida pensionen. För varje år man tjänar in till sin pension får man 

pensionsrätt för inkomster som är maximalt 7,5 inkomstbasbelopp (inkomstbasbeloppet är 

52 900 kr för 2011). Pensionsrätt räknas också bl.a. för den som varit sjuk, arbetslös eller har 

haft förtidspension. Även föräldraledighet, värnplikt och studier ger pensionsrätt.  

 

Man kan särskilja tre typer av pension: 

- Allmän pension 

- Tjänstepension 

- Privat pension 

Den allmänna pensionen består i sin tur av tre delar: 

- Inkomstpension 

- Premiepension 

- Garantipension 

 

Dessutom kommer äldreförsörjningsstödet och bostadstillägg att redogöras. 

 

Inkomstpension 

Inkomstpensionen är den större delen av den allmänna pensionen. Här räknas alla inkomster 

som en person har under sitt liv. Pensionen kas tas ut redan vid 61 års ålder, men ju senare 

man går i pension, desto högre blir den årliga pensionen. Inkomstpensionen betalas alltid för 

hela livet och beräknas lika för kvinnor och män. 
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Den allmänna pensionen är kopplad till inkomstutvecklingen för förvärvsaktiva. Detta bidrar 

dels till systemets finansiella stabilitet, dels ger det möjlighet till realt höjda pensioner 

eftersom de utvecklas med inkomstutvecklingen.  

 

Pengarna till pensionssystemet betalas av den enskilde, dess arbetsgivare och i vissa fall av 

staten genom pensionsavgifter. Hela pensionsavgiften är på 18,5 procent och är en del av de 

sociala avgifterna. Av de 18,5 procent av inkomsten avsätts 16 procent till en individuell 

inkomstpensionsrätt i fördelningssystemet. Resterande del av avgiften, 2,5 procentenheter, 

sätts in på ett individuellt premiepensionskonto. 

 

Premiepension 

Premiepensionen är den del av pensionen som var och en själv får placera i fonder. Den 

inbetalda avgiften (premien) fonderas. Den enskilde kan själv välja kapitalförvaltare. 57 

procent av spararna har gjort aktiva val inom systemet. Pensionens storlek beror bland annat 

på utfallet av kapitalförvaltningen.  

 

Då större delen av premiepensionen är placerad i aktier så förändras premiepensionens värde i 

enlighet med börskurserna. Prognoser visar på att utbetalningarna från premiepensionen 

kommer att stå för en allt större del av pensionssparandet i framtiden. 

 

Premiepension får tas ut från och med den månad då pensionsspararen fyller 61 år. Den 

behöver inte tas ut samtidigt med inkomstpensionen och någon tidpunkt när pensionen senast 

måste tas ut finns inte. Premiepensionen varar livet ut och beräknas lika för kvinnor och män. 

 

Garantipension 

Garantipensionen är grundskyddet för dem som har haft låg eller ingen inkomst alls. Den som 

inte själv har arbetat ihop en tillräcklig pension garanteras en utfyllnad med garantipension. 

Utfyllnaden finansieras via statsbudgeten och kan tidigast betalas ut från 65 års ålder. Full 

garantipension uppgår till 2,13 prisbasbelopp för ensamstående och 1,90 prisbasbelopp för 

gifta. Prisbasbeloppet för 2011 är 42 800 kr. Full garantipension för 2011 uppgår därmed till 

7 780 kr per månad. Garantipensionen är något lägre om man är gift (6 931 kr per månad). Är 

man född senare än 1937 är full garantipension 7 597 kr per månad (6 777 kr per månad för 

gifta). 

 

Ca 670 000 pensionärer (avser 2010) har garantipension i någon form. Ca 218 000 av dessa 

har endast garantipension till följd av att deras inkomstgrundade ålderspension är så låg att 

deras garantipension avräknades 100 procent mot deras inkomstgrundade pension. Om man 

uttrycker detta i procent innebär det att 43 procent av pensionärerna har garantipension i 

någon form. 81 procent av garantipensionärerna är kvinnor. 

 

Garantipensionen räknas också av mot vissa andra pensionsinkomster och utbetalas i 

förhållande till hur många år man varit bosatt i Sverige. För rätt till garantipension krävs 

minst tre års bosättning och för full garantipension krävs minst 40 års bosättning. För den som 

varit bosatt kortare tid än 40 år reduceras garantipensionen med 1/40 del för varje år. 

