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Sammanfattning 
 
Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie där pensionsnivån för 
pensionärerna i det reformerade pensionssystemet analyseras. I år kartlägger vi samtliga årskullar 
födda mellan åren 1938–1946, som tog ut hel allmän ålderspension från och med det år de fyllde 65 år.1 
I likhet med tidigare år baseras rapporten på en särskild registerbearbetning som Statistiska central-
byrån (SCB) har gjort på uppdrag av Folksams. Totalt ingår 637 272 individer i undersökningen. I 
rapporten jämför vi pensionärernas totala pension med deras slutlön, det vill säga den genomsnittliga 
förvärvsinkomsten från de sista fyra åren före pension. Mot bakgrund av att det allmänna pensions-
systemet är premiebestämt har vi valt att endast ta med individer som är födda i Sverige eller som har 
ett invandringsår som ligger minst 30 år bakåt i tiden. Utöver allmän pension granskar vi förekomsten 
av tjänstepension, privat pension, bostadstillägg samt arbetsinkomster som individerna hade året efter 
att de gick i pension. Årets undersökning 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 slut-
lönen för dessa årskullar. Tjänstepensionen har emellertid stigit för samtliga årskullar mellan 
1938 och 1946 från 17 till 21 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen 
har minskat svagt från 7 till 6 procent av slutlönen trots ett ökat privat pensionssparande.  
 

 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). Även om kvinnliga 
pensionärer i Stockholm har den högsta pensionen bland landets kvinnor, 17 742 kronor/månad, 
är den lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län och regioner i landet.  
 

 Nästan alla har tjänstepension, men 57 400 saknar. Andelen personer med tjänstepension 
har ökat något när vi jämför årskull 1938 med 1946, från 90 till 93 procent. Tjänstepensions-
systemen 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.  
 

 Pensionärsjobba blir allt vanligare. Många pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt 
som de tar ut hel ålderspension. I årskull 1938 var det 31 procent som hade arbetsinkomster 
året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för årskull 1946 var 45 procent. 

 
 Pensionsfallet kan stoppas av höjd pensionsålder. Vår framskrivning av den allmänna 

pensionen visar att kompensationsnivån för den allmänna pensionen med nuvarande pensions-
åldersnorm på 65 år sjunker till 41 procent för årskullar födda år 1995. Senareläggs pensione-
ringen till 69 års ålder stiger pensionen till 63 procent, vilket motsvarar den nivå det reforme-
rade pensionssystemet var tänkt att infria när systemet utarbetades under 1990-talet. 

 
Håkan Svärdman  
Välfärdsanalytiker på Folksam 
Stockholm mars 2014 
 

 

                                                 
1 Personer som har tagit ut allmän pension innan eller efter 65 års ålder ingår följaktligen inte i den undersökta 
populationen.  
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Bakgrund 

I år är det 20 år sedan en riksdagsmajoritet, bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, beslutade att ersätta folkpensionen och den allmänna 
tjänstepensionen (ATP) med ett nytt allmänt pensionssystem. Det gamla förmånsbestämda systemet 
ersattes av ett avgiftsbestämt, där pensionen skulle bestämmas av individens hela livsinkomst. 
Härigenom skulle ett statsfinansiellt stabilt och rättvist pensionssystem skapas. År 1999 sjösattes 
reformen och består sedan dess av tre delar, inkomstpension, premiepension och garantipension. 
Särskilda övergångsregler gäller för personer födda mellan 1938–1953, den så kallade mellangenera-
tionen. Deras inkomstrelaterade pension består av både inkomstpension och så kallad tilläggspension, 
som är en sammanläggning av tidigare folkpension och ATP.  
 
