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Underlag för Panelsamtal om pensionsfrågan  
onsdag den 5 september 2018 
 
2018-09-05 
Julio Fuentes 

 

Tre typer av pension: 
• Allmän pension 

• Tjänstepension (avtalspension) 

• Privat pension 

 

Allmän pension 
Den allmänna pensionen består av tre delar: 

• Inkomstpension 

• Premiepension 

• Garantipension 

 

Inkomstpension 

Hela livsinkomster ligger till grund för inkomstpensionen. Varje år avsätts 16 procent av den 

pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.  

 

Premiepension 

En del av inbetalningarna till den allmänna pensionen (2,5 procent) får var och en placera själv i 

fonder.  

 

Garantipension  

Den är ett grundskydd till den som saknar eller har låg inkomstpension och det betalas från och med 

65 års ålder. För att få full garantipension krävs att personen varit bosatt inom Sverige i 40 år. 

Kortare vistelsetid reducerar garantipensionen med 1/40 per år. För 2018 är full garantipension 8 076 

kr/mån för ogifta, och 7 204 kr/månad för gifta (före skatt).  

 

Bostadstillägg  

Det är ett inkomstprövat stöd för bostadskostnader om personen har fyllt 65 år. Maximalt 

bostadstillägg uppgår 2018 till 5 560 kr. 

 

Äldreförsörjningsstödet får ansökas för att uppnå en skälig levnadsnivå om en person har fyllt 65 år 

och har låg eller ingen inkomstpension och är bosatt i Sverige. Den skäliga levnadsnivån 2018 är 

5 634 kr/mån för ensamstående och 4 590 kr/mån för gifta efter att boendekostnaden är betald. 

Skälig bostadskostnad 2018 är upp till 6 620 kr/månad för ogifta och 3 310 kr/månad för gifta.  
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Rapporter om utrikes föddas pension 
 

Varning för låg pension  
Folksam, oktober 2011 

 
Undersökning omfattar samtliga utrikes födda som var folkbokförda i Sverige som hade invandrat till 

Sverige under de aktuella perioderna. Utrikes födda från Norden ingår inte i undersökningen. 

Sammanlagt 30 050 personer, varav 4 752 stycken 40-talister, 12 570 stycken 60-taliser och 16 728 

stycken 70-talister. 

LUA-områden (Lokalutvecklingsavtal tecknat med staten) är stadsdelar i landets storstadskommuner 

som kännetecknas av lägre sysselsättningsgrad, högre andel med långvarigt försörjningsstöd och 

lägre andel med högre utbildning. 2011 fanns 38 LUA-områden i 21 kommuner. 
 

Total pension för utrikes födda jämfört med ”rikspensionen” 
(Det ingår allmän pension, tjänstepension och privatpension och BTP) 
 

40-talister utanför LUA 90 % 

40-talister i LUA 79 % 

 

Allmän pension för utrikes födda jämfört med ”rikspensionen” 
(Beräknad på genomsnittlig årsinkomst och intjänad pensionsrätt) 
 

40-talister utanför LUA 96 % 

40-talister i LUA 93 % 

  

60-talister utanför LUA 86 % 

60-talister i LUA 78 % 

  

70-talister utanför LUA 85 % 

70-talister i LUA 76 % 

 

Förslag 

• Löneindexera garantipensionen och därmed förhindra att pensionsgapet vidgas ytterligare.  

• Skatteavdraget för privat pensionssparande för individer som riskerar låg allmän pension höjs. 

Det kan åstadkommas genom att avdragsrätten kopplas till individens pensionsbehållning. 
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Hur stor blir pensionen för utrikes födda?  
En rapport om kompensationsgrader 
minpension.se 2017 
 
Kompensationsgraden: hur stor andel av slutlönen man får i pension. 
Data är beräknad på inkomstpension/tilläggspension, premiepension och garantipension. Till det 
kommer tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande  
Äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg för pensionärer eller utländska pensioner ingår inte i 
beräkningarna. Data är från början av 2015 enligt statistik av registrerade användare hos 
minpension.se. 
 
 
Median kompensationsgrad för individer med lön mellan 25 000 – 30 000 kr/mån 
 

 Samtliga Utrikesfödda Födda i Sverige 

Födda 1951 - 1959 61,2 53,3 61,7 

Födda 1960 - 1969 59,8 51,2 60,3 

Födda 1970 – 1979 58,3 51,7 58,9 

 
 
Median kompensationsgrad för individer med lön mellan 30 000 – 35 000 kr/mån 
 

 Samtliga Utrikesfödda Födda i Sverige 

Födda 1951 - 1959 58,9 52,2 59,4 

Födda 1960 - 1969 58,3 51,8 58,7 

Födda 1970 – 1979 57,1 51,1 57,6 
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Rapport om årskullarna 1938 till 1946 
 
Vad blev det för pension 2014?  
En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 
Folksam, mars 2014  
 
I kartläggningen ingår samtliga årskullar födda mellan åren 1938–1946, som tog ut hel allmän 
ålderspension från och med det år de fyllde 65 år. Personer som har tagit ut allmän pension innan 
eller efter 65 års ålder ingår följaktligen inte i den undersökta populationen. 
 
Rapporten baseras på en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på 
uppdrag av Folksam. Totalt ingår 637 272 individer i undersökningen. I rapporten jämförs 
pensionärernas totala pension med deras slutlön, det vill säga den genomsnittliga förvärvsinkomsten 
från de sista fyra åren före pension. Individer som är födda i Sverige eller som har ett invandringsår 
som ligger minst 30 år bakåt i tiden ingår också. Utöver allmän pension granskas förekomsten av 
tjänstepension, privat pension, bostadstillägg samt arbetsinkomster som individerna hade året efter 
att de gick i pension.  
 
Undersökningen kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Kraftigt pensionsfall. Den totala pensionsnivån sjönk för årskullarna födda mellan åren 1938 och 
1946 från 86 till 77 procent av slutlönen.  

 

• Mindre än halva lönen i allmän pension. Att pensionsnivån minskade för årskullarna mellan 
1938 och 1946 beror på att den allmänna pensionen minskade från 61 till 49 procent av 
slutlönen för dessa årskullar.  

 

• Tjänstepensionen har emellertid stigit för samtliga årskullar mellan 1938 och 1946 från 17 till 21 
procent av slutlönen.  

 

• Kvinnor får 5 532 kronor mindre i pension per månad än män. Den genomsnittliga totala 
pensionsnivån för kvinnor födda 1946 uppgick till 15 840 kronor/månad, vilket motsvarar 74 
procent av den genomsnittliga pensionen för män (21 372 kronor/månad).  

 

• Nästan alla har tjänstepension, men 57 400 saknar. Tjänstepensionssystemen har lägst 
täckningsgrad bland låginkomsttagarna där andelen uppgår till 79 procent, medan 
täckningsgraden bland medel- och höginkomsttagarna är 98 procent. Män har nästan dubbelt 
så mycket i tjänstepension som kvinnor.  

 

• En framskrivning av den allmänna pensionen visar att kompensationsnivån för den allmänna 
pensionen med nuvarande pensionsåldersnorm på 65 år sjunker till 41 procent för årskullar 
födda år 1995.  
 
 

 
 


