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AMF sammanställer varje år en Pensionsrapport där aktuella frågor, pensionsrelaterad 

statistik och resultat från våra egna undersökningar tas upp och analyseras utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Syftet med rapporten är att ge en bild av vilka utmaningar samhället och branschen står 

inför, sammanfatta viktiga pensionshändelser under året samt identifiera och dra slut-

satser om trender inom pensionsområdet. Vi vet idag att trygghet och väl anpassade 

pensionssystem är av stor betydelse för våra sparare men vi noterar också utvecklings-

tendenser som går åt motsatt håll, sett ur ett spararperspektiv. För AMF är det viktigt att 

pensionssparandet upplevs som tryggt och begripligt så att pensionssparare kan göra 

väl genomtänkta val och känna sig nöjda med dem.  
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Sammanfattning och slutsatser

Vi blir äldre och äldre. Det är positivt, men innebär samtidigt att vi måste ställa in oss 

på lägre pensioner, att jobba längre eller att spara mer under våra yrkesverksamma år. 

Samhället står också inför andra stora demografiska utmaningar. Förhållandet mellan 

andelen som arbetar och andelen pensionärer är under förändring. Den så kallade försörj-

ningsbördan ökar när allt färre ska försörja allt fler. Detta får stora samhällsekonomiska 

effekter som utmanar hela det framtida välfärdssystemet. 

Pensionerna ökar men det sker inte i samma takt som löneutvecklingen. Det blir allt 

vanligare att ta ut hela eller delar av tjänstepensionen på kort tid, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser både för äldre pensionärers privatekonomi och för samhällets möjligheter 

att finansiera välfärden genom avgifter. Det är stora skillnader mellan pensionärshus-

hållens inkomster och spridningen förväntas bli allt större framöver. Samtidigt bär 

de svenska hushållen en högre risk. Skuldnivåerna ökar liksom exponeringen mot de 

finansiella marknaderna. Redan nu kan vi se en ökning av andelen pensionärer med 

ärenden hos Kronofogden.  

Behovet av trygga, långsiktiga pensionslösningar är stort bland spararna. De traditio-

nella försäkringarna blir allt mer individuellt utformade. Fondförsäkringar med högre 

risk och inslag av egna val tar en allt större del av marknaden. Spararnas aktivitet är 

trots detta låg. Den allt bredare produktfloran gör det svårare för spararna att jämföra 

produkterna, vilket hämmar spararnas aktivitet. 

Tips för en bättre pension
Det är många faktorer som påverkar hur mycket vi kommer få i pension, de viktigaste 

har vi belyst i årets Pensionsrapport. Här följer några tips på hur man själv kan påverka 

sin pension.

Arbeta längre 

Många svenskar väljer redan idag att fortsätta arbeta i någon form efter 65 år. Grup-

pen har växt med 80 procent från 2004 och utgör idag 137 000 personer. Pensionen 

påverkas positivt om vi väntar med att ta ut den. Man kan räkna med att den allmänna 

pensionen ökar med 7–8 procent för varje år som man avstår att ta ut den. De flesta 

tjänstepensioner upphör med inbetalningar vid 65 år, men för den som jobbar inom 

kommun eller landsting fortsätter inbetalningarna till tjänstepensionen fram till 67 år.



Gör det enklare 
att arbeta längre
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Medvetenhet kring deltidsarbete

Att arbeta deltid under en längre tid påverkar vår pension negativt. Det är främst kvinnor 

som arbetar deltid, 35 procent, vilket kan jämföras med 13 procent av männen. Var-

för man deltidsarbetar kan bero på olika saker, kanske behöver man gå ner i tid under en 

period när man har små barn eller så kanske man arbetar inom en bransch som erbjuder 

få heltidstjänster. Det finns dock anledning att se upp med långvarigt deltidsarbete. Enligt 

AMFs beräkningar kan tjänstepensionen minska med upp till en fjärdedel om man arbetar 

halvtid under tjugo år. 

Tänk över återbetalningsskyddet

Kunskapen om återbetalningsskydd är bristfällig, visar en undersökning som AMF har 

genomfört. Över hälften av de intervjuade säger att de inte vet vad ett återbetalnings-

skydd är. Troligen har många kvar återbetalningsskyddet på sina pensionsförsäkringar 

trots att familjesituationen har förändrats och de kanske skulle ha större nytta av att 

själva få en högre pension. En privatanställd arbetare (SAF-LO) som tar bort åter-

betalningsskyddet på sin premiebestämda tjänstepension får 14–18 procent högre 

pensionsutbetalning.

Frågor att beakta för ett bättre regelverk kring pensioner
Här ger vi förslag på åtgärder som underlättar möjligheterna att förlänga arbetslivet, ökar 

incitamenten att spara samt hur den traditionella försäkringens ställning kan stärkas.

Gör det enklare att arbeta längre

AMF vill se större flexibilitet i reglerna som styr tidpunkten för pensioneringen så att det 

blir enklare för människor att förlänga sitt arbetsliv. Förutom att tillåta arbete högre upp i 

åldrarna och åstadkomma förändringar i attityderna till äldre arbetskraft, kan det handla 

om att stimulera karriärbyte, skapa möjligheter till omskolning samt att kunna kombinera 

deltidsarbete med pension. Här krävs bland annat en ändring i inkomstskattelagen så att 

man kan pausa utbetalningar från tjänstepension och eventuell privat pension. Här vilar 

ett ansvar dels på arbetsmarknadens parter att utforma kollektivavtalen, dels på bolagen 

att anpassa försäkringsvillkoren så det blir möjligt med flexibilitet i produkterna.

Reglera kring livsvariga pensioner

Trots att vi lever längre blir det allt vanligare att ta ut hela eller delar av tjänstepensionen på 

kort tid. Detta kan få negativa konsekvenser för den enskildes privatekonomi men sätter 

framför allt kommunernas ekonomi under hårt tryck då allt fler pensionärer inte kan betala 

avgifterna för exempelvis vård- och omsorgsboende. För att motverka denna utveckling 

bör staten och arbetsmarknadens parter överväga om det finns anledning att ställa krav 

på att vissa delar av tjänstepensionen måste tas ut livsvarigt. Detta bör kombineras med 

att staten ytterligare stimulerar sparande i tjänstepension och i privata pensionslösningar. 
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Tjänstepensionspremier för alla arbetsår ger utrymme för individuella lösningar

Vissa yrken är mer fysiskt krävande än andra och vi ser att de förväntade livslängderna 

hos privatanställda arbetare är kortare än för tjänstemän. Om tjänstepensionsavtalen 

ses över så att alla arbetsår, både tidiga och sena, ger premier ökar möjligheterna för 

individuella anpassningar av pensionsåldern.

Värna om den traditionella försäkringen

Spararna har ett stort behov av trygga, långsiktiga pensionslösningar. Det är viktigt att 

regleringar utformas och implementeras så att traditionella försäkringar kan vara kvar. 

Även arbetsmarknadens parter påverkar möjligheterna för tjänstepensionssparare att 

kunna välja traditionell försäkring. Till exempel bör avgiftsnivåerna mellan traditionell 

försäkring och fondförsäkring kalibreras vid upphandlingar av tjänstepensioner så att 

inte skillnader i produkternas lönsamhet styr vilka produkter som spararna möter. 
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Livslängd och demografisk utveckling

Vi lever allt längre vilket gör att vi har fler år i pension. Andelen av befolkningen som 

arbetar minskar i förhållande till andelen som är pensionärer. Denna demografiska 

förändring utmanar hela samhällsstrukturen när allt färre ska försörja och ta hand 

om allt fler. 

Medellivslängden har ökat väsentligt de senaste 30 åren och trenden förväntas fort-

sätta framöver. För närvarande pågår en diskussion om åldersgränser för pensionen, 

förhållandet mellan arbetsliv och pensionsår och förutsättningarna för en rimlig pension 

även i framtiden. 

Att vi blir äldre påverkar också demografin. Eftersom det inte föds fler barn så innebär 

fler äldre att demografin förändras med fler pensionärer per person i arbetsför ålder. 

En åldrande befolkning påverkar skatteinkomster och kostnader för vård och omsorg. 

Beräkningar från bland andra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att utma-

ningarna är stora.

Vi blir allt äldre
Vi kan glädjas åt att vi lever allt längre. Prognoser visar att varannan flicka som föds idag 

kommer att uppleva sin hundraårsdag.1 Det finns också uppgifter som pekar på att den 

första personen som kommer att fylla 150 år redan är född.2

År 1980 blev män i genomsnitt 73 år och kvinnor 79 år. Idag är medellivslängden 80 år 

för män och nästan 84 år för kvinnor. Prognoser från SCB visar att denna utveckling fort-

sätter, år 2060 beräknas män i snitt bli knappt 87 år och kvinnor närmare 89 år gamla. 

1 K. Christensen, m. fl. Ageing populations: the challenges ahead. Lancet 374, 1196–1208, 2009.
2 Tom Kirkwood, Newcastle University, citat.
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Diagram 1: Medellivslängd i Sverige.

Under lång tid berodde den ökande medellivslängden framför allt på att dödligheten 

bland yngre minskade. Idag är dödligheten bland unga mycket låg och medellivs-

längden påverkas framför allt av att äldre lever längre.3

Om pensionsåldern är oförändrad innebär ett längre liv att vi kommer leva fler år som 

pensionärer. Om cirka 50 år (år 2060) kommer den återstående medellivslängden 

vid 65 års ålder att ha ökat från 21 till 25 år för kvinnor och från 18 till 23 år för män.4 

I framtiden ska pensionskapitalet räcka till fler pensionsår vilket ger lägre pensioner. 