Garantipensionen är kopplad till prisbasbeloppet. Det innebär att garantipensionen följer med 

prisutvecklingen och inte löneutvecklingen. 

 

En ny lag som infördes 2006 ger emellertid flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i 

Sverige rätt att tillgodoräkna åren från och med 25 års ålder till och med ankomsten till 

Sverige som försäkringstid för garantipension (SFS 2005:728).  
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Äldreförsörjningsstöd  

 

Äldreförsörjningsstödet infördes 2003 och garanterar personer som är bosatta i Sverige och är 

65 år eller äldre en viss lägsta levnadsnivå. Utgångspunkten för denna reform var att 

permanent försörjning för folk över 65 år inte bör tryggas genom försörjningsstöd 

(socialbidrag) eftersom det är avsett för personer med tillfälliga ekonomiska problem. Vid 

prövning av rätten till äldreförsörjningsstöd beräknas först de totala inkomsterna. Från 

inkomsterna görs avdrag för skälig bostadskostnad och det som blir kvar av inkomsterna 

jämförs med ett fastställt belopp för skälig levnadsnivå. Skälig bostadskostnad är en 

bostadskostnad som inte överstiger 6 200 kronor för ogift och 3 100 kronor för den som är gift 

eller ingått registrerat partnerskap.  

 

Som skälig levnadsnivå räknas 4 831 kronor per månad för ogifta och 4 044 för gifta. 

Siffrorna avser 2010 och beräknas med hjälp av prisbasbeloppet. Om inkomsten efter avdrag 

för skälig bostadskostnad understiger skälig levnadsnivå utbetalas äldreförsörjningsstöd med 

mellanskillnaden. 

 

Äldreförsörjningsstödet omgärdas av ryktesspridning som gör gällande att invandrare får 

högre pensioner än svenskar. Detta är felaktigt. Var tredje mottagare är född i Sverige. 

Äldreförsörjningsstöd finns som ett skyddsnät för de pensionärer som inte ens kvalificerar sig 

till garantipension. Det kan vara företagare som inte betalat sina pensionsutgifter, det kan vara 

personer (även födda i Sverige) som levt utomlands under många år, det kan vara personer 

med låg ålderspension som påbörjar sitt uttag tidigt. Detta statliga stöd finns därför att 

kostnaden annars hade övervältrats på kommunerna i form av socialbidrag och det vill vi 

undvika. Äldreförsörjningsstödet omfattar alla och kan även komplettera garantipensionen om 

den är tillräckligt låg. Enda möjligheten att få lägre pension än äldreförsörjningsstödet är om 

man har en förmögenhet. 

 

Bostadstillägg (BTP) 

 

De ändrade reglerna för bostadstillägg för pensionärer (BTP) började också gälla 2003. 

Försäkringskassan fastställer först rätten till bostadstillägg. Boendekostnaden fastställs 

beroende på vilken typ av bostad man har. Mot bakgrund av bostadskostnaden fastställs sedan 

vad som är högsta möjliga bostadstillägg och därifrån dras en viss del av inkomsten. Vad som 

då blir över är det bostadstillägg som ska betalas ut. Cirka 300 000 pensionärer uppbär idag 

BTP. 

Bostadstillägget höjdes av regeringen 2007 som en riktad förbättring till de allra lägsta 

disponibla inkomsterna. Bostadstillägg är maximalt 93 procent av bostadskostnaden per 

månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är ogift och 2 500 kronor för 

den som är gift. Det betyder att den högsta möjliga ersättningen är 4 650 kronor för den som 

är ogift och 2 325 för den som är gift. 

 

Tjänstepension 

 

Tjänstepensionerna (kallas även avtalspension) utgår ett komplement till den allmänna 

pensionen och grundar sig på en utfästelse för arbetsgivaren gentemot arbetstagaren att ge 

olika förmåner efter pensioneringen. Tjänstepensionen kan ha sin grund antingen i ett 

kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare. I 

Sverige omfattas omkring 90 procent av arbetstagarna av kollektivavtal om tjänstepension. 
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Privat pension 

 

Den enskilde kan helt frivilligt avsätta pengar för ett privat pensionssparande. Avdragsrätten 

för detta är 12 000 kr per år från och med 2008. 

