
Allemanspension – för 
att fler ska få 80 procent 
av lönen i pension



Förord
Vi på Skandia vill spänna bågen för bättre pensioner 
för alla, gärna 80 procent av lönen. För att uppnå 
detta behövs en sparform för ändamålet, en spar-
form som har samma låga beskattning som pensions-
sparande i övrigt och som har samma tydliga 
pensions syfte. Det behövs en Allemanspension.
 
Sveriges pensionssystem är finansiellt stabilt och 
har en bred politisk förankring. I många år har vi 
befunnit oss i toppen av de internationella rank-
ingarna. Andra länder har blickat mot oss för att få 
inspiration om hur ett hållbart och finansiellt stabilt 
pensionssystem kan se ut. Men idag är pensions-
systemet under hård press. Dess långsiktiga 
legitimitet är hotad då många inser att systemet inte 
kommer att leverera tillräckligt bra pensioner. Den 
pyramid som brukar illustrera pensionens alla delar 
har också tappat sin spets, bokstavligt talat, sedan 
avdragsrätten för privat pensionssparande slopades.
 
Samtidigt ser vi att stora grupper av främst akademiker 
etablerar sig på arbetsmarknaden sent vilket slår mot 
pensionen. Också andra livsval påverkar pensions-
nivåerna så att den allmänna pensionen för många 
knappt kommer att nå upp till hälften av slutlönen. 
Även med tjänstepension genom hela yrkeslivet så 
landar pensionen i förhållande till den lön man haft 
omkring 60-70 procent.
 
Det är en pension som visserligen går att leva på men 
när förväntan på pensionen hos gemene man snarare 
ligger på 80 procent behövs ett eget sparande för att 
pensionen ska gå att leva gott på.
 
Antalet arbetade år och tjänstepension är de enskilt 
viktigaste pusselbitarna för att ta människor på vägen 
till en bra pension, men det saknas något för de som 
vill spara mer på egen hand för sin pension. En 
dedikerad sparform för pensionen.

 Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande 
slopades har det blivit svårare att spara till sin 
pension. Den som har en hög inkomst kan löneväxla 
men det finns ingen motsvarande lösning för den som 
tjänar under 42!000 kronor.
 
Istället hänvisas man till sparformer som visserligen 
kan vara lämpliga för vissa gruppers långsiktiga 
sparande, men som inte alls har samma tydliga 
pensionssyfte som pensionsförsäkringen har med 
bland annat reglerade uttagsmöjligheter och 
möjlighet till utbetalningar så länge man lever.
 
Det borde vara enkelt att förstå det samhälls-
ekonomiskt sunda med att gynna spara framför slösa 
men så ser inte Sverige ut idag. En färsk undersökning 
publicerad av Finansinspektionen visar att allt färre 
sparar långsiktigt och alltjämt subventionerar staten 
lån genom ränteavdrag för lånekostnader, oavsett 
om lånet är tänkt att gå till en ny bostad, hem-
elektronik eller en resa. Det innebär i praktiken att 
staten styr individer bort från långsiktigt pensions-
sparande till förmån för kortsiktig konsumtion 
och skuldsättning.
 
Det är hög tid att stärka fokus på det långsiktiga 
sparandet. Det är dags att från politiskt håll prioritera 
pensionssparande framför kortsiktig belåning. Det är 
dags för Allemanspension.

Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
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En stor del av vår arbetande befolkning – uppskatt-
ningsvis 90 procent – har tjänstepension som 
tecknats av arbetsgivaren. Den växer i betydelse för 
slutlig pension i takt med att den allmänna 
pensionen krymper. Men arbetsmarknaden är i 
ständig förändring och guldklockans tid lider mot 
sitt slut. Idag är det få som stannar ett helt arbetsliv 
på samma arbetsplats. Många väljer att byta jobb 

oftare eller frilansa Det blir också allt vanligare med 
”gig-anställningar”, vilket betyder att man anställs 
på specifika projekt eller vikariat. Även antalet egen-
anställda kommer att öka. Vad som är gemensamt 
för dessa anställningar är att de oftast saknar tjänst e-
pension. Det betyder att fler och fler huvud sakligen 
kommer att ha sin allmänna pension att leva på 
bortom arbetslivet. ●

Tjänstepensionen växer i 
betydelse – men allt fler står utan

Eget pensionssparande – den 
hyvlade toppen av pyramiden
Allmän pension och tjänstepension kan kompletteras 
med eget pensionssparande. Sparandet kan ta olika 
former, i en försäkring eller på vanligt sparkonto. I 
Sverige saknas dock incitament, t ex i form av avdrag 
eller skatte lättnader, för eget pensionssparande.

Bara var fjärde pensionssparar
Uppskattningar visar att ungefär var fjärde svensk 
har ett eget pensionssparande. Beroende på ålder 
och inkomst sparas det olika mycket. Många slutade 
helt och hållet att sätta av pengar i privat pensions-
sparande när avdragsrätten för eget pensions sparande 
slopades 2016. Istället infördes ett skatte gynnat 

sparkonto, investeringssparkonto, men det är inget 
bundet sparande, så frågan är hur många som faktiskt 
sparar till pensionen på sitt investerings sparkonto 
och hur många som sparar till en lång resa, en motor-
cykel eller till kontantinsats för en ny bostad. 