Detta problem är grunden till att debatten om pensionsåldern har tagit fart. 

Det är viktigt att påminna sig om att även om den ökande livslängden framställs som 

ett problem i förhållande till pensionssystemet och samhällets ekonomi så är det mycket 

positivt för individen. Vi lever längre för att vår hälsa på äldre dagar blir allt bättre. Enligt 

Pensionsåldersutredningen har antalet år med god hälsa ökat med drygt ett år sedan 

1980 i åldersgruppen 55−64 år och ungefär lika mycket i åldersgruppen 65−74 år. Det 

finns dock fortfarande skillnader i hälsa mellan olika grupper och tydligast syns dessa 

skillnader mellan låg- respektive högutbildade.5

Ju äldre desto lyckligare  
Många bär med sig den gamla bilden av ålderstrappan, där man mödosamt stretar 

uppåt för att sedan falla utför efter fyllda 50 år. Den bilden stämmer inte längre. När 

AMF tillsammans med undersökningsföretaget Novus frågat hur lycklig man känner sig 

vänder lyckokurvan uppåt efter 50 år och totalt sett är man mer nöjd och tillfreds med 

livet som lite äldre.

3 Hans Lundström, Pensionsmyndigheten, e-post.
4 SCB, Medellivslängd efter kön 1960–2011 och prognos 2012–2060.
5 SOU:28, Längre liv, längre arbetsliv, Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre.
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Ju äldre man är desto mer upplever man att det finns tillräckligt med tid. De viktigaste 

faktorerna för att man ska känna sig lycklig är att man är frisk och mår bra. Det är också 

viktigt att få behålla sin partner, familj och sina vänner för att vara lycklig. Inför pensio-

neringen är även privatekonomin viktig för att livet ska vara bra.

Om man vänder på frågan och utgår från vad som gör oss olyckliga är det ekonomin, 

dålig hälsa och ensamhet som nämns oftast. En någorlunda god ekonomi är en grund-

läggande förutsättning för lycka, medan en dålig privatekonomi är en starkt bidragande 

orsak till att vi inte är lyckliga. Orsaken till att medelålders känner sig mindre lyckliga 

beror också på att de upplever att tiden inte räcker till och att arbetet tar så mycket tid 

att det inte blir tillräckligt med tid över för att göra det man själv vill. 

Det gäller också att vi har en tilltro till att pensionssystemet ska klara av att ge en bra 

ålderdom. I en europeisk jämförelse är svenskar de som oroar sig minst för en åldrande 

befolkning. Det hänger samman med den totala bilden och uppfattningen om landets 

ekonomi. I länder som har statsfinansiella problem är oron större.6

Diagram 3: Andel av befolkningen som anser att den åldrande populationen är oroväckande, 2011.

Färre yrkesaktiva, fler pensionärer
Idag uppgår Sveriges befolkning till cirka 9,5 miljoner invånare. Enligt SCBs prognoser 

beräknas vi vara 10 miljoner år 2018. Då har befolkningen ökat med en miljon på 14 år. 

Det är den snabbaste miljonökningen i Sveriges historia. År 2060 uppskattas vi vara 11,6 

miljoner invånare i Sverige.7

Källa: Novus-undersökning april 2012.

Diagram 2: Lyckokurvan.

Hur lycklig skulle du säga att du är? (0-10)

6 AMF och Kreicbergs Utredning & Opinion, Vem kan jobba till 75? maj 2012.
7 SCB, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____273426.aspx.

Källa: Europeiska Kommissionen. Special Euro 
Barometer 378 Active Ageing.
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Även befolkningsstrukturen genomgår förändringar. Framför allt är det ålderssamman-

sättningen som förändras med en allt större andel äldre. De äldre blir dessutom fler till 

antalet. År 2011 var 19 procent av befolkningen 65 år eller äldre och år 2060 beräknas 

denna andel ha ökat till 25 procent. Samtidigt ökar antalet i yrkesaktiv ålder (20–64 år) 

men gruppens andel minskar, från dagens 58 procent till 52 procent år 2060. Andelen i 

yrkesaktiv ålder skulle ha minskat ännu mer om inte invandringen bidragit till fler i denna 

åldersgrupp. I slutet av prognosperioden kommer det också att finnas fler män än kvinnor 

i befolkningen, vilket är en ny företeelse. 

Den förändrade åldersstrukturen får konsekvenser för försörjningsbördan (relationen 

mellan antalet personer 20−64 år och personer 65 år och över). I framtiden ska färre 

personer försörja fler. Enligt SCB går det idag tre personer i yrkesaktiv ålder på varje 

pensionär. I takt med att demografin förändras kommer de i yrkesaktiv ålder sjunka till 

2,1 personer för varje pensionär år 2060.8

Den demografiska utmaningen i praktiken 
Försörjningsbördan är en utmaning för samhällsekonomin. Färre yrkesarbetande ger 

lägre skatteinkomster samtidigt som den åldrande befolkningen kräver stora resurser 

av samhället i form av vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen ställer nya krav 

på finansieringen av välfärden. År 2010 presenterade SKL en utredning som visar att om 

vi fortsätter att finansiera välfärdstjänsterna på samma sätt som idag motsvaras det av 

en skattehöjning med ungefär 13 kronor år 2035. Efter 2035 väntas gapet öka ytterligare.9 

Andra är ännu mer pessimistiska i sina analyser. Anders Klevmarken, professor i national-

ekonomi vid Uppsala Universitet, beräknar i en rapport från 2010 att kommunalskatten 

skulle behöva öka med 24 kronor till år 2040.10 

På kommunal nivå kan vi redan idag se hur förändringarna påverkar kommuner med en 

ogynnsam demografi. Lokalt är skillnaderna i åldersstruktur stora. Skillnaderna beror 

framför allt på omflyttningen mellan kommunerna. In- eller utflyttning för att till exempel 

arbeta eller studera domineras av personer 20−35 år. Detta har stora effekter på ålders-

strukturen och påverkar även barnafödandet.

I storstäderna är åldersstrukturen relativt ung. Här är hela 64 procent i yrkesaktiv ålder 

och bara 15 procent är 65 år eller äldre. I glesbygdskommunerna ser det annorlunda ut. 

I till exempel Pajala är cirka var fjärde invånare 65 år eller äldre och bara 54 procent i 

yrkesaktiv ålder.11

I vissa kommuner påverkar invandringen och dess sammansättning åldersfördelningen. 

I gruppen utlandsfödda är andelen i yrkesaktiv ålder högre än bland svenskfödda.12 De 

ingår ofta i arbetskraften vilket kan ha stor betydelse för vissa sektorer, till exempel vår-

den. I Stockholms läns landsting har nästan en fjärdedel av alla som arbetar utländsk 

8 SCB, Aktuell prognos över folkmängden. Folkmängd 31 dec efter ålder och tid.
9 Sveriges Kommuner och Landsting, Framtidens utmaning — Välfärdens långsiktiga finansiering.
10 Anders Klevmarken, The old baby boomers, forskningsprojekt.
11 SCB, Befolkningspyramiden för Sverige.
12 SCB, Befolkningspyramiden för Sverige.
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bakgrund. Förra året ökade antalet anställda i landstinget med 600 personer, hela 75 

procent av dessa har utländsk bakgrund.13 

Diagram 4: Befolkningspyramider Stockholm och Pajala den 31 december 2010. 

Idag har drygt en fjärdedel av kommunerna (43 av 162) svårt att hålla ”god ekonomisk 

hushållning”, det vill säga ett överskott på 2 procent. Problemen beror, enligt SKL, på 

den förändrade demografiska situationen, höjda ambitioner, ökande krav på service 

bland befolkningen samt ett ökat tryck på investeringar i infrastruktur. I landstingen 

är den ekonomiska situationen svårare än i kommunerna. Här varierar ekonomin och 

påverkas mer av tillfälliga faktorer. Ytterligare en demografiskt driven kostnad är att den 

stigande livslängden och därtill relaterade antaganden ökar kommunernas och lands-

tingens pensionskostnader över tid.14

Olika demografiska strukturer innebär givetvis olika ekonomiska förutsättningar. Där-

för finns det statliga utjämningssystemet som ska hantera de strukturella problem 

som växande och krympande kommuner innebär. Systemet, som omfördelar pengar 

mellan kommunerna, bygger på att samtliga kommuner ska kunna tillhandahålla en 

likvärdig service för sina invånare (vård, skola, omsorg, infrastruktur osv.), oavsett 

förutsättningar.

Trots utjämningssystemet klarar inte alla kommuner sin ekonomi. I glesbygdskommunerna 

förvärras situationen ytterligare av att befolkningsunderlaget är så litet. Dessa kom-

muner ska tillhandahålla service till en relativt liten grupp invånare. Framöver beräknas 

ungefär hälften av landets kommuner drabbas av en minskande befolkning vilket kom-

mer att bli en stor utmaning.15 

13 Dagens Nyheter, Utan invandrare stannar vården, 2012-10-01.
14 Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten, oktober 2012.
15 Derek De Beer, Sveriges Kommuner och Landsting, intervju i Sveriges Radio 2012-10-05. 
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Yrkeslivet — vad påverkar pensionen?