 

2. Ålderspension för invandrare från länder utanför OECD-området (SOU 2010:105) 

 

Bakgrunden till denna rapport, som är den sjätte av flera från Sociala rådet, är oklarheter kring 

den ekonomiska situationen för personer som kommit till Sverige och som saknas 

pensionsrättigheter från det land eller de länder där de tidigare bott. Sociala rådets uppdrag 

var att agera som rådgivare till regeringen på hälso- och sjukvårdsområdet samt i sociala 

frågor. Uppdraget omfattade de tre åren 2008–2010. I rådet ingår forskare från olika 

vetenskapsområden samt generaldirektörerna för Försäkringskassan och Socialstyrelsen. 

Rapporten är skriven av Lennart Flood, professor i ekonometri vid nationalekonomiska 

institutionen, handelhögskolan vid Göteborgs Universitet, och andra Mitrut, doktor i 

nationalekonomi från Göteborgs Universitet. 

 

Syftet med denna rapport är att analysera frågor om förväntad inkomst från det allmänna 

pensionssystemet för en grupp av invandrare med en svag anknytning till arbetsmarknaden. 

Ett exempel på en sådan grupp är de individer som invandrat till Sverige från ett icke OECD-

land. I rapporten jämförs de ekonomiska förutsättningarna för dessa utrikes födda män och 

kvinnor mot de villkor som gäller för inrikes födda. Speciellt kommer skillnader mellan olika 

födelsekohorter att uppmärksammas. Avsikten är inte enbart att kommentera dagens situation 

utan avsikten är framförallt att uttala sig om den förväntade framtida pensionen för dem som 

idag är i yrkesaktiv ålder. 

 

Rapporten inleds med en internationell utblick där frågor som samordning av pensioner och 

internationella regler och konventioner beskrivs. En konsekvens av denna beskrivning är att 

det är osannolikt att de utrikes födda som ingår i vår studie har några pensionsrättigheter från 

sitt hemland. Rapporten utgår därför i fortsättningen vid beräkningen av de utrikes föddas 

pension att denna enbart beror på intjänade pensionsrätter i Sverige. Sedan följer en kort 

beskrivning av det svenska pensionssystemet. Som en utgångspunkt för beräkningarna av 

framtida förväntade pensioner ges en beskrivning, baserat på data från 2007, av de 

ekonomiska variabler som har relevans för den ekonomiska levnadsstandarden.  

 

En genomgång av ekonomiska resurser visar att invandrare från ett land utanför OECD-

området har väsentligt sämre förutsättningar att få en hög levnadsstandard som pensionärer än 

dem som är födda i Sverige. En viktig fråga är huruvida det allmänna pensionssystemet 

kommer att utjämna dessa skillnader när pensionen tas ut. Sedan följer ett kapitel som 

beskriver framskrivningen av pensionsgrundande inkomster, och baserat på dessa data 

genomförs en konsekvensanalys av den allmänna ålderpensionen.  

 

En sammanfattning av de resultat som redovisas i rapporten är att invandrarnas pensioner, och 

då i synnerhet kvinnornas, är alltför låga för att skapa förutsättningar för en rimlig 

levnadsstandard. För att öka den disponibla inkomsten för dessa grupper krävs både 

äldreförsörjningsstöd och bostadsstöd. En ökning av pensionsnivåerna skulle även kunna 

erhållas genom inkomstindexering av garantipensionen. En inkomstindexerad garantipension 

tillsammans med 40 bosättningsår skulle ge en allmän pension på 70–80 procent av 

ålderspensionen för en inrikes född man.  
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Den högre garantipensionen skulle delvis vara självfinansierad genom att detta medför 

minskat behov av äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag. Det ska dessutom framhållas att en 

inkomstindexering även skulle innebära en högre pension för de inrikes födda kvinnorna. 

 

3. Pensionsreformen och invandrarna 

 

Artikeln är skriven av Jan Ekberg, professor emeritus i nationalekonomi och verksam vid 

Centrum för arbetsmarkandspolitisk forskning (CAFO) Linnéuniversitetet och Thomas Lindh, 

professor i nationalekonomi med tjänstgöring 50% vid Institutet för Framtidsstudier och 52% 

vid CAFO Linnéuniversitetet. Artikeln publiceras i tidskriften Ekonomisk Debatt, nr 5 2011 

årgång 39.  

 

Artikeln granskar ålderspension år 2008 för invandrare som kom till Sverige före 1970. 