Man kan därmed säga att dagens pensionssystem är 
konstruerat på ett sätt som ”knuffar” individen från 
pensionssparande till annan konsumtion. Givet det vi 
vet om förväntningarna på pensionen och ut  vecklingen 
av den allmänna pensionen så är det helt uppåt vägg-
arna. Systemet behöver förändras för att knuffa männ-
iskor i riktning mot ytterligare pensionssparande. ●

Vad väntar bortom pensioneringen? Förväntningarna 
hos många är en ledigare livsstil med ungefär samma 
levnadsstandard som innan man lämnade arbets-
marknaden. Varannan svensk förväntar sig att 
pensionen ska motsvara 75 %– %80 procent av den lön 
man hade innan pensioneringen.!1 

I realiteten kommer den genomsnittliga nivån från 
allmän- och tjänstepension att ligga på mellan 
60 %– %70 procent. Det blir en kännbar nedskärning 
av utgifterna som krävs. 

Vi lever allt längre
Att allt fler blir äldre i vårt land är så klart positivt. 
Dagens 70-åringar sägs av forskare ha en hälsa 
som motsvarar 50-åringarnas på 1970-talet. Men 
det innebär också fler friska år med pension som 
inkomst. Det blir allt tydligare att vi kommer att 
behöva arbeta längre upp i åldrarna för att få en 
rimlig pension.

1 Swedbank Sifo (2017). 

Vi börjar arbeta senare
Ett lika viktigt men bortglömt perspektiv är den sena 
etableringen på arbetsmarknaden. Sverige har nämligen 
bland de högsta examensåldrarna bland akademiker i 
hela OECD. Skandias rapport Hög examensålder sänker 
pensionen visar att det påverkar pensionerna betydligt 
mer än vad vi tidigare trott. Pensionsmyndighetens 
beräkningar utgår från en person som är långt från rep-
resentativ. De räknar med att man kliver in på arbets-
marknaden vid 23 års ålder, men i praktiken sker det 
betydligt senare. Allt färre kommer upp i 40 år i arbete. 
Som konsekvens betalas mindre in till systemet – och 
pensionen blir därmed lägre. ●

Dagens pensionssystem – 
en pyramid med utmaningar
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För att det egna pensionssparandet ska öka och fler 
ska nå önskat utfall i pension behövs ett tydligt 
incitament – en lägre skatt. Det egna sparandet i 
Allemanspension ska ha samma tydliga pensions-
syfte och kapitalet därmed beskattas på samma 
sätt som tjänstepensioner och pensions försäkringar 
i övrigt. Skatten på ett sparkapital i Allemans pension 
skulle för 2018 bli 0,08 procent vilket motsvarar 
knappt en sjättedel av den nuvarande skatten på 
sparande i investeringssparkonto, 0,45 procent. 

Allemanspension är ett förslag som på sikt gynnar 
både individerna och samhället. Spararna får till-
gång till en skattemässigt gynnad sparform, under 
förut sättning att det är ett långsiktigt sparande som 
öronmärks för pensionssparande och inte kan tas 

Allemanspension – 
så fungerar den

ut som ett engångsbelopp eller i förtid. Försäkrings-
momentet och öronmärkningen är skäl nog för att 
Allemanspension ska tillhöra samma skatteklass 
som tjänstepensionssparande.

Det ska – till skillnad mot hur det fungerar inom 
tjänstepension – inte finnas en lägsta inträdesålder 
för att kunna spara i Allemanspension. Vi föreslår 
samtidigt ett premietak om ett prisbasbelopp per 
år, motsvarande 45!500 kr för 2018. ●
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Tre typfall från den svenska arbetsmarknaden kan 
illustrera de ekonomiska effekterna med Allemans-
pension: ett vårdbiträde, en lärare och en civilingenjör. 

De är alla födda 1990 och beräknas i första scenariot 
spara 800 kr i månaden i Allemanspension i totalt 30 
år inför pensionen. Andra scenariot är vilket månads-
sparande som krävs för att de ska nå 80 procent av 
slutlön. De jobbar alla till 71 års ålder och de räknar 
med att utbetalningarna från Allemans pensionen ska 
kunna räcka tills de fyller 89 år. Vård biträdet går in i 
yrkeslivet vid 25 års ålder, medan läraren och civil-
ingenjören börjar i sina yrken först vid 30 års ålder. 

Vad kan Allemanspension ge 
ett vårdbiträde, en lärare och 
en ingenjör? 

Vårdbiträdet
Vårdbiträdets yrke kräver inte någon högskole-
examen och att de därmed kan komma ut i arbets-
livet relativt tidigt, vid 25 år. De har en uppskattad 
inträdeslön om 23!050 kr i månaden före skatt. 
Vårdbiträdet går i pension vid 71 års ålder.

Ett sparande på 800 kr i månaden i Allemans-
pensionen skulle räcka för att vårdbiträdet skulle nå 
80 procent av slutlönen i pension. Utbetalningarna 
från Allemanspensionen skulle då motsvara 10% av 
den totala pensionen för individen.

Läraren
Läraren i vårt exempel börjar arbeta vid 30 års ålder 
och går i pension vid 71 år ålder. Personen en ingångs -
lön på 27!000 kr. 

Här ser man effekten av senare inträde i arbetslivet, 
och den lägre nivå på allmänna pensionen. 

För att nå upp till 80 procent av slutlönen behöver 
läraren som lägga undan betydligt mer i Allemans-
pension än vårdbiträden. Totalt måste en lärare 
spara 2!030 kr per månad i Allemanspension för att nå 
80 procent.

Civilingenjören
Vår civilingenjör börjar arbeta vid 30 års ålder och går 
i pension vid 71 års ålder. Personen har en ingångs lön 
på 34!042 kr. 

För att nå upp till 80 procent av slut lönen behöver 
en civilingenjör lägga undan mest i Allemanspension 
av de jämförda grupperna. Totalt måste en civil-
ingenjör spara 2!465 kr i månaden. ●
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Läs mer om förslaget på 
skandia.se/pension80