Alla invånare som har en beskattningsbar årsinkomst mellan 18 780 och 426 750 kronor tjänar in 
pensionsrätt som baseras på en sammanlagd avgift på 18,5 procent. Merparten, 16 procent går till 
inkomstpensionen och resterande del, 2,5 procent, överförs till individuella premiepensionskonton. 
Ingen nedre eller övre åldersgräns finns för intjänandet av inkomst- och premiepension. Därmed finns 
inte heller någon bestämd pensionsålder. Tidigast uttag av allmän pension kan ske från och med 61 års 
ålder. Hur mycket det slutligen blir i pension avgörs huvudsakligen av hur mycket avgifter som har 
betalats in och hur dessa har förräntat sig, samt hur den förväntade livslängden förändras för respektive 
årskull som går i pension och tilldelningen av arvsvinster, det vill säga pensionskapital från avlidna 
pensionssparare. Utifrån de antaganden som gjordes i samband med att pensionsreformen utarbetades, 
det vill säga den förväntade livslängden, arvsvinsterna och löne- och värdeutvecklingen, beräknades 
att pensionen för en heltidsarbetande löntagare skulle motsvara 62 procent av slutlönen. Följaktligen i 
nivå med vad folkpension och ATP tillsammans kunde prestera.   
    
Garantipensionen som utgör systemets grundskydd utbetalas till personer som har haft låg eller ingen 
inkomst av arbete innan de fyllde 65 år. Full garantipension kräver dessutom att personen har bott i 
Sverige i minst 40 år. Invånare som har fyllt 65 år och som har låg eller ingen garantipension kan ha 
rätt till äldreförsörjningsstöd. Garantipension eller äldreförsörjningsstöd kan tillsammans med bostads-
tillägg ge en nettoinkomst på drygt 11 600 kronor per månad för en ogift person. 
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Kraftigt pensionsfall 
 
Som vi nämnde inledningsvis jämför vi pensionärernas genomsnittliga pension mot deras genomsnitt-
liga slutlön för att få en så korrekt uppfattning som möjligt om pensionärernas ekonomiska standard. 
Vi har valt att definiera slutlön utifrån genomsnittet för pensionärernas förvärvsinkomst från de sista 
fyra åren innan de gick i pension.   
 
Vi rensar alltså inte bort inkomster som ligger över pensionssystemets intjänandetak som idag är på 
35 562 kronor per månad eller reducerar slutlönen till en pensionsgrundad inkomst (PGI), som mot-
svarar 93 procent av förvärvsinkomsten under intjänandetaket. Vi jämför alltså hela pensionen mot hela 
slutlönen. Med total pension menar vi den sammanlagda summan av allmän pension, tjänstepension 
och privat pension. Av årskull 1946 var det 90 procent som hade tagit ut hel allmän pension vid 65 år.  
 
Trenden är tydlig. Den totala pensionsnivån faller i förhållande till pensionärernas slutlön. Årskull 
1938 fick 86 procent av slutlönen i pension, medan motsvarande andel för årskull 1946 var 77 procent. 
I kronor motsvarar den totala bruttopensionen 14 700 kronor per månad för årskull 1938, varav den 
allmänna pensionen uppgick till 10 500 kronor (i 2004 års priser). För årskull 1946 uppgick den totala 
bruttopensionen till 18 468 kronor i månanden, varav 11 870 kronor i allmän pension (i 2012 års 
priser). Viktigt att notera är att vi jämför bruttolön mot bruttopension. Skulle vi ta hänsyn till skillnaden  
i beskattning mellan lön och pension sänks pensionsnivån med uppskattningsvis 1–2 procentenheter. 
 
Den genomsnittliga totala pensionsnivån för kvinnor födda 1946 uppgick till 15 840 kronor/månad, 
vilket motsvarar 74 procent av den genomsnittliga pensionen för män i samma årskull (21 372 
kronor/månad). Det betyder att pensionsgapet har minskat med 4 procentenheter jämfört med årskull 
1938. Även om kvinnliga pensionärer i Stockholm har den högsta pensionen bland landets kvinnor, 
17 742 kronor/månad, är den lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län och 
regioner i landet.  
 