Ett längre liv innebär inte automatiskt att vi väljer att arbeta längre. Under färre 

arbetsår ska vi alltså tjäna ihop pengar som ska räcka till fler år i pension. För de 

framtida generationerna kommer tjänstepensionen att bli allt viktigare. En faktor 

som många inte tänker på, och som AMF har undersökt, är att deltidsarbete påverkar 

pensionen negativt. Fortfarande är kvinnor överrepresenterade när det gäller att 

arbeta deltid.  

Det är under yrkeslivet som pensionerna ska tjänas in. Hur mycket man får i pension 

bestäms av en rad faktorer, bland annat lönenivå. När det gäller allmän pension är prin-

cipen att alla inkomster som man skattar för upp till inkomsttaket på 7,5 inkomstbas-

belopp ger pensionsrätter. Det innebär ett intjänandetak på 34 125 kronor per månad (år 

2012) och pensionsavgiften som betalas för inkomster därutöver går till statskassan. 

Idag är premiebestämda lösningar vanligast för tjänstepensioner. Hur stor pensionen 

blir beror bland annat på vilken lön man har och hur länge man arbetar. Ju längre man 

arbetar, desto fler pensionsinbetalningar hinner göras. Den som arbetar halvtid tjänar 

bara in hälften så mycket som den som arbetar heltid. Vidare ska pensionsinbetalningarna 

förvaltas och förhoppningsvis växa och ge en rimlig avkastning. Denna förvaltning kostar 

och påverkar också slutpensionen. 

Intjänandetaket är avsevärt högre för tjänstepensionen än för den allmänna pensionen 

och i vissa fall finns det inget tak alls. De kollektivavtalade tjänstepensionerna har en 

undre åldersgräns (21, 23 respektive 25 år) när premier vanligen börjar betalas in och 

ofta finns även en övre gräns (ofta 65 år) för när premier betalas in till pensionen. 

Ett kortare arbetsliv
Trots att vi lever allt längre har inte antalet arbetsår ökat. Ungdomar etablerar sig sent 

på arbetsmarknaden och äldre lämnar arbetsmarknaden vid ungefär samma tidpunkt 

som tidigare. År 1991 kom ungdomarna i snitt ut på arbetsmarknaden när de var 21 år. 

Idag är etableringsåldern 27 år. Det innebär att många unga som arbetar missar viktiga 

år för pensionsinbetalningar i början av sitt arbetsliv. 
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Diagram 5: Etableringsålder. 

I den andra änden av yrkeslivet har det inte hänt så mycket när man tittar på genomsnittlig 

utträdesålder. I genomsnitt lämnar vi arbetsmarknaden vid 63,3 års ålder (år 2011). Även 

om det är den högsta siffran som uppmätts (tillsammans med år 2009) sedan i början av 

1980-talet så är det inga dramatiska förändringar i utträdesåldern mot bakgrund av att 

medellivslängden stigit med omkring sex år under perioden.16  

Det finns dock en skillnad och det är att det idag är en större variation när man börjar 

ta ut pensionen. Nuförtiden är det vanligare att pensionsåldern är både högre och lägre 

än 65 år.17 Män arbetar i genomsnitt cirka ett år längre än kvinnor. Personer med högre 

utbildning arbetar i genomsnitt längre än de med lägre utbildning.18 

 
Diagram 6: Genomsnittlig förväntad utträdesålder.
 

16 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2011.
17 Socialdepartementet, DS 2011:42, Efter 65 – inte bara pension. En analys av de äldres ekonomiska situation.
18 Pensionsmyndigheten, Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2011.

Definition etableringsålder: 75 procent ska vara 
sysselsatta. Fram till 1995 finns exakta ålders-
klasser, därefter har beräkning gjorts med hjälp 
av åldersgrupper. Tidsseriebrott år 2005.

Källa: SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU) och 
egna beräkningar.

Förväntad utträdesålder visar vid vilken snittålder 
som årets 50-åringar (som hör till arbetskraf-
ten enligt Arbetskraftsundersökningarna AKU), 
beräknas lämna arbetsmarknaden. 

Källa: Bearbetningar av data från SCBs arbetskrafts-
undersökningar (AKU). 
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Källa: SCB.
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Idag väljer fler svenskar än tidigare att fortsätta arbeta efter 65 år. Det uppmärksammas 

sällan i debatten men andelen förvärvsarbetande som är äldre än 64 år har ökat med 

80 procent sedan år 2004. Framför allt är det åldersgruppen 65−70 år som ökat sitt 

förvärvsarbete och fler män än kvinnor väljer att fortsatta arbeta. 

Möjligheten för äldre att stanna kvar i arbete förbättrades år 2001 då ny lagstiftning 

fastställde att arbetstagaren, om denne önskar, har rätt stanna kvar i sin anställning till 

67 års ålder. Analyser visar dock att höjningen av LAS-åldern (Lagen om anställnings-

skydd) har haft en liten effekt på hur många som faktiskt fortsatte att jobba efter 65 års 

ålder.19 På sidan 21 visas att antalet äldre som arbetar trots allt har blivit fler. Ökningen 

är tydligare bland arbetare än bland tjänstemän. Trenden att fler äldre jobbar längre 

beror troligtvis på en mängd olika faktorer. De nya åldersgränserna är positiva så till 

vida att de kan påverka attityderna till fortsatt arbete bland arbetsgivare, fackförbund 

och anställda.

Andelen pensionsår ökar
Relationen mellan hur länge vi arbetar och antalet år som pensionär är av stor betydelse. 

Vi lever allt längre och kommer senare in i arbetslivet. Detta resulterar i att åren som 

pensionär blir allt fler i förhållande till antalet arbetade år. 

År 2008 gick det i genomsnitt fyra pensionsår på varje tio yrkesverksamma år. År 2050 

beräknas motsvarande siffra vara drygt fem pensionsår på tio yrkesverksamma år, 

givet att pensionsåldern är densamma som idag.20 Förenklat kan man säga att den som 

jobbar 40 år och lever 20 år efter pensionering, måste lägga undan ett halvt års framtida 

konsumtion per yrkesår.

Deltid påverkar pensionen
Många föräldrar väljer att gå ner i arbetstid medan barnen är små. Oftast är det kvinnan 

som arbetar deltid. En undersökning från AMF visar att hela 35 procent av kvinnorna 

går ner i arbetstid men endast 13 procent av männen gör det. Deltid är vanligare bland 

privatanställda arbetare och kommunalanställda. Tjänstemän jobbar mindre deltid. 21 

Till stor del är deltidsarbetet självvalt men i vissa branscher finns också mindre möjlig-

heter till heltidsarbete. Inom till exempel handeln är antalet heltidstjänster begränsat.

19 Pensionsåldersutredningens blogg.
20 SCB.
21 AMF och Kreicbergs Utredning & Opinion, Pensioner och deltidsarbete, mars 2012.



Källa: SCBs arbetskraftsundersökning (AKU).
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Diagram 8: Andel deltidsarbetande inom olika områden. 

En effekt som ofta glöms bort är att avsättningarna till tjänstepensionen blir lägre genom 

den lägre lön deltidsarbetet medför. Pensionskonsekvenserna av deltid varierar naturligt-

vis med antalet år man arbetar deltid och hur stor den arbetade tiden är. 

Enligt AMFs beräkningar kan tjänstepensionen minska med upp till en fjärdedel om 

man arbetar halvtid under 20 år. Exemplet i tabell 1 visar hur 20 års deltidsarbete i 

form av halvtid minskar tjänstepensionen med över 1 000 kronor i månaden under hela 

pensionstiden. Då har vi räknat på en kvinna som är anställd inom kommunen och 

börjar sitt arbetsliv vid 23 års ålder med en lön på 21 000 kronor. Hon kommer totalt 

att tjäna ihop till en tjänstepension som är på 1,6 miljoner kronor om hon arbetar hel-

tid, enligt en försiktig beräkning i löpande priser. Deltidsarbetet leder också till mindre 

inbetalningar till den allmänna pensionen.   

Det finns olika sätt att inom familjen jämna ut effekterna av att den ena parten arbetar 

deltid. Man kan kompensera den som arbetar mindre genom att föra över premie-

pensionsrätter eller starta ett privat pensionssparande. De som är gifta bör tänka 

på att skriva ett äktenskapsförord för detta sparande, annars delas sparandet lika 

vid en eventuell skilsmässa.

Tjänstepensionens betydelse
Majoriteten av alla som arbetar har tjänstepension genom kollektivavtal. Även om arbets-

givaren inte har tecknat kollektivavtal så kan den anställde få tjänstepension – men 

det är inte alltid fallet. Tjänstepensionen ökar i betydelse. År 2000 kom 16 procent 

av pensionsinkomsterna från tjänstepensioner och tio år senare uppgick siffran till 

21 procent.22 

 22 PTK, Kvinnors pensioner 2012.

Tabell 1: Förlorad tjänstepension årligen under 
hela pensionstiden. 

Källa: AMFs beräkningar.



KRONOR

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0
Antal sysselsattaAntal personer i de fyra stora 

kollektivavtalsområdena

86%

Källa: SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU) och 
statistik från valcentralerna. 

