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Utbetalning  
av pension 
 En rapport om  250 000 av Länsförsäkringars pensions-
kunder som har en försäkring under utbetalning. 
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Kommentar 
Tua Holgersson, vd Länsförsäkringar Fondliv. 

– Pensionen ska du leva på resten av livet och därför måste du tänka 
långsiktigt. Många väljer bort den livsvariga utbetalningen eftersom 
man vill ha pengarna medan man fortfarande är pigg eller så vill man 
ha så lite förändring som möjligt mot när man arbetade. Samtidigt 
lever vi längre och blir allt friskare vilket talar för att pensionen 
behöver räcka länge och att längre utbetalningstider är att föredra.  

- Det är bra att tänka över hur livet som pensionär ska se ut i god tid 
innan du slutligen väljer utbetalningstid. När du räknar ut pensionen 
är det viktigt att få med alla delarna; allmän pension, eget 
pensionssparande och tjänstepension. Pensionsutbetalningarna 
påverkas dessutom av flera faktorer som bland annat pensionsålder, 
utbetalningstid och efterlevandeskydd. Det finns också skatteeffekter 
att ta hänsyn till. För många kan det vara ett bra tips att ta hjälp av en 
rådgivare när det är dags att planera pensionen. 
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Utbetalningstid 
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Utbetalningstid 
Kvinnor och män 
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Fakta 
Kvinnor väljer i större utsträckning 
än män den kortaste 
utbetalningstiden som är 5 år. 

För de som valt utbetalning på 5, 10 
eller 15 år så är 
medelutbetalningstiden 7,2 år för 
män och 6,6 år för kvinnor. Kvinnor 
har en  statistiskt signifikant kortare 
medelutbetalningstid  

Andelen med livsvarig utbetalning är 
statistiskt sett lika mellan könen. 
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Utbetalningstid 
Andel med livsvarig utbetalning, per region. 
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Utbetalningstid 
Snittutbetalningstiden hos andelen som har utbetalning på 5, 10 eller 15 år, per region. 
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Utbetalningstid 
Fakta 
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• I genomsnitt har 35 procent av Länsförsäkringars pensionskunder valt livsvarig utbetalning av sin privata pension 
eller tjänstepension. Men det finns stora regionala skillnader i hur pensionskunderna väljer utbetalningstid. 

• Över 40 procent av kunderna i Jönköpings län har valt livsvarig utbetalning av sin pension. Motsvararande siffra i 
Västerbotten är endast 25 procent.  

• Förutom Jönköping återfinns storstadsregionerna Stockholm och Skåne i toppen bland de län där flest väljer 
livsvarig utbetalning.  Nära 40 procent av pensionsspararna som bor där har livsvarig utbetalning. 

• När det gäller snittutbetalningstid bland de kunder som valt utbetalning under 5, 10 eller 15 år har Stockholmarna 
längst utbetalningstid med 7,25 år.  

• Kunderna i Gävleborg har i genomsnitt kortast utbetalningstid med i genomsnitt 6,55 år.  De tre 
storstadsregionerna ligger alla över snittbetalningstid på 7 år eller mer. 

• Kvinnor väljer i större utsträckning än männen den kortaste utbetalningstiden som är 5 år. 
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Utbetalningsålder 
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Startålder utbetalning 
Kvinnor och män 
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Fler män än kvinnor väljer tidigare 
utbetalning. 

75,1 % av försäkringarna hos män 
börjar utbetalas vi 65 års ålder 
eller senare. 

77,3 % av försäkringarna hos 
kvinnor börjar utbetalas vi 65 års 
ålder eller senare 
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Påbörjad utbetalningsålder 
Andel utbetalningar som påbörjas vid 65 års ålder eller senare, per region. 

 

2018-04-03 10 

79,0% 
78,2% 

77,6% 77,4% 
77,0% 

76,4% 76,4% 76,4% 76,3% 76,1% 75,9% 75,7% 75,6% 
75,1% 75,0% 74,7% 74,4% 74,2% 74,2% 73,9% 

73,3% 73,3% 
72,5% 

70,0%

75,0%

80,0%



Publik 

Påbörjad utbetalningsålder 
Snittålder för påbörjad utbetalning för andel utbetalningar som påbörjas före 65 års ålder, per region. 
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Utbetalningsålder 
Fakta 
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• Fler kvinnor än män startar sina pensionsutbetalningar vid 65 års ålder eller senare,. 

• Med en snittålder på  60,5 år är Länsförsäkringars pensionskunder i Västerbotten yngst i landet när de startar sina 
pensionsutbetalningar.  

• Västerbotten har också den lägsta andelen sparare (72,5 procent) jämfört med övriga landet som börjar sina 
pensionsutbetalningar vid 65 år ålder eller senare. 

• Det kan jämföras med Uppsala där 79 procent av spararna påbörjar utbetalningarna vid 65 års ålder eller senare. 
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Planera livet som pensionär 

Tips 
• Gör en pensionsprognos på 

minpension.se och komplettera det egna 
sparandet vid behov. 

• Har du inte behov av ett 
efterlevandeskydd kan du sänka eller ta 
bort det helt. Det ger mer till din 
ålderspension. 

• Flytta stegvis över dina sparpengar till 
ränteplaceringar några år innan du 
planerar att sluta arbeta. Det minskar 
risken för brant nedgång i värdet på det 
sparande du har på aktiemarknaderna. 

• Läs mer om utbetalning av pension på 
lansforsakringar.se 
https://www.lansforsakringar.se/privat/
spara-placera/privatekonomi/din-
pension/pensionsutbetalning/ 
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Tack! 
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