 

 
 
Orsaken till att den totala pensionen faller som andel av slutlönen är att den allmänna pensionen 
successivt har minskat från 61 procent av slutlönen för årskull 1938 till 49 procent för årskull 1946.  
Den högre procentuella allmänna pensionsnivån för de äldre årskullarna beror på att de får en större 
andel av sin pension beräknad enligt de mer förmånligare ATP-reglerna. Årskull 1938 omfattas endast 
till 20 procent av inkomstpensionssystemet, medan resterande delen av den allmänna pensionen beräknas 
enligt ATP-reglerna. För årskull 1946 har ATP-delen minskat till 40 procent och inkomstpensionen 
uppgår till 60 procent. För att kompensera minskningen av ATP-delen skulle de yngre årskullarna 
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Diagram 1: Total pension som andel av slutlön för samtliga, procent.
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senarelägga sin pension med 3–4 månader jämfört med föregående årskull. Det betyder att årskull 
1946 skulle behöva senarelägga sin pension till 67 år och 8 månader för att nå upp till motsvarande 
andel i allmän pension som årskull 1938.2 Av diagram 1 framgår att pensionsnivån inte faller jämnt, 
utan bromsas upp när årskullarna 1943 och 1946 går i pension. Det kan bero på att dessa årskullar har 
haft en något högre genomsnittlig livsinkomst än föregående årskullar. 
 
Medan nivån i det allmänna pensionssystemet sjunker ser vi en motsatt utveckling inom tjänstepen-
sionssystemen. Kompensationsnivån har ökat från 17 procent av slutlönen för årskull 1938 till 21 
procent för årskull 1946. Den privata pensionens andel av slutlönen tenderar däremot att minska och 
uppgick till 6 procent för årskull 1946.  
 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Beräkningen baseras på följande antaganden. Årslönen för årskull 1946 uppgår till 287 951 kronor och 61 
procent i pension motsvarar då 175 650 kronor. Det betyder att årskullens nuvarande pension måste höjas med 
23,3 procent.  För varje månad pensionen senareläggs höjs den med 0,7 procent. Divideras 23,3 med 0,7 blir det 
33,3 månader. Pensionsåldern ska följaktligen senareläggas med 33 månader efter 65- årsdagen, vilket ger en 
alternativ pensionsålder på 67 år och 8 månader.   
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Låginkomsttagare får mer i pension än vad de fick i lön 
 
För att få en uppfattning om pensionsnivån för olika grupper i samhället har vi delat upp samtliga 
pensionärer utifrån deras tidigare inkomstnivå.3 Personer som var låginkomsttagare innan pensione-
ringen fick en förbättring av sin ekonomiska situation som pensionärer. Deras totala pension motsvarar 
mellan 115 och 108 procent av slutlönen beroende på årskull. Medelinkomsttagare ligger på 84–76 
procent av slutlönen medan höginkomsttagarna ligger på 76–68 procent (se diagram 4). För omkring 
en fjärdedel av låginkomsttagarna förstärks den ekonomiska standarden ytterligare av att de har rätt till 
bostadstillägg.  
 
Även om låginkomsttagarna får en pension som är högre än tidigare lön är ersättningen låg. I genom-
snitt får en låginkomsttagare som är född 1946 drygt 12 220 kronor i månaden i total pension före 
skatt, varav den allmänna pensionen uppgår till 9 640 kr i 2012 års priser.  
 
Andelen pensionärer som var låginkomsttagare innan de pensionerades minskar från 31 procent för 
årskull 1938 till 27 procent för årskull 1946. Flertalet låginkomsttagare är kvinnor, men andelen har 
minskat från 76 procent för årskull 1938 till 67 procent för årskull 1946.  
 

