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Höjt grundskydd minskar skillnaden i pension mellan de som 
jobbat och inte 
 
Nästa år höjs grundskyddet i pensionssystemet. Det innebär till exempel att 
bostadstillägget för pensionärer blir högre. Dessutom föreslås garantipensionen höjas 
utöver den årliga uppräkningen. Till följd av det minskar skillnaden i disponibel 
inkomst mellan en individ som har arbetat och en individ som inte har det. Det visar 
beräkningar från Swedbank. 
 

- Det är bra att de med lägst pensioner får lite mer i plånboken. Men små skillnader i pension 
mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som inte arbetat, kan ge negativa drivkrafter 
för samhällsekonomin - om människor upplever att det inte lönar sig att arbeta, säger Madelén 
Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.  

 
Mindre skillnad mellan att arbeta och inte 
Skillnaden i disponibel inkomst mellan en nypensionerad undersköterska och en 
garantipensionär med maximalt bostadstillägg är idag knappt 2 300 kronor per månad. Efter 
årsskiftet höjs det maximala bostadstillägget för pensionärer med knappt 1 000 kronor per 
månad. Samtidigt höjs garantipensionen med 200 kronor utöver den årliga uppräkningen.1  
 
Regeringen har aviserat att man också kommer att sänka skatten för pensionärer, men trots 
det kommer det efter årsskiftet ändå bara skilja 1 300 kronor per månad i disponibel inkomst 
mellan en individ med lägre inkomst som har arbetat hela sitt liv och en individ med 
garantipension och maximalt bostadstillägg.  
 

- Efter höjningen av grundskydden kan en garantipensionär med maximalt 
bostadstillägg ha knappt 14 100 kronor att leva på, medan den disponibla inkomsten 
för en nypensionerad undersköterska blir drygt 15 400 kronor. Skillnaden i pension 
mellan att ha arbetat ett helt liv och att inte ha arbetat alls blir alltså bara 1 300, säger 
Madelén Falkenhäll. 

 
800 kronor mer i pension genom förändringar i pensionssystemet 
Det allmänna pensionssystemet är underfinansierat. När det nya pensionssystemet infördes 
under 1990-talet var tanken att pensionsavgiften skulle vara 18,5 procent. Så blev det inte, den 
blev 17,21 procent i stället. Höjer man avsättningen till de 18,5 procent som var tänkt så innebär 
det mer pengar in i systemet, och med det högre pensioner på sikt. Swedbanks beräkningar 
visar att det skulle innebära över 400 kronor mer i pension efter skatt varje månad för en 
undersköterska som är i 25-årsåldern idag.2 
 
Förändringar i premiepensionen kan också vara en väg till högre pensioner. Premiepensionen 
är den del av den allmänna pensionen som placeras i fonder och därmed utvecklas i takt med 
börsen. Individen kan själv välja hur pengarna ska placeras. Varje år avsätts 2,5 procent av 
lönen till premiepension, men som andel av den slutliga pensionen står premiepensionen för en 
betydligt större del, den växer alltså mer.3 Höjer man avsättningen till 5 procent kan man dra 

                                                
1
 Än så länge förslag, men de förväntas finnas med i regeringens budgetproposition senare i höst. 

2
 Höjningen antas göras inom ramen för arbetsgivaravgiften och fördelas mellan inkomstpension och premiepension. Beräkningar 

utifrån Pensionsmyndighetens antaganden 
3
 Den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet har sedan starten varit drygt sju procent per år. Källa: 

Pensionsmyndigheten. Utvecklingen 1995-2017. 



 
större nytta av det och pensionerna blir högre på sikt. För samma undersköterska som ovan 
skulle då pensionen bli ytterligare 350 kronor högre efter skatt per månad, enligt våra 
beräkningar.4 
 

- Genom att öka den totala avsättningen till pension och genom att omfördela så en 
något större andel placeras i premiepensionen kan pensionerna på sikt höjas. För en 
undersköterska i 20-25-årsåldern idag skulle det kunna innebära omkring 700-800 
kronor mer i pension efter skatt varje månad, säger Madelén Falkenhäll. 

   
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62 www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 
sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell 
grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av 
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 
kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 
2019  uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  
  

 

                                                                                                                                                                   
 
4
 Beräkningar gjorda i dagens penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden. Hänsyn är tagen till att inkomstpensionen 

minskar något när en större andel av avsättningen går till premiepension. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 
 
Bilaga. Tabell 
 
 
Skillnad i pension mellan nypensionerad undersköterska5 (19 500 kronor per månad i 
pension) och garantipensionär med maximalt bostadstillägg. Beräkningarna inkluderar sänkt 
skatt för pensionärer.  
Beräkningen utgår från individ som går i pension 2020. 2019 års pension är framräknad för 
att illustrera skillnaden mellan pension och garantipension, det är alltså inte en ökning av 
pensionsnivån i sig. 
 
 
   
 2019 2020 

Disponibel inkomst, pension inkl 
tjänstepension 

15 000 15 400 

Disponibel inkomst, garantipension + 
max bostadstillägg 

12 700 14 100 

Skillnad 2 300 1 300 

 
 

                                                
5
 Arbetat sedan 20 års ålder, går i pension vid 65 års ålder. Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. 