Jämförelsen sker med infödda med ungefär samma inkomstutveckling i arbetsför ålder. För 

äldre pensionärer, över 70 år, är den offentliga ålderspensionen för invandrarna ungefär 

densamma som för infödda. I åldern 65–66 år är ålderspensionen för invandrarna klart lägre 

än för de infödda. Sannolikt var tidigare regler för beräkning av offentlig ålderspension mer 

gynnsamma för invandrare än reglerna i det nya pensionssystemet. Statistik saknas om 

invandrare får någon pension från hemlandet. Större kunskaper behövs om hur 

pensionssystemen fungerar i och mellan olika länder i tider med omfattande internationell 

migration.  

 

En sannolik förklaring till skillnaderna mellan åldersklasserna är att de tidigare reglerna för 

beräkning av offentlig ålderspension var mer gynnsamma för invandrarna än de nyare 

reglerna. Den grupp som undersökts är invandrare som integrerades väl på arbetsmarknaden 

och i huvudsak varit stadigvarande bosatta i Sverige. I vad mån en individ då får någon 

pension från sitt hemland har vi ingen samlad kunskap om. 

 

Utfallet är beroende av hemlandets regler på området och kan därför antas variera starkt 

mellan olika individer. Inom EU bör dock sådana förmåner finnas men olika länder har 

anslutits till EU vid olika tidpunkter. 

 

Flyktingar och deras anhöriga som anlänt till Sverige under de senaste 20–30 åren har 

integrerats betydligt sämre på arbetsmarknaden. Kombinationen med att livstidsinkomsten 

från arbete efterhand får allt större betydelse för beräkning av offentlig pension gör att det kan 

förväntas ett allt större antal äldre invandrare med låga pensioner och därmed större skillnader 

än i dag i ålderspension mellan invandrare och infödda. Detta får också stöd i nyligen gjorda 

beräkningar av Flood och Mitrut (2010). En faktor som också kan bidra till ökad olikhet är att 

vi vet att det numera också finns stora regionala skillnader inom Sverige i hur flyktingar har 

integrerats på arbetsmarknaden. Dessa regionala skillnader är mycket större än i den infödda 

befolkningen. Flyktingar (invandrare) från samma land och med samma vistelsetid i Sverige 

kan i framtiden få helt olika pensionsutfall beroende på var de hamnat (placerats) i Sverige. I 

vilken utsträckning andra transfereringar som garantipension, bostadsbidrag och 

(äldre)försörjningsstöd kommer att utjämna dessa skillnader vet vi inte. Även om en viss 

utjämning kommer att finnas förefaller det rimligt att anta att skillnaden i genomsnittsinkomst 

mellan utrikes och inrikes födda pensionärer i framtiden blir större än i dag. Dessutom kan det 

förväntas att inkomstspridningen bland utrikes födda pensionärer kommer att öka med en 

större andel fattigpensionärer.  
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Vidare kommer det sannolikt att finnas stora skillnader mellan individer i möjligheten att få 

någon pension från sitt hemland, speciellt för dem som kommer från länder utanför EU. För 

att få någon sådan pension krävs att en invandrare boende i Sverige ansöker om pension hos 

hemlandets pensionsmyndigheter. För flyktingar kan dock benägenheten att ta kontakt med 

hemlandets myndigheter vara låg.  

 

Hur pensionssystemet fungerar på mycket lång sikt är också beroende av ställningen på 

arbetsmarknaden för invandrares ättlingar födda i Sverige. Studier av exempelvis Rooth och 

Ekberg (2003) och Hammarstedt och Palme (2006) visar att arbetslöshet och inkomstnivå 

tenderar att ”ärvas” över generationer bland invandrare. Sammanfattningsvis behövs betydligt 

bättre kunskaper om hur pensionssystemen fungerar både i och mellan olika länder i en värld 

med internationell migration. 

 

 

4. Varning för lågpension  

 

Rapporten är skriven av Håkan Svärdman, välfärsanalytiker, på uppdrag av Folksams 

mångfaldsansvarige Mikael Petersson.  

 

En hygglig pension kräver ett långt arbetsliv. Det reformerade pensionssystemet, som infördes 

år 2000, är inte lika förlåtande som det gamla ATP-systemet. Det blir väldigt tydligt i 

Folksam senaste rapport, Varning för låg pension.   