ITPK/ITP1

KAP-KL

SAF-LO

PA03

Sysselsättning

   PensionsraPPort 2012

17

Det finns indikationer på att antalet som har kollektivavtal i sin anställning minskar. Enligt 

AMFs beräkningar arbetar 86 procent av de sysselsatta i åldrarna 25–64 år (år 2011) på en 

arbetsplats som omfattades av något av de fyra stora kollektivavtalen. Det bedöms vara 

en minskning från 88 procent år 2010. 

Även statistik från Medlingsinstitutet visar att den så kallade täckningsgraden har minskat 

de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet omfattades 91 procent av arbetskraften av 

kollektivavtal år 2010, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan år 1995. 

Diagram 9: Täckningsgrad kollektivavtal år 2011. Sysselsatta 25–64 år.

23 De fyra stora kollektivavtalen är Avtalspension SAF-LO (privatanställda arbetare), ITP (privatanställda 
tjänstemän), KAP-KL (kommun- och landstingsanställda) och PA03 (statligt anställda).



Tabell 2: Sjunkande pensionsnivåer.
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Pensionärernas inkomster 

Den genomsnittliga disponibla inkomsten har ökat för varje generation. Även om 

pensionärernas ekonomi har förbättrats och pensionerna ökar så tappar de i rela-

tion till hur lönerna utvecklas för dem som arbetar. Spridningen i inkomst mellan 

olika pensionärshushåll är stor och kommer att bli ännu större med tiden. Vi ser att 

sparkvoten är positiv i alla åldersgrupper. För de hushåll med bäst ekonomi indikerar 

den höga sparkvoten att det inte blir så stora förändringar i möjligheterna att konsu-

mera efter pensionering.

De senaste 20 åren har den disponibla inkomsten för landets pensionärer stigit. Inkomst-

nivåerna skiljer sig åt mellan äldre och yngre pensionärer. Den disponibla inkomsten är 

väsentligt lägre i den äldsta pensionärsgruppen. Att de äldsta har lägst inkomst är en 

konsekvens av att deras slutlön som förvärvsarbetande var lägre än de yngre pensionä-

rernas slutlön. Pensionerna ökar men det sker långsammare än lönerna.  

Idag har en genomsnittlig 70-åring drygt 145 000 kronor i årlig disponibel inkomst. Det 

är en ökning med knappt 42 000 kronor på drygt 20 år. Allra bäst utveckling syns i grup-

pen 65 år som idag har en disponibel inkomst på 191 000 kronor jämfört med knappt 

123 000 kronor år 1991.

Vi måste arbeta längre för att behålla dagens ersättningsnivå
Enligt Pensionsmyndigheten får de 40-talister som nu går i pension vid 65 år ungefär 

67 procent av slutlönen i pension. För kommande årskullar kommer pensionsnivån att 

sjunka till omkring 62 procent av slutlönen. En stor förklaring till de fallande ersättnings-

nivåerna är det faktum att vi lever längre. 

För en person född 1970 har Pensionsmyndigheten räknat fram att om han eller hon går i 

pension vid 65 år blir den allmänna pensionen 45,5 procent och tjänstepensionen 17 procent, 

totalt 62,5 procent av den tidigare lönen. För att uppnå samma ersättningsnivåer som de 

som föddes 1940 så måste den som är född 1970 arbeta fram till 68 års ålder. 24  

Genom att arbeta längre och ta ut sin pension senare kan man få varaktigt högre inkomst. 

Men alla kan inte arbeta längre, cirka 35 procent av varje årskull har sjukersättning, är 

arbetslösa eller har på annat sätt svag anknytning till arbetsmarknaden efter 64 års 

ålder. Dessa personer har ofta lägre inkomst än andra grupper och riskerar en låg pension. 

De grupper som kan arbeta längre är alltså de som löper minst risk för låg standard på 

ålderns höst.25 

Källa: SCB.

65 år59 år 70 år 80 år

Diagram 10: Disponibel medianinkomst för 
olika åldrar (fasta priser). 

24 Pensionsmyndigheten, pressmeddelande, 2012-06-29.
25 Pensionsåldersutredningen S 2011:05, Pensionärernas ekonomiska situation.
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Om vi arbetar längre ökar ersättningsgraderna men de kommer fortfarande att vara 

lägre för yngre generationer. Skillnaderna mellan olika generationer kommer alltså att 

bestå, men bli mindre om vi förlänger vårt arbetsliv.26

Enligt statistik från SCB fick 85 procent av alla pensionärer över 65 år tjänstepension år 

2010. 22 procent av utbetalningarna kom från tjänstepension, 73 procent från allmän 

pension och bara 5 procent från privata pensionsförsäkringar. Ökningen av inbetalning-

arna till tjänstepensionen var 7,6 procent år 2010 jämfört med 1,3 procent för den all-

männa pensionen.27 De växande utbetalningarna av tjänstepension beror till stor del på 

att allt fler av de kvinnor som går i pension har förvärvsarbetat. 

Som vi tidigare konstaterat kommer tjänstepensionen att utgöra en allt större del av 

den totala pensionen. Detta gäller framför allt de med högre inkomster. I det allmänna 

pensionssystemet ger inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp inte högre pension men i 

tjänstepensionssystemet sker premieinsättningar även på den del av lönen som ligger 

över denna nivå. 

Pensionärernas relativa inkomstnivå sjunker
Det är svårt att dra några entydiga slutsatser när man tittar på hur inkomsten förändras 

när en individ går i pension. Idag har nyblivna pensionärer, som arbetade mellan 61 och 63 

års ålder, cirka 92 procent i disponibel inkomst jämfört med vad de hade när de arbetade. 

För den som var arbetslös ökade den relativa inkomsten när man blev pensionär till 104 pro-

cent. De som hade lägst inkomst innan pension får relativt högst inkomst som pensionär. 

Variationen i relativ inkomst är stor mellan olika grupper.28 

Beräkningar från Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) visar att pensionärernas inkomster 

förväntas öka realt. Det beror främst på att de äldsta med lägst inkomst successivt ersätts 

av yngre personer med högre inkomstnivå. Pensionerna ökar men det sker långsammare 

än lönerna. Det innebär att pensionärernas standard ökar i absoluta tal men den försämras 

jämfört med de som arbetar. 

En 70-talist kommer att ha avsevärt högre inkomst än en 40-talist. Men när det gäller 

den relativa inkomstnivån efter pension, jämfört med den strax före pension gäller det 

omvända. Skillnaden mellan lön och pension för en 70-talist beräknas bli större än för 

en 40-talist. Det beror på antagandet om oförändrad pensionsålder och ökad livslängd 

vilket ger en lägre årlig pension. 

De pensionärer som har det sämre beräknas bli fler i framtiden. Andelen pensionärer i åldrarna 

65–79 år med låg ekonomisk standard, det vill säga som har under 60 procent av median-

inkomsten, beräknas öka från 10 till cirka 35 procent. Bland de äldsta pensionärerna 

beräknas andelen fördubblas jämfört med idag och uppgå till cirka 60 procent år 2060.29 

26 Pensionsåldersutredningen S 2011:05, Pensionärernas ekonomiska situation. 
27 Pensionsmyndigheten, Premiepensionen, Pensionsspararna och pensionärerna 2011.
28 Socialdepartementet, DS 2011:42, Efter 65 – inte bara pension. En analys av de äldres ekonomiska situation.
29 Pensionsåldersutredningen S 2011:05, Pensionärernas ekonomiska situation.
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Mellan olika årskullar drivs de lägre pensionsnivåerna av längre livslängd samt skillnad i 

arbetsmarknadsanknytning (in- och utträdesålder, fler förvärvsarbetande kvinnor, fler 

utrikesfödda osv.).30

 

Sparkvot — vilken inkomstnivå behöver man? 
I debatten diskuteras bra pensioner utifrån vilken andel av slutlönen som pensionsförsäk-

ringarna ger. En låg andel av slutlönen läggs fram som något problematiskt. Det är dock 

svårare att sätta fingret på hur stor andel som faktiskt behövs. 

För att bättre kunna värdera huruvida Pensionsmyndighetens prognoser om 62 procent i 

pension är högt eller lågt har AMF bett SCB att dela upp sin statistik från undersökningen 

”Hushållens utgifter”31  så att vi kan se hur mycket av den disponibla inkomsten som hus-

hållen faktiskt gör av med. 

Disponibel inkomst är hur mycket pengar som finns totalt i hushållet efter skatt och 

omfattar lön för förvärvsarbete, pension, arbetsmarknadsstöd, föräldrapenning, sjuk-

penning osv. Det kan vara en eller flera vuxna i hushållet och även eventuella inkomster 

från barn som bor hemma räknas in. Den disponibla inkomsten kan antingen konsumeras 

eller sparas. Ett mått på hur sparandet utvecklas är den så kallade sparkvoten som visar 

vilken andel av den disponibla inkomsten som inte används till konsumtion.

SCBs statistik visar att sparkvoten är positiv i alla åldersgrupper. Sparkvoten ökar med 

tiden och ligger som högst i gruppen 60–65 år (25,9 procent). När man blir pensionär 

så är sparkvoten fortsatt hög (24,7 procent). Den disponibla inkomsten har visserligen 

minskat avsevärt men det har även konsumtionen gjort. 

Den disponibla inkomsten är som högst i hushåll 40–49 år, men trots detta har denna 

grupp en lägre sparkvot än äldre hushåll. Det kan vara en effekt av ”barnfamiljsåren”, en 

period då många har stora utgifter och en förhållandevis hög grad av belåning.  