 
 
 
 
 
  

                                                 
3  Låginkomsttagare är pensionärer som har en inkomst som ligger under den första kvartilen för personer 24–64 
år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår. Medelinkomsttagare är 
pensionärer som har inkomst som ligger mellan första och tredje kvartilen och höginkomsttagare ligger över den 
tredje kvartilen för personer 24–64 år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls 
pensionsår. 
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Tjänstepensionen spelar större roll 
 
Utan tjänstepension, eller avtalspension som den också kallas, är det svårt att bibehålla sin ekonomiska 
standard som pensionär. Tjänstepensionen baseras i regel på ett kollektivavtal mellan fackförbund och 
arbetsgivare. Det finns även individuella tjänstepensioner som arbetsgivaren betalar.  
 
Tjänstepensionens andel av slutlönen har ökat från 17 procent för årskull 1938 till 21 procent för årskull 
1946. Tjänstepensionens andel av den totala pensionen har samtidigt ökat från 17 till 28 procent. Drygt 
40 procent av höginkomsttagarnas totala pension utgörs av tjänstepension. Motsvarande andel för medel-
inkomsttagarna är 23 procent och 13 procent för låginkomsttagarna. Kvinnor födda 1946 fick i genom-
snitt 3 700 kronor/månad i tjänstepension, vilket motsvarar 23 procent av deras totala pension. Männen i 
samma årskull fick nästa dubbelt så mycket i tjänstepension, 6 640 kronor/månad, vilket motsvarar 
31 procent av deras totala pension.    
 
Andelen personer med tjänstepension har ökat något när vi jämför årskull 1938 med 1946, från 90 till 
93 procent. Bland äldre årskullar var det något färre kvinnor som hade tjänstepension jämfört med 
männen, men i och med årskull 1946 är täckningsgraden lika hög. Däremot varierar täckningsgraden 
beroende på inkomst. Lägst andel med tjänstepension återfinner vi bland låginkomsttagarna, men 
andelen har ökat från 74 till 79 procent sedan årskull 1938 gick i pension. Tjänstepensionens täck-
ningsgrad uppgår till 98 procent hos medel- och höginkomsttagarna. En andel som har varit nästintill 
oförändrad oavsett årskull. Av samtliga 637 272 pensionärer som ingår i vår undersökning kan vi 
därför uppskatta antalet utan tjänstepension till närmare 57 200 personer, varav flertalet är kvinnor. 
 
Andelen med privat pensionsförsäkring ökar bland pensionärerna. Av årskull 1938 har 41 procent 
privat pensionsförsäkring, medan motsvarande andel för årskull1946 är 49 procent. Men även om fler 
har en privat pensionsförsäkring har inte dess andel av slutlönen ökat, utan minskat från 7 till 6 pro-
cent. Andelen kvinnor med privat pensionsförsäkring har ökat relativt kraftigt om vi jämför årskull 
1938 med 1946, från 41 till 52 procent. Motsvarande andel för männen ökade från 40 till 46 procent. 
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Få pensionärer med bostadstillägg, men desto fler med arbetsinkomster 
 
Andelen pensionärer med bostadstillägg har knappt förändrats sedan den första årskullen fick pension 
i det reformerade allmänna pensionssystemet, en marginell minskning från 10 till 9 procent mellan den 
äldsta och yngsta årskullen. Skillnaden är desto större mellan könen. Mer än dubbelt så många kvinnor 
än män har bostadstillägg.  
 
Det blir allt vanligare att pensionärer har kvar en fot i arbetslivet samtidigt som de tar ur hel ålders-
pension efter 65-årsdagen. Av årskull 1938 var det 31 procent som hade arbetsinkomster året efter att 
de hade gått i pension. Motsvarande andel för årskull1946 var 45 procent. Av höginkomsttagarna inom 
denna årskull var det 67 procent som hade inkomster från arbete ett år efter att de hade gått i pension. 
Deras genomsnittliga årsarbetsinkomst uppgick till 119 000 kronor under år 2012. Bland medelinkomst-
tagarna var det 46 procent som fortsatte arbeta och fick en genomsnittlig årsinkomst på 40 300 kronor. 
Drygt 26 procent av låginkomsttagarna arbetade och deras genomsnittliga årsinkomst uppgick till 
12 500 kronor.   
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Pensionsfallet kan brytas med höjd pensionsålder 

Om utvecklingen fortsätter enligt samma mönster så fortsätter pensionsfallet obevekligt. Det visar vår 
framskrivning av kompensationsnivån för den allmänna pensionen (tabell 1).  
 