 

I rapporten har studerats tre grupper av personer som är födda utanför Norden och som 

invandrade till Sverige under olika perioder. Den första gruppen är utrikesfödda 40-talister 

som bosatte sig i landet under åren 1965-1969. Den andra gruppen är utrikesfödda 60-talister 

som invandrade till Sverige under åren 1985 -1989. Och slutligen 70-talisterna som bosatte 

sig i Sverige under åren 1990-1995. I dag finns det drygt 200 000 utrikesfödda pensionärer. 

År 2030, då 60-talisterna har börjat gå i pension, beräknas antalet ha ökat till 373 000.  

 

Folksams rapport visar att de utrikesfödda 40-talisterna får 5 900 kronor mindre i pension per 

år än vad den genomsnittliga pensionären i samma årskullar får. Den sammanlagda 

pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension för utrikesfödda var däremot 

betydligt lägre än riksgenomsnitt. Utrikesfödda 40-talister får 21 000 kronor mindre per år än 

den riksgenomsnittliga pensionen.  

 

De yngre utrikesfödda som bosatte sig i Sverige under åren 1985 och 1994 har sämre 

förutsättningar att skaffa sig en pension i nivå med vad de utrikesfödda 40-talisterna. Våra 

prognoser visar att de utrikesfödda 60-talisterna får 29 000 kronor mindre i pension per år än 

inrikesfödda. För de utrikesfödda 70-talisterna blir skillnaden ännu större, 36 000 kronor 

mindre i pension per år jämfört med inrikesfödda 70-talister.  

 

Utrikesfödda 60-talister skulle behöva gå i pension mellan 67 och 68 års ålder för att 

kompensera skillnaden gentemot de inrikesfödda. Och de utrikesfödda 70-talisterna i 

förortsområdena behöver lägga till ytterligare ett yrkesår för att komma i jämförbar nivå som 

inrikesfödda. Ett annat sätt att kompensera skillnaden i pension är att påbörja ett privat 

pensionssparande, men det kräver ett månadssparande på minst 3 000 kronor. Förvisso kan 

båda handlingsalternativen kombineras, men det är långt ifrån ett alternativ för alla. Många 

utrikesfödda har redan i dag stora svårigheter på arbetsmarknaden och det lär inte bli lättare 

när de blir äldre och deras ekonomiska marginaler begränsar möjligheterna att spara. 



 7 

 

Den bästa pensionsförsäkringen för utrikesfödda är att sysselsättningen ökar och 

arbetslösheten minskar, men för att kompensera de redan uppkomna pensionsförlusterna ser 

vi två möjligheter som statsmakten bör utreda vidare. För det första låta löneindexera 

garantipensionen och därmed förhindra att pensionsgapet mellan utrikes- och inrikesfödda 

personer vidgas ytterligare. För det andra bör skatteavdraget för privat pensionssparande för 

individer som riskerar låg allmän pension höjas. Det kan åstadkommas genom att 

avdragsrätten kopplas till individens pensionsbehållning. En sådan reform skulle dessutom 

göra det mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att arbete mera.  

 

5. Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 2011:28) 

 

Regeringen beslutade 2009 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att identifiera faktorer 

som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och sina ursprungsländer. I 

uppdraget ingick att kartlägga rörelsemönster och analysera hur ökad rörlighet kan bidra till 

utveckling i migranternas ursprungsländer såväl som ge positiva effekter i Sverige.  

 

I sitt slutbetänkande Cirkulär migration och utveckling – förslag och framåtblick (SOU 

2011:28) analyserar kommittén frågan om det är möjligt att göra garantipensionen exportabel 

även till tredje land, det vill säga att ta med sig garantipensionen till ett annat land än länder 

som omfattas av EU och EES området och Schweiz. 

 

Socialförsäkringen i Sverige bygger på en gränsdragning mellan bosättningsbaserade och 

arbetsbaserade förmåner. Bosättningsbegreppet i balken går ut på att, om inget annat särskilt 

anges, en person ska anser vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sin egentliga hemvist 

här i landet. Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid 

än ett år ska anses vara bosatt här, om inte synnerliga skäl tar mot det. En i Sverige bosatt 

person som lämnat landet ska fortfarande anses vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas 

vara längst ett år. 

 

Garantipensionen räknas som en bosättningsbaserad förmån. Detta innebär att rätten till 

garantipension upphör efter ett års utlandsvistelse. Det finns dock undantag till denna regel  

Den svenska garantipensionen är en exportabel förmån inom EU och EES-området och 

Schweiz, det vill säga EU och Island, Liechtenstein och Norge. Genom avtal med Kanada kan 

garantipensionen under vissa förutsättningar betalas ut till den som bor i Kanada. EU har även 

associationsavtal med Algeriet, Marocko, Tunisien, Kroatien, Israel och Makedonien och 

bedöms att detta avtal ska utvecklas till att även innefatta rätten att få med sig 

garantipensionen till dessa länder. 