Om man ser till olika inkomstgrupper är spridningen i sparkvot dock mycket stor. Allra 

störst är spridningen bland äldre. De med de lägsta disponibla inkomsterna32 har små 

eller inga marginaler alls. I gruppen 60–65 år är sparkvoten hos de ekonomiskt svaga 

hushållen till och med negativ (–2,7 procent). Här är risken stor att man, för att täcka 

upp för sin konsumtion, använder upp sina besparingar redan innan man går i pension. I 

gruppen 50–59 år med låg inkomst är sparkvoten 3,9 procent. 

De som ligger i de högre inkomstskikten33 ser däremot ut att ha mycket goda förutsätt-

ningar att få en bra ekonomi som pensionärer. Här är sparkvoten 34,6 procent för dem 

mellan 60 och 65 år respektive 26,6 procent för den yngre gruppen. Det ser alltså ut 

som om hushållen med goda disponibla inkomster gör av med ungefär 65 procent vilket 

30 Pensionsåldersutredningen S 2011:05, Pensionärernas ekonomiska situation.
31 SCB, Hushållens utgifter, Undersökningen för åren 2007–2009 omfattade 6 421 hushåll där minst en 

person var 0–79 år. 
32 Med låg disponibel inkomst avses hushåll där hushållsinkomsten är under medianinkomsten för samtliga 

hushåll.
33 Med hög disponibel inkomst avses hushåll där hushållsinkomsten är över medianinkomsten för samtliga 

hushåll.
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är i närheten av Pensionsmyndighetens framtidsprognoser av hur mycket pension man 

kommer att få. 

Hur länge vill vi jobba? 
Idag är det fler äldre som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år, även om nivåerna fortfarande 

är relativt låga. Det finns stora skillnader i andelen äldre som fortsätter arbeta i olika delar av 

landet, mellan män och kvinnor och mellan personer med olika utbildningsnivåer. Likaså ser 

vi yrken och branscher som är så slitsamma att många inte kan arbeta fram till 65 år. 

I en tidigare undersökning som AMF gjort bland de som redan var pensionärer, svarade de 

flesta att de hade slutat vid rätt tidpunkt. Däremot svarade dubbelt så många att de hade 

velat jobba längre (18 procent) jämfört med dem som hade velat gå tidigare (9 procent).34 

Vad detta beror på vet vi inte men det indikerar att det finns en vilja att arbeta lite längre 

om förutsättningarna är de rätta.

Svenskarna är, ur ett europeiskt perspektiv, de som anger högst ålder när de får frågan 

om hur länge de tror att de kan klara av sina nuvarande arbetsuppgifter. Av alla EU-länder 

är Sverige det land vars befolkning också är mest positiv till att kombinera deltidsarbete 

med deltidspension. Nio av tio skulle tycka att det vore en bra lösning.35  

Diagram 11: Genomsnittlig ålder som befolkningen tror sig klara nuvarande arbetsuppgifter till.

Ser vi till de regionala skillnaderna är det framför allt storstäder men även Småland som 

utmärker sig för att ha en stor andel som arbetar efter 64 år. I Stockholm har till exempel 

över 18 procent i åldersgruppen 65–74 år inkomst från sysselsättning.

34 Senior Research, undersökning, 2010-09-27.
35 Europeiska Kommissionen, Special Euro Barometer 378, Active Ageing.
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Diagram 12: Andel sysselsatta mellan 65 och 74 år, 2010.

 

En intressant fråga handlar om hur allmänt accepterat det är att arbeta sent i livet. Kan 

vi acceptera äldre människor i olika yrkesroller? I en undersökning som AMF låtit genom-

föra framkommer att det finns en rejäl dos fördomar som hindrar äldre från att fortsätta 

arbeta. Det kan vara bristen på förebilder och ren ovana som gör att vi är så negativa. 

I undersökningen handlade en fråga om vad man tyckte om en 75-åring i några olika yrken 

som skådespelare, förskollärare, chef och statsminister. Det visade sig att det fanns stora 

skillnader i inställning, det enda vi accepterade var en skådespelare på 75 år. Varannan var 

positiv till en skådespelare som är 75 år, däremot inte till en lika gammal förskolelärare.36 

Diagram 13: Syn på äldre inom olika yrken. 

36 Novus-undersökning, juli 2012.
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Åldersdiskriminering 
Pensionsåldersutredningen har i sin delrapport uppmärksammat åldersdiskriminering 

som ett hinder för ett längre arbetsliv. Lagen mot åldersdiskriminering infördes år 2009 

men hittills är endast ett fåtal fall prövade i domstol.

Det handlar mycket om felaktiga förväntningar på äldres minskade prestationer, fördomar 

som inte beläggs av forskning. I Sverige instämmer 43 procent i påståendet att äldre över 50 

år inte förväntas arbeta lika effektivt som yngre.37 Arbetsgivarna är generellt sett negativa till 

att anställa personer över 50 år. Det är också få arbetsgivare som har utarbetade strategier 

för hur man ska rekrytera och behålla äldre arbetskraft.  

En uppfattning bland både arbetsgivare och den fackliga sidan är att äldre som slutar 

arbeta ger plats åt yngre på arbetsmarknaden. Enligt OECD finns inga sådana konsta-

terade samband. I länder där arbetslösheten är låg bland äldre arbetskraft är också 

ungdomsarbetslösheten låg och vice versa, i länder där få äldre har arbete är också 

ungdomsarbetslösheten hög. 

37 Eurobarometer 263:2007.
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I statistiken inkluderas hushållens intresseorgani-
sationer. Skulder avser lån, leasing och hushållens 
intresseorganisationer enligt Sparbarometern.

Källa: Ekonomifakta (SCB, Sparbarometern, samt 
SCB, Nationalräkenskaperna för uppgifter om 
disponibel inkomst).
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Hushållens risknivåer

Vi är idag mer skuldsatta än någonsin tidigare. Andelen pensionärer med ärende hos 

Kronofogden har ökat markant. Vi är alltmer exponerade mot de finansiella markna-

derna. Främst består skulderna av bolån som idag är cirka tre gånger så stora som för 

tio år sen. Dessa bolån har dessutom i allt högre utsträckning rörlig ränta. Räntorna 

ligger på historiskt låga nivåer. 

Hushållens skuldsättning är föremål för ständig debatt. Vi är mer skuldsatta än någon-

sin. Sedan mitten av 1990-talet har tillväxten av krediter varit betydligt kraftigare än 

ökningen av hushållens disponibla inkomster. År 2010 uppgick hushållens skuldsättning 

till 170 procent av den disponibla inkomsten.38  

Den höga skuldkvoten beror på flera faktorer. Bland annat gör de låga räntorna att dagens 

hushåll klarar av en högre skuldkvot än de gjorde när räntorna var högre. Hushållens rän-

teutgifter som andel av disponibel inkomst är idag lägre än i början av 1990-talet. Då var 

räntekvoten cirka 10 procent, jämfört med 6 procent år 2011.

Om man tittar på skulderna som andel av hushållens finansiella tillgångar så har skuldsätt-

ningen ökat långsamt under 2000-talet. Det betyder att värdet på hushållens finansiella 

tillgångar och skuldsättningen har ökat i ungefär samma takt.39

Diagram 14: Hushållens skulder.

38 Sveriges Riksbank, Penning- och valutapolitik 2011:1, Hushållens skuldsättning, bostadspriserna och 
makroekonomin: en genomgång av litteraturen.

39 Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-skulder/.
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Hushållens finansiella exponering — bolån  

I december 2011 uppgick hushållens skulder till finansinstitut till 2 649 miljarder 

kronor, varav bolån i bank- och bostadsinstitut utgjorde drygt 80 procent. I slutet av 

år 2001 utgjorde bolånen 68 procent av de totala skulderna. Då uppgick bolånen till 

713 miljarder kronor. Det betyder att bolånen idag är cirka tre gånger så stora som 

för tio år sedan (nominellt).

Enligt en studie av Statens Bostadskreditnämnd uppgår bolånen i Sverige till cirka 60 

procent av BNP. Fram till för tio år sedan låg denna andel relativt stabilt på 20–30 procent 

av BNP men har sedan ökat i snabb takt. 

Andelen bolån med rörlig ränta (ränta bunden till och med tre månader) uppgick i slutet 

av år 2011 till drygt 50 procent. Ett år tidigare, när de korta räntorna var lägre, var mot-

svarande siffra knappt 60 procent. Ur ett historiskt perspektiv är det väldigt högt. I mit-

ten av 1990-talet, då boräntorna var mycket högre än idag, bestod mindre än en tiondel 

av bolånestocken av lån med rörlig ränta.40

Diagram 15: Andelen av hushållens boräntor som är rörliga (bolåneinstitut).

40 SCB, http://www.scb.se/Pages/Article____333926.aspx.

Första mätpunkt skedde i mars, resterande i 
januari.

Källa: SCB. 
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Pensionärernas skulder och omställningsproblem 
Allt fler pensionärer har problem med skulder. Enligt Kronofogden har antalet pensionärer 

(66 år eller äldre) i myndighetens register ökat med 15,5 procent de senaste fem åren. 

Enligt SCB ökade antalet personer i denna åldersgrupp under samma period med 10 

procent. Även i gruppen 56–65 år ökar andelen gäldenärer, om än inte lika snabbt. Två 

tredjedelar av gäldenärerna i dessa grupper är män.

