
Pressfrukost 11 december 

        Pensionsrapport 2014  
Carina Blomberg 

  Dan Adolphson 



• Statistik, aktuella frågor, trender och framtidsspaningar. 

• Hur kan det bli bättre för spararna? 

 

Ur Pensionsrapporten 2010 

• Färre yngre ska försörja allt fler äldre. 

• Pensionärerna har bibehållit sin köpkraft. 

• Vi lever längre men korta uttag av tjänstepensionen allt vanligare. 

 

2 

Pensionsrapporten fyller 5 år  



Hållpunkter  
• Baskunskaper och enklare pensioner. 

• Ett omtänksamt pensionssystem.  

• Konsekvenser av deltidsarbete. 

• Korta uttagstider av tjänstepension 

• Ökad flexibilitet i slutet av arbetslivet.  

 

 

 

 

 

3 



Ointresse och kunskapsglapp 
• Allmänhetens kunskaper om pension är fortfarande låga.  

• Få väljer för tjänstepensionen. 

• 50 procent vet vad det orange kuvertet innehåller. 

• Ökat intresse närmare pensionsålder. 

• Fler använder Min Pension. 
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Behov av  enklare pensioner 



Tjänstepension en bortglömd fråga 
 • 9 av 10 som arbetar har tjänstepension via kollektivavtal. 

• Bara knappt en av fem frågar om tjänstepension när de byter arbete. 

• 37 procent fick information av arbetsgivaren. 

• Många vet inte/minns inte om de frågade. 
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Tjänstepensionen är en av kollektivavtalets  

viktigaste förmåner och fler arbetsgivare 

borde ta chansen att informera om den 
 



Baskunskaper lugnar spararna 
• Vetskap om att man har kollektivavtal lugnar.  

• Det egna engagemanget ska inte vara avgörande. 

 

Baskunskaper 

• Kollektivavtal ger automatiskt en trygg tjänstepension till en låg 

avgift. 

• Total tid i arbetslivet (antal år, lönenivå, deltidsarbete). 

• Återbetalningsskydd sänker pensionen. 
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Branschen och samhället förenklar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gratis, oberoende och professionella. 

• En gemensam portal för lagstadgade och kollektivavtalade 

försäkringar. 
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Min Pension.se 

 Fullmaktskollen.se 

 

Ersättningskollen.se 

Gilla Din Ekonomi 

 

Studiecirklar ABF 

 

Pensionsorden 

 

Ny prognosstandard 

 



Vilka arbetsår ger pension? 
Dagens förutsättningar: 

• Hela livet räknas för den allmänna pensionen.  

• Tjänstepensionen tjänas ofta in mellan 25-65 år. 

 

Utmaningar: 

• Etableringsåldern 29 år. 

• Pensionsåldern ”65” gäller fortfarande för många. 

• Vi lever allt längre. 
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Tänkbar lösning 
• Ett omtänksamt pensionssystem 

• Framtidens tjänstepensioner behöver harmoniseras med den 

allmänna pensionen genom att slopa åldergränserna. 

• Skapar drivkrafter för arbete. 

• Pedagogiskt och lättbegripligt. 
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30 procent av kvinnorna arbetar deltid 
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Andel sysselsatta kvinnor som arbetar deltid 

efter ålder 1987, 2000 och 2013 (procent). 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

SCB, På tal om kvinnor och män, Lathund 

om jämställdhet 2014 



Deltid slår hårt mot ekonomin som 
pensionär 
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Förlorad tjänstepension årligen under hela pensionstiden 



Fler tar ut tjänstepensionen på kort tid 
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• En tredjedel av försäkringarna i AMF tas ut 

på kortare tid än livsvarigt*. 

• Genomsnittlig uttagstid: 6,5 år. 

• Försäkringarnas utformning styr.  

 
 

Genomsnitt 33 procent 

Källa: AMF 

*Försäkringar där korta uttag är möjligt 
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Utveckling korta uttagstider 2001-2014 

Källa: AMF 

Andel tjänstepensionskapital med kort uttag 

 

Korta uttag ej tillåtet 



Jag vill ha mina pengar när jag är pigg 
och frisk! 
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Källa: Vintagebarometern 2014 



Är korta uttagstider ett problem? 
• Risk för otillräcklig pension senare i livet. 

• Svårt att i framtiden själv betala för vård och omsorg. 

• Utgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd kan öka. 

• Idag kan man inte ångra en påbörjad tjänstpensionsutbetalning. 

• Eget ansvar men regler och pensionsbolag har en stark påverkan. 
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Tänkbara lösningar 
• Reglera så delar av tjänstepensionen tas ut livsvarigt. 

• Gör det möjligt att stoppa påbörjade tjänstepensionsutbetalningar. 

• Verka för att fler gör en pensionsprognos via Min Pension. 
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Stora inkomstskillnader mellan yngre 
och äldre pensionärer 
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Pensionärernas disponibla medianinkomster som andel av 

medianinkomsterna för personer 30-49 år, 1991, 2009, 2012. 

• Högre arbetskraftsdeltagande bland 

yngre. Kvinnor har fått en starkare 

ställning på arbetsmarknaden! 

 

• Hög disponibel inkomst bland yngre 

pensionärer möjligen en effekt av 

korta uttag. 

 

• Stor spridning inom grupperna. 

 

• Äldre konsumerar som yngre. 

Källa: SCB. 



Flexibilitet och deltid leder till att fler 
arbetar längre 
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Källa: Vintagebarometern 2014. 

Intresse av att återgå till arbete 



En av fem pensionärer hade velat 
gå senare i pension 
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Källa: Vintagebarometern 2014. 



Orsaker till pensionering 
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Källa: Vintagebarometern 2014. 
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Sammanfattning 
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• Fortsatt ointresse och dåliga kunskaper. 

• Fokus på baskunskaper, hur byggs pensionen upp över livet? 

• Samma regler för allmän pension och tjänstepension förenklar och 

ger pedagogiska vinster. 

 

 

 

 

 

 

• Trenden att fler tar ut pensionen på kort tid är fortsatt stark. 

 

Tjänstepension där hela 

livet räknas 

Stoppa pågående uttag av 

tjänstepension 



Sammanfattning forts… 
• Ökad flexibilitet i slutet av arbetslivet.  

• Övergången mellan arbete och pension behöver luckras upp. 

• Äldre säger JA till arbete – men på egna villkor. 

• Hälsan stoppar fortsatt arbete i vissa grupper. 

• Tänkbar lösning: Deltidspension. 

• Bristande attityder från arbetsgivare och omgivning. 

• Sverige saknar strategier för att behålla och rekrytera äldre 

arbetskraft. 

• Nya LAS-regler kräver en anpassning av övriga försäkringar enligt 

lag och avtal. 
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