 

Vidare, redogör kommittén för de skäl som kan finnas för att göra det möjligt för 

utlandsfödda att ta med sig garantipensionen till sitt ursprungsland. Kommittén menar att 

incitamenten och möjligheterna att flytta till tredje land skulle öka genom att göra 

garantipensionen exportabel, eftersom garantipensionen erbjuder en social trygghet. 

Eventuella inlåsningseffekter på grund av att en pensionär inte har råd att flytta till tredje land 

skulle reduceras. Detta skulle framför allt gynna kvinnor, som utgör den största gruppen med 

garantipension. Återvandring av personer i pensionsålder kan bidra till kunskapsspridning i 

ursprungslandet om förhållanden i Sverige. Det är också viktigt att underlätta för individen att 

ha möjlighet att tillbringa sina sista år i ursprungslandet. Att ta med sig garantipensionen kan 

även motiveras utifrån att det handlar om en förmån som ”tjänats in” i förhållande till antalet 

år som personen varit bosatt i Sverige. 



 8 

 

Kommittén valde dock att inte lägga fram något förslag om att göra garantipension 

exportabel. Kommittén anför att denna skulle innebär en stor förändring i socialförsäkringens 

grundläggande konstruktion med en gränsdragning mellan bosättningsbaserade och 

arbetsbaserade förmåner.  

 

 

6. Slutsatser 

 

På senare år har frågan om utrikes föddas pensioner uppmärksammats av två rapporter och en 

artikel utifrån olika utgångspunkter och undersökningsgrupper. Gemensamt för dem är att 

deras slutsatser pekar på att det nya pensionssystemet som började gälla från och med den 1 

januari 1999 missgynnar personer födda utomlands och som migrerat till Sverige och är 

bosatta i landet. De två rapporterna menar också att pensionsgapet mellan utrikes- och 

inrikesfödda vidgas ytterligare.  

 

Två av dessa rapporter föreslår att garantipensionen bör inkomstindexeras, det vill säga följa 

löneutvecklingen, i ställer för att som idag följa prisutvecklingen. Folksams rapport kommer 

också med förslag om att skatteavdraget för privat pensionssparande för individer som 

riskerar låg allmän pension bör höjas. 

 

Vid genomgången av litteraturen framgår också att prognoser visar på att utbetalningarna från 

premiepensionen kommer att stå för en allt större del av pensionssparandet i framtiden. Detta 

innebär att allt större ansvar läggs på individerna. En viktig fråga för SIOS är att undersöka 

hur detta berör våra medlemmar. 

 

När man i ett större perspektiv tar hänsyn till den demografiska utvecklingen kommer frågan 

om pensioner för utrikes födda att få allt större betydelse. Om Sverige vill locka arbetskraft 

bör även erbjuda bra villkor för alla.  

 

Frågan om att göra garantipensionen portabel är också viktig. Möjlighet att välja och den ökad 

trygghet som innebär att ta med sig garantipensionen skulle betyda mycket för de personer 

som vill återvandra till sina ursprungsländer. 

 

SIOS styrelse föreslås därför anta ett antal åtgärder för att försöka påverka utvecklingen av 

medlemmarnas pensioner och även möjlighet att ta med sig garantipensionen till 

ursprungsländerna. 

 

 

7. Förslag till åtgärder 

 

1. Att uppvakta de politiska partierna och berörda myndigheter för att uppmärksamma 

problematiken om det ökande pensionsgapet mellan utrikes- och inrikesfödda. I dessa 

uppvaktningar läggs fram förslagen att garantipensionen inkomstindexeras och att 

skatteavdraget för privat pensionssparande för individer som riskerar låg allmän 

pension höjs. 

 

2. Att uppvakta de politiska partierna och berörda myndigheter om möjligheten för 

utlandsfödda att ta med sig garantipensionen till ursprungsländerna. Dessa länder bör 
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vara i första hand SIOS medlemmars ursprungsländer. En möjlig väg att nå detta är att 

föreslå att avtal ingås med dessa länder. 

 

3. Att föreslå Folksam att anordna informationsmöten om pensioner med SIOS 

medlemsförbund. 

 