Diagram 16: Antal pågående gäldenärer 66 år och äldre.

Män är ofta högre skuldsatta än kvinnor, vilket antas bero på att avtal, kontrakt och kredi-

ter traditionellt sett oftare varit skrivna på män. Den vanligaste skulden är 10  000–50  000 

kronor. Många ligger kvar i Kronofogdens register år från år. Om den utvecklingen håller i 

sig kommer antalet äldre gäldenärer att öka. 

Allt fler äldre kontaktar budget- och skuldrådgivare. Cirka 30 procent av alla skuldsane-

ringsärenden rör personer över 60 år. Fler män än kvinnor ansöker om skuldsanering. 

Stora lån och bristfälliga kunskaper i ekonomi ökar risken för att man inte kan återbetala 

sina skulder. Konsumtion och sjukdom är de vanligaste orsakerna till att man söker hjälp. 

Budget- och skuldrådgivarna menar att många nyblivna pensionärer har svårt att anpassa 

sin ekonomi till de nya förutsättningarna vid pensionering. De är högt belånade och har 

dåliga ekonomiska kunskaper. 

I Kronofogdens analys konstateras också att så kallade seniorlån har blivit en allt vanligare 

skuldfälla. Seniorlån ger möjlighet att frigöra en del av den förmögenhet man eventuellt 

har bunden i en bostadsrätt, en villa eller ett fritidshus utan att behöva sälja de närmaste 

åren. 41

41 Kronofogdens omvärldsanalys, april 2012.

Cirka 30 procent av alla 
skuldsaneringsärenden

rör personer över 60 
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Vad gör pensionsspararna?

Spararnas aktivitet är fortfarande låg sett i termer av förstagångsval och omplacering 

av sparandet i till exempel fondförsäkring. Försäljningen av produkter med högre risk 

och som därmed kräver ett större engagemang ökar. Men trots detta är majoriteten 

av spararna fortsatt passiva. Trenden att ta ut hela eller delar av tjänstepensionen på 

kort tid växer sig allt starkare, vilket kan få stora konsekvenser både för den enskilde 

spararen och för samhället.  

Dagens pensionssystem, både tjänstepensionen och premiepensionen, är designade 

för att individerna ska ha valfrihet och kunna välja individuella lösningar. På så sätt kan 

pensionssparandet anpassas till spararens behov, till exempel när det gäller risknivå 

och grad av löpande delaktighet. Eftersom de premiebestämda lösningarna växer, som 

andel av pensionskapitalet, för varje årskull som går i pension så ökar betydelsen av 

individens egna val. 

Många är vilsna inför pensionen
Tät kundkontakt och omfattande erfarenhet från undersökningar gör att AMF vet 

mycket om hur spararna agerar och känner när det gäller pensioner. Vi kan konstatera 

att spararna är vilsna inför pensionsvalet. Många förstår att pensionen är viktig och vill 

fatta ett eget väl genomtänkt beslut, men upplever det som näst intill omöjligt att ta sig 

fram i pensionsvärlden. Man försöker leta efter den information man behöver men pro-

cessen är krävande och få kommer i mål. Begrepp blandas ihop, det är svårt att förstå 

de många pensionsdelarna, göra jämförelser samt få överblick över vilka bolag och pro-

dukter som finns. De många identifieringskraven hämmar också spararnas motivation 

eftersom koder och inloggningsuppgifter tar tid att få hem och är lätta att tappa bort. 

Branschstruktur, regler och produktegenskaper skapar alltså hinder för de egna valen. 

Det finns ett stort utrymme för förbättringar i form av utbildning, jämförelser och förenk-

lingar. Därför pågår nu i branschen ett arbete med att standardisera pensionsord och 

-begrepp, ta fram enkla pensionsprognoser samt driva privatekonomisk utbildning via 

nätverket Gilla Din Ekonomi som finansieras av Finansinspektionen. 

Många sparare har också svårt att förstå hur mycket avgiften på till exempel fonder påver-

kar avkastningen över tid. Att bara någon procent faktiskt sänker pensionen markant kan 

vara svårt att begripa. Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar innebär en avgift på 1,5 

procent att premiepensionen minskar med knappt 40 procent (spartid 33 år).
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Både experter och politiker, däribland finansmarknadsminister Peter Norman, har efter-

lyst att fondbolagen på ett enhetligt och tydligare sätt ska visa hur mycket pengar som på 

lång sikt försvinner i avgifter för olika fonder. I ett steg att tydliggöra avgifternas betydelse 

lanserade Morningstar i maj 2012 ett nytt avgiftsmått, det så kallade Norman-beloppet. 

Det är en förenklad prognos över hur mycket lägre avkastning en person som privat 

fondsparar 1 000 kronor i månaden i tio år får till följd av avgifter för olika fonder. Norman-

beloppet är skillnaden i slutkapital mellan ett fondsparande helt utan avgifter och ett 

sparande med avgifter. Liksom en rad andra bolag redovisar AMF Norman-beloppet för 

bolagets fonder. En jämförelse från Morningstar visar att det genomsnittliga Norman-

beloppet är 14 000 kronor (för knappt 700 svenskregistrerade fonder). 

Det finns initiativ i försäkringsbranschen för att anpassa Norman-beloppet till 

tjänstepensioner.

Spararnas aktivitet
18 procent av pensionsspararna och pensionärerna bytte premiepensionsfonder under 

2011. Cirka 37 procent av alla premiepensionssparare har gjort minst ett byte sedan de 

kom in i systemet fram till i slutet av år 2011. Av de som har en egen vald portfölj bytte 34 

procent fonder någon gång under år 2011. Det finns ett ökat intresse för att göra egna 

fondval med ökad ålder och ökat kapital. Ju högre utbildning och inkomst, desto större 

andel väljer en egen portfölj vid inträdet. Den höga aktiviteten år 2011 är i stora delar 

hänförlig till trafik driven av så kallade PPM-rådgivare. 42

Vid premiepensionsvalet år 2000 var det 67 procent av spararna som aktivt valde fonder. 

Då gjordes omfattade informationskampanjer som hade stor effekt på spararnas aktivitet. 

Bland dagens nysparare i PPM är aktiviteten dock mycket låg. År 2011 gjorde färre än 2 

procent ett eget fondval. När det gäller tjänstepensionen ser det lite annorlunda ut. Aktivi-

teten bland nyspararna är betydligt högre än inom PPM men fortfarande låg. 

42 Pensionsmyndigheten, Premiepensionen, Pensionsspararna och pensionärerna 2011.

Bland nyspararna 
i PPM väljer bara 

2% fonder 
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Diagram 17: Valdeltagande i olika pensionsval.

Vi har studerat hur AMFs fondförsäkringskunder har valt under de senaste fem åren. 

Resultaten visar på en mycket låg aktivitetsnivå. Mindre än 5 procent av kunderna 

har bytt fonder under perioden och knappt hälften har inte gjort något val alls utan 

ligger kvar i förvalslösningarna. Det visar på betydelsen av att huvudmännen för ett 

pensionssystem lägger stor vikt vid förvalslösningarna, staten i premiepensionen 

och arbetsmarknadsparterna inom kollektivavtalade tjänstepensioner. 

Valdeltagandet påverkas av en mängd faktorer. Skillnaderna mellan förstagångsväljarna 

i tjänstepensionen och förstagångsväljarna i premiepensionen kan delvis bero på att 

för premiepensionen kommer premier in redan från första sommarjobbet. I tjänste-

pensionerna kommer första premien vid 25 år i SAF-LO och ITP, 21 år inom KAP-KL 

och 23 år för PA03. Chansen är större att de som är 25 år och väljer för första gången 

har ett fast jobb och därmed har ett större engagemang för att välja tjänstepensions-

bolag och produkt. 

Hur valsituationen och blanketten är utformad har också stor betydelse för hur många 

som väljer och vad man väljer. Ett exempel från verkligheten kan hämtas från premie-

pensionssystemet. I januari 2010 ändrade Pensionsmyndigheten sina rutiner när 

pensionsutbetalningarna skulle påbörjas. Tidigare fick spararna frågan om de ville 

byta förvaltningslösning till traditionell försäkring efter att pensionsutbetalningarna 

påbörjats. Svarade inte spararna så låg de kvar i tidigare lösning, det vill säga fond-

försäkring. Nu tvingades spararna istället att välja för att få sin pension utbetalad. 

Ändringen fick stor effekt — cirka hälften av de blivande pensionärerna valde den tradi-

tionella försäkringen. Åren tidigare hade den bara valts av mellan 6 och 16 procent. 1,5 år 

senare bytte myndigheten tillbaka till den gamla blanketten där fondförsäkring är förval. 

Då sjönk inflödet i traditionell försäkring tillbaka och idag väljer cirka 17 procent av de bli-
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vande pensionärerna traditionell försäkring när de ska få sin premiepension utbetald.43

För att få en uppfattning om det är just pensionssparande som svenskar har svårt att 

vara aktiva inom kan man jämföra med några andra valsituationer. År 2011 uppgav 41 

procent av svenskarna att de någon gång bytt operatör för det fasta telefonabonne-

manget. Det är framför allt äldre som avvisar tanken på att byta telefonabonnemang. 