Tabell 1: Framskrivning för allmän pension som andel av slutlön, procent4. 
Årskull 
  

Pension som andel av slutlön vid:  Årskull  Pension som andel av slutlön vid: 

65 år  67 år  69 år  65 år  67 år  69 år 

1947  49%  62%  77%  1971  44%  56%  69% 

1948  49%  62%  76%  1972  44%  55%  68% 

1949  49%  61%  76%  1973  44%  55%  68% 

1950  48%  61%  76%  1974  44%  55%  68% 

1951  48%  61%  75%  1975  44%  55%  67% 

1952  48%  60%  75%  1976  44%  54%  67% 

1953  48%  60%  74%  1977  43%  54%  67% 

1954  48%  60%  74%  1978  43%  54%  67% 

1955  47%  59%  74%  1979  43%  54%  66% 

1956  47%  59%  73%  1980  43%  54%  66% 

1957  47%  59%  73%  1981  43%  54%  66% 

1958  47%  59%  73%  1982  43%  53%  66% 

1959  47%  58%  72%  1983  43%  53%  66% 

1960  46%  58%  72%  1984  42%  53%  65% 

1961  46%  58%  72%  1985  42%  53%  65% 

1962  46%  58%  71%  1986  42%  53%  65% 

1963  46%  57%  71%  1987  42%  53%  65% 

1964  46%  57%  71%  1988  42%  52%  64% 

1965  45%  57%  70%  1989  42%  52%  64% 

1966  45%  57%  70%  1990  42%  52%  64% 

1967  45%  56%  70%  1991  42%  52%  64% 

1968  45%  56%  69%  1992  41%  52%  64% 

1969  45%  56%  69%  1993  41%  52%  63% 

1970  44%  56%  69%  1994  41%  52%  63% 

1971  44%  56%  69%  1995  41%  51%  63% 
Källa: Folksam 

Framskrivningen är givetvis en grov förenkling som inte tar hänsyn till tänkbara förändringar av de 
förutsättningar som är viktiga för människor att kunna skaffa sig en trygg pension. Framskrivningen 
bygger enbart på antagandet att kommande årskullar har motsvarande möjligheter att arbeta ihop 
samma pensionsbehållning och slutlön som årskull födda år 1946. Med bibehållen pensionsåldersnorm 
på 65 år kommer den allmänna pensionen att minska till 41 procent av slutlönen för årskullen födda år 
1995. Senareläggs pensioneringen till 69 års ålder stiger den allmänna pensionen till 63 procent, vilket 
                                                 
4 Framskrivningen är baserad på den genomsnittliga pensionsbehållningen för årskull 1946 som uppgick till 
2 327 000 kronor och en slutlön på 24 000 kronor/månad år 2011. Pensionsbehållningen räknas upp med 0,7 
procent per månad när pensionen senareläggs, det vill säga med 17 procent vid 67 år och 34 procent vid 69 år, 
därefter har pensionsbehållningen dividerats med Pensionsmyndighetens preliminära delningstal för respektive 
årskull vid en pensionsålder på 67 och 69 år.  
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motsvarar den nivå det reformerade pensionssystemet var tänkt att infria när systemet utarbetades 
under 1990-talet. Men förändringar i samhällsekonomins tillväxt, sysselsättningen, arbetslösheten, 
sjukfrånvaron, löneutvecklingen samt avkastningen på kapitalet i AP-fonderna och de individuella 
premiepensionskontona kan snabbt påverka nivån på pensionerna. Vilket inte minst det senaste 
decenniet har visat.     


