
   

 
AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till 
låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i 
sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 399 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande 
papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF. 
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Pensionsrapporten 2012  

Allt fler står utan livslång pensionsutbetalning 
 
Trots att vi lever längre blir det allt vanligare att ta ut tjänstepensionen på kort tid. Under de 
senaste tio åren har andelen som tar ut pensionen under en begränsad period ökat med över 
30 procentenheter. – Man bör överväga en regelförändring som främjar livslånga pensioner, 
säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi på AMF. 
 
För tredje året i rad belyser AMF de viktigaste framtidsfrågorna på pensionsområdet. I 
Pensionsrapporten 2012 pekar AMF på trenden att allt fler tar ut tjänstepensionen under en 
begränsad period i början av pensionstiden. År 2002 tog 3 procent av AMFs sparare som fick 
möjlighet att välja utbetalningstid ut pensionspengarna på kort tid. 2012 hade andelen ökat till 36 
procent. Denna utveckling får på sikt allvarliga konsekvenser både för äldre pensionärers 
privatekonomi och för samhällets möjligheter att finansiera välfärdsinsatser med avgifter. 
 
– Det är naturligtvis positivt att vi blir friskare och lever längre. Men om vår livslängd ökar måste också 
systemen utformas så att vi kan försörja oss på äldre dar. Man kan fråga sig om det inte behövs en 
regelförändring som främjar livslånga pensioner, säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi 
på AMF. 
 
Samhället står inför stora demografiska utmaningar och allt färre ska försörja allt fler. Under senare år 
har ansvaret för den framtida pensionen stegvis flyttats över till individen.  
 
– Pensionerna påverkas av hur individen väljer utifrån pensionsleverantörernas utbud. Allt fler hamnar 
i fondförsäkringslösningar utan garanterade pensionsbelopp och allt fler tar ut pensionen under en 
kortare period. Utvecklingen vi nu ser innebär att ett stort antal pensionssparare i framtiden kommer 
att ha en pensionslösning helt utan försäkringsskydd, säger Fredrik Nordström.  
 
Behovet av trygga, långsiktiga pensionslösningar är stort bland spararna. I Pensionsrapporten pekar 
AMF på vilka förändringar som måste till för att kunna möta framtidens utmaningar. Det handlar om ett 
bättre regelverk kring ett förlängt och mer flexibelt arbetsliv, men också om hur man på individnivå kan 
förbereda sig på ett långt liv med många pensionsår.  
 
– Framöver kommer vi att se en större spridning i pensionsutfall. Om man tar ut tjänstepensionen på 
kort tid så får man leva på en mycket låg pensionsnivå när man blir äldre. Genom att välja livslång 
utbetalning får man istället en grundtrygghet under alla pensionsår, säger Fredrik Nordström.  
 

 
 
Andel av tjänstepensionskapitalet där spararen vid pensionstillfället (ett visst år) har valt tidsbestämd utbetalning.  
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