När det gäller mobiltelefoni för privat bruk har 31 procent någon gång bytt operatör. Av 

alla som har ett internetabonnemang har 68 procent aldrig bytt operatör.44

Statistik från SCB visar att cirka 20 procent av elkunderna har ett så kallat tillsvidare-

prisavtal (omfattar både hushåll och företag). Det betyder att resterande 80 procent 

har valt elbolag eller åtminstone gjort ett aktivt val att binda sitt elpris. Det kan anses 

vara många, särskilt då de som bor i lägenhet bara tjänar några hundralappar per år på ett 

byte. För villaägaren däremot handlar det ofta om det tiodubbla vilket naturligtvis innebär 

starkare incitament att byta.45 

Fondförsäkringen växer och spridningen i avkastning ökar
Idag bär pensionsspararna själva en allt större del av risken för sin framtida pension. Det 

gäller både för premiepensionen och, efter övergången till det premiebestämda systemet, 

även för tjänstepensionen eftersom individen själv kan välja bolag och sparform och på så 

sätt påverka sitt pensionsutfall. 

De senaste 15 åren har sparandet i fondförsäkring ökat. Toppnoteringen var år 2010 då 

23,3 procent av kapitalet var placerat i fondförsäkring. År 2011 hade nivån sjunkit något, 

till 21 procent.

Diagram 18: Andel av livbolagens kapital som ligger i fondförsäkring.

43 Charlotta Brisell, Pensionsmyndigheten, e-post. 
44 Post- och telestyrelsen, Rapport: Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011. 
45 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____115299.aspx.

Källa: Svensk försäkring.
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Sparande i fondförsäkring innebär en större risk än att spara i traditionell försäkring. Att 

fler och fler väljer fondförsäkring innebär att spridningen i pensionsutbetalningarna från 

tjänstepension kommer att bli allt större i framtiden. 

Hur många som väljer fondförsäkring skiljer sig åt mellan kollektivavtalsområdena. Till 

stor del avgörs fördelningen av andelen ickeväljare. De hamnar i förvalslösningarna som 

utgörs av traditionell försäkring. Inom KAP-KL har nästan 40 procent valt fondförsäkring 

jämfört med inom SAF-LO där motsvarande siffra är 21 procent. Spridningen i pensionsut-

fall kan alltså bli stor även mellan olika grupper på arbetsmarknaden. 

Diagram 19: Fördelning andel sparare traditionell försäkring och fondförsäkring. 

 

Trots att en traditionell försäkring passar många sparare och är en trygg och säker 

investering tar alltså fondförsäkring marknadsandelar på pensionsmarknaden. Eftersom 

aktivitetsnivån är så låg hos spararna kan man ställa sig frågan om denna utveckling är 

kunddriven eller om det finns andra förklaringar. 

Spridningen i pensionen   
Med det nya pensionssystemet har alla möjlighet att själva styra över delar av sitt spa-

rande. Det gäller både tjänstepensioner och premiepensionen i den allmänna pensionen. 

Eftersom de premiebestämda delarna av pensionen fortfarande är små för dem som nu 

går i pension så har effekterna av denna valfrihet inte synts så mycket ännu. När de 

premiebestämda pensionslösningarna i allt högre utsträckning ersätter de förmåns-

bestämda kommer spridningen i pensionerna bli större. 

Inom premiepensionen kan spararna välja bland ett stort fondutbud som rymmer allt 

I framtiden blir 
spridningen i 

pensioner större   



Pensionskapitalet för de 5 procent av spararna 
med sämst årlig avkastning (1,5 procent) res-
pektive de 5 procent av spararna med bäst 
årlig avkastning (8 procent). Medel avser ett 
antagande om 4,75 procents årlig avkastning. 
Antagandet baseras på en person som börjar 
inbetalningarna 2012 i premiepensionen och 
vars inbetalning är 5 000 kronor. Inbetalningen 
antas öka med 2 procent om året. 
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från högriskfonder till säkrare placeringar. Majoriteten av spararna har haft en positiv 

värdeutveckling på sitt premiepensionskapital sedan de kom in i systemet. Man kan 

dock konstatera att spridningen i värdeutveckling är stor. År 2000–2011 är skillnaden 

mellan den femte och den nittiofemte percentilen 6,7 procent (7,8 procent) i varje årskull. 

Diagram 20: Värdeutveckling individuella premiepensionskonton.

Diagram 21: Förväntad skillnad i premiepension år 2050.



Andel av tjänstepensionskapitalet där spararen 
vid pensionstillfället (ett visst år) har valt tidsbe-
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Bas: AMFs sparare. Statistiken omfattar alla 
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Allt fler tar ut pensionen på kort tid
I de flesta nya kollektivavtalade pensionsförsäkringar kan spararen själv välja mellan att 

få kapitalet utbetalt på kort tid (till exempel fem år) eller att pengarna ska betalas ut livs-

varigt. När vi tittar på försäkringarna hos AMF kan vi konstatera att det blir allt vanligare 

att man tar ut pensionen på kort tid. 

Diagram 22: Andel tjänstepensionskapital med tidsbestämd utbetalning. 

Allt fler väljer alltså att ta ut hela eller delar av sin tjänstepension på få år. Detta kan få 

stora konsekvenser både för den enskildes ekonomi på äldre dagar men också för hela 

samhällsekonomin. För individen kan det innebära en hög skatt i början av pensionstiden 

för att sedan få avsevärt mindre att leva på under många pensionärsår senare i livet. 

Ett allt längre liv gör att vårdbehoven högt upp i åldrarna sannolikt kommer att bli större 

i framtiden. För kommuner och landsting kan det innebära ökade kostnader för individer 

med liten betalningsförmåga.

Män har bättre ekonomiskt självförtroende än kvinnor
Män och kvinnor har olika syn på sin kunskap om privatekonomi, pensioner, aktier och 

fondsparande. En undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av AMF visar att 

män har gott självförtroende i dessa frågor. Hela 94 procent tycker att deras kunskaper 

om privatekonomi är som genomsnittet eller bättre. De anser också att de vet mer om 

pensionssystemet och kan mer om aktie- och fondsparande än andra. 

Kvinnor har en något mer försiktig bild av sitt kunnande. På frågan hur kvinnor bedömer 

Korta uttagstider
kan påverka 
samhällets 

ekonomi     



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Man — Jag anser att mina kunskaper 
om privatekonomi generellt sett är ...

Man — Jag anser att mina kunskaper 
om pensionssystemet generellt 
sett är ...

Kvinna — Jag anser att mina 
kunskaper om privatekonomi 
generellt sett är ...

Kvinna — Jag anser att mina 
kunskaper om pensionssystemet 
generellt sett är ...

Kvinna — Jag anser att mina 
kunskaper om aktier och fonder 
generellt sett är ...

Man — Jag anser att mina kunskaper 
om aktier och fonder generellt 
sett är ...

8% 38% 48% 6%

49%45% 6%

59% 1%30% 10%

52% 3%20% 25%

52% 5%10% 33%

43% 3%24% 30% Det goda självförtroendet hos männen motsvaras 
inte i avkastningen. Statistik från Pensionsmyn-
digheten visar att utfallet i männens premie-
pensionssparande över tid bara är marginellt 
bättre än kvinnors.

Källa: Novus-undersökning, juli 2012.

Som genomsnittet

Bättre än genomsnittet

Sämre än genomsnittet

Vet ej
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sina kunskaper om aktier och fonder svarar närmare hälften att de har sämre kunskaper 

än genomsnittet. 

Diagram 23: Syn på ekonomikunskaper, män och kvinnor. 
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Produktutformningen påverkar 
pensionen

Den traditionella försäkringen hotas på flera sätt. Färre traditionella försäkringar 

erbjuds och de som erbjuds är generellt sett mer individuella och mindre kollektiva 

än tidigare. Dagens produkter är alltså mer differentierade än de var förr. För kon-

sumenterna är det svårt att jämföra och utvärdera de olika alternativen eftersom 

varken produkterna eller de bakomliggande tekniska beräkningarna är begripliga 

eller transparenta. Ordet garanti är inte längre ett entydigt begrepp. Pensionsbran-

schen behöver samverka kring bättre jämförelser och prognoser som kan under-

lätta för spararna.  

Färre traditionella försäkringar
Det finns ett stort behov bland pensionsspararna av trygga, långsiktiga pensionslösningar. 

En traditionell försäkring kombinerar trygghet med möjlighet till bra avkastning. Bolagens 

förvaltare sköter om kapitalet och sprider riskerna i sparandet utifrån det rådande läget 

i världsekonomin. En traditionell försäkring har en garanti, varje inbetald premie ger ett 

garanterat pensionsbelopp. Det garanterade beloppet kan aldrig sjunka, det är garanterat 

oavsett hur det går på de finansiella marknaderna. Utöver det garanterade beloppet kan 

man få ett extra tillskott. Tillskottet kan variera beroende på den ekonomiska utvecklingen.

När de privatanställda arbetarna 1998 för första gången fick välja för sin tjänstepension 

(Avtalspension SAF-LO) erbjöd 12 bolag traditionell försäkring. Idag tillhandahåller tio 

bolag traditionella försäkringar, men vissa av bolagen har begränsat vilka sparare som 

får tillgång till produkten. De senaste åren har också en rad bolag stängt sina traditionella 

produkter för nyteckning.

Garantier
Förr fick alla sparare inom ett kollektiv en viss återbäringsränta och viss garantiränta. 

Dagens traditionella försäkringar blir mer och mer ”individualiserade” med olika villkor 

och modeller för till exempel garanti och avkastning. Detta försämrar spararnas möjlig-

heter att jämföra olika produkter och göra ett aktivt val.

Garantierna varierar också mycket mellan olika traditionella försäkringar. Försäkrings-

bolagen har utformat en rad olika garantimodeller. 

Den traditionella
försäkringen 

är hotad.   



Fast garanti

Rörlig garanti — sätts efter en 

fastslagen princip/regel

Rörlig garanti — sätts inte efter en 

regel/princip

Premiegaranti

Bottengaranti med möjlighet till 

garantiförstärkning

Garantiräntan är fast och kan inte ändras för nya premier.

Garantiräntan för nya premier varierar och är beroende av 

till exempel marknadsräntan.

Garantiräntan fastställs utan princip/regel.

Spararen får minst tillbaka det som arbetsgivaren betalat 

in (inbetalda premier).

Vid en viss ålder (innan pension) påbörjas en förstärkning 

av försäkringens garanterade pensionsbelopp. Förstärk-

ningen innebär att det garanterade pensionsbeloppet 

räknas upp utifrån eventuella överskottsmedel. 
Källa: AMFs sammanställning av villkor. 
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Tabell 3: Garantimodeller.

De olika garantierna är inte bara komplexa och svåra att förstå, de innebär också olika 

mått av garanti. Ordet garanti är positivt laddat och skapar förväntan hos spararna. 

Branschen måste därför vara beredd att förklara vad garantin faktiskt innebär och göra 

det på ett begripligt sätt. Vidare borde möjligheterna för spararna att själva enkelt kunna 

jämföra de olika produkterna förbättras, till exempel vad gäller garantier. 

Nya regelverk har successivt ökat kostnaderna för garantierna. Det är högre krav på 

eget kapital och skuldtäckningsreglerna har inneburit att placeringsmöjligheterna har 

stramats upp. Bolag med sämre ekonomisk styrka har tvingats till försiktiga placeringar 

med lägre förväntad avkastning. Förändringarna i regelverken har sammanfallit med en 

period av svag börsutveckling och låga marknadsräntor. Denna kombination har resul-

terat i att bolagen har ett behov av att skapa produkter med lägre garantinivåer. 

Livslängdsantaganden 
Försäkringar bygger på att dela risk. I pensionsbolag handlar det om risken att leva länge. 

Ju längre man lever desto fler pensionsutbetalningar måste pensionskapitalet räcka till. 

Genom att dela denna risk med andra sparare får man arvsvinster som gör att pensions-

kapitalet räcker längre. Den som lever längre än genomsnittet går plus och får en fortsatt 

hög pension. Den som avlider tidigare bidrar med sitt pensionskapital till kollektivet.

För att kunna räkna ut hur stora arvsvinsterna kommer att bli i framtiden använder sig 

pensionsbolagen av livslängdsantaganden. Det är bolagens bedömning av hur länge deras 

sparare kommer att leva. Det finns inte gemensamma livslängdsantaganden utan varje 

bolag gör sin egen bedömning av sina olika försäkringskollektiv. Livslängdsantaganden 
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kan ändras under både spar- och utbetalningstid. Inom kollektivavtalad pensionsförsäk-

ring är antagandena könsneutrala, det vill säga kvinnor och män antas leva lika länge. 

Inom privat pensionsförsäkring tillämpas från och med december 2012 könsneutrala 

antaganden på nya försäkringar. 

Vilka antaganden bolaget gör påverkar hur mycket spararen får i pensionsutbetalning 

varje månad. Har bolaget valt ett kort livslängdsantagande blir månadsbeloppet högre 

än om bolaget har valt ett längre livslängdsantagande. Över tid är det viktigt att livs-

längdsantagandet står i proportion till den verkliga livslängden bland de försäkrade, dels 

för att pengarna ska räcka, dels för att det ska vara rättvist mellan spararna. 

Livslängdsantagandena varierar stort mellan bolagen. För traditionella försäkringar kan 

det skilja nästan fem år mellan de olika bolagens antaganden. Inom fondförsäkring kan 

det skilja mer än så.46 Förenklat kan man säga att om det skiljer två år mellan två bolags 

livslängdsantaganden så blir pensionsbeloppen 10 procent högre om spararen väljer att 

ha sin tjänstepension i bolaget med den kortare förväntade livslängden. 

En annan parameter som är viktig att tänka på är om bolaget drivs enligt ömsesidiga 

principer eller är vinstutdelande. Om försäkringsbolaget har räknat med längre livslängd 

än vad som blir fallet uppstår ett så kallat riskresultat (överskott). I ömsesidiga bolag går 

detta överskott tillbaka till spararna, men i vinstutdelande bolag kan aktieägarna behålla 

dessa pengar. I ett ömsesidigt bolag finns alltså inga incitament att behålla pengar 

genom att göra antaganden om extra lång livslängd. 

Det finns bolag som inte tillämpar livslängdsantaganden. Här förväntas spararen välja en 

tidsbestämd utbetalningsperiod. Försäkringsinslaget med livsvariga pensionsutbetal-

ningar försvinner i dessa produkter. 

Prognosränta 
Precis som livslängdsantagandena bestämmer bolagen själva prognosräntan, som är 

en bedömning av avkastningen under den tid då pensionen betalas ut. Prognosräntan 

avgör i vilken takt pensionen kommer att portioneras ut.

Prognosräntan varierar stort mellan de olika pensionsbolagen. Låg prognosränta ger 

en ”baktung” pension, det vill säga högre pensionsutbetalning på äldre dagar. De bolag 

som både har långa livslängdsantaganden och en låg prognosränta delar alltså ut stora 

delar av pensionen sent i spararnas liv. Det innebär att många inte hinner tillgodogöra 

sig pengarna själva eftersom de helt enkelt inte längre är i livet. I ömsesidiga bolag går 

allt överskott tillbaka till spararna. I dessa bolag finns därför inga incitament att behålla 

pengarna i bolaget.

46 Konsumenternas försäkringsbyrå.
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Diagram 24: Vet du vad ett återbetalnings-
skydd är?

Källa: AMF och Novus-undersökning, Rapport om 
återbetalningsskydd, augusti 2012.
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Det är permanent och kan inte ändras 8%

Det kan läggas till men inte tas bort 4%

Det kan tas bort med inte läggas till 5%

Vet ej/Osäker 46%

Det kan läggas till och tas bort beroende 
på t.ex. olika orsaker/livsfaser

38%

63%

Källa: AMF och Novus-undersökning, Rapport om 
återbetalningsskydd, augusti 2012.
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Återbetalningsskydd 
Det är upp till varje pensionssparare att bestämma om man vill ha ett återbetalningsskydd 

eller inte i sitt sparande. Återbetalningsskyddet gör att den närmaste familjen får det ihop-

samlade pensionskapitalet om den försäkrade skulle avlida i förtid. Det kan betalas ut till 

make, maka, sambo, registrerad partner eller arvsberättigade barn. Om pensionsspararen 

avstår från återbetalningsskydd får han/hon istället ta del av arvsvinster.

AMF har undersökt kunskapen kring återbetalningsskydd. Mer än hälften av alla som 

svarat i undersökningen vet inte vad återbetalningsskydd är eller hur återbetalnings-

skyddet påverkar pensionen medan man lever.  

Denna okunskap leder troligen till att många har återbetalningsskydd fastän de skulle 

ha större nytta av att få ett större pensionskapital genom arvsvinster. För de sparare 

som ligger i förvalslösningen är det också svårt att hålla ordning på om man får ett åter-

betalningsskydd i sin tjänstepension. Det finns dock regler kring hur man kan ta bort 

och lägga till återbetalningsskydd. Vid första valtillfället och inom ett år från det att man 

gift sig, ingått partnerskap, blivit sambo eller fått barn krävs ingen hälsoprövning om man 

väljer återbetalningsskydd. Ska man lägga till ett återbetalningsskydd vid ett annat tillfälle 

krävs att man lämnar en godkänd hälsoprövning. Likaså kräver vissa bolag hälsoprövning 

om man ska ta ut pensionen före 65 år.

Diagram 25: Du som har återbetalningsskydd, vet du att du kan ta bort eller lägga till skyddet 
i olika livsfaser? 

Ett borttaget återbetalningsskydd kan betyda lika mycket som två års intjänande av tjänste-

pension. I en undersökning som AMF lät genomföra i maj 2012 framkom att kunskapen om 

återbetalningsskydd är låg. Få kände till storleken på de sammanlagda arvsvinsterna. 

I den äldsta ålders-
gruppen tror 14% att 

återbetalningsskyddet 
är permanent och inte 

kan ändras



Så mycket högre blir tjänstepen-
sionen utan återbetalningsskydd

Så många år intjänad tjänstepen-
sion motsvarar det

40-talist

50-talist

60-talist

70-talist

80-talist

+ 16%

+ 18%

+ 16%

+ 14%

+ 15%

1 år och 10 mån

2 år och 2 mån

2 år

1 år och 10 mån

1 år och 11 mån
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I tabell fyra har AMF räknat på hur ett borttaget återbetalningsskydd påverkar tjänstepen-

sionens storlek, med utgångspunkt från en privatanställd arbetare med en premiebestämd 

tjänstepension.

Tabell 4: Återbetalningsskydd påverkar pensionen.

Källa: AMFs beräkningar.
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