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Sammanfattning 
Pensionerna behöver stärkas. Inte bara grundskyddet utan även de genomsnittliga 
pensionerna för alla dem som slitit ett helt yrkesliv och som förtjänar en värdig pension och 
ålderdom.  

Premiepensionen utgör en del av den allmänna pensionen och har sedan den infördes på 
90-talet utvecklats betydligt starkare än inkomstpensionen. Genom att omfördela 
pensionsavsättningar från ordinarie inkomstpensionen till premiepensionen kan vi stärka den 
genomsnittliga pensionen kraftigt utan att höja pensionsavgiften. Reformen stärker därmed 
pensionerna utan att kosta en enda krona eftersom den omfördelar pensionsavsättningarna 
mer effektivt. Eftersom en större andel av pensionsavsättningarna går till den del av 
pensionen som den enskilde individen själv kontrollerar stärks även människors möjlighet att 
påverka sin pension. 

Ramar för kommande 
utredningsdirektiv 
Ökade avsättningar till premiepensionssystemet: 

 Avsättningarna till premiepensionen dubbleras till 5 procent från dagens 2,5 procent.  

 Avsättningarna till ordinarie inkomstpensionen minskas med motsvarande belopp till 
13,5 procent så att de totala pensionsavsättningarna förblir oförändrade. 

 Utreda eventuella offentligfinansiella effekter för staten och ålderspensionssystemet  
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Introduktion 
Det svenska pensionssystemet syftar till att ge alla pensionärer en trygg och värdig 
ålderdom. I åratal har pensionssystemet varit både eftersatt och underfinansierat. Många av 
dagens pensionärer är missnöjda, blivande pensionärer är oroliga och oron har spridit sig till 
de yngre generationerna som inte vet vad de kan förvänta sig den dagen de har blivit för 
gamla för att arbeta.  

Det svenska pensionssystemet har en uppenbar målkonflikt där systemet å ena sidan ska ge 
människor starka incitament att arbeta (den så kallade livsinkomstprincipen) och å andra 
sidan skydda äldre från fattigdom genom ett starkt grundskydd. Idag är det liten eller ingen 
skillnad mellan en pensionär som har fullt grundskydd (och därmed förvärvsarbetat väldigt 
lite eller inte alls) och en genomsnittlig pensionär som arbetat ett helt yrkesliv. Detta skadar 
förtroendet för pensionssystemet samtidigt som det minskar incitament för människor att gå 
från bidrag till arbete.  

Under våren genomfördes nödvändiga förstärkningar av grundskyddet för de sämst ställda 
pensionärerna som drabbats hårt av stigande priser på mat, bensin och energi. Vad som 
däremot uteblev var satsningar på alla de pensionärer som inte tar del av grundskyddet men 
som även de har drabbats hårt av prisökningarna. Pensionärer med inkomstpension är, till 
skillnad mot garantipensionärer, även exponerade mot negativ reallöneutveckling eftersom 
inkomstpensionen indexeras mot lönerna snarare än mot KPI. Pensionärer med 
inkomstpension påverkas därmed på samma sätt som den arbetande befolkningen - 
skillnaden är att pensionärerna inte kan påverka sin ekonomiska situation på samma sätt som 
en person som arbetar. Detta innebär även att både nuvarande och framtida pensionärer har 
en stor inflationsrisk eftersom de, genom avsättningar till inkomstpensionssystemet, sparar 
merparten av sin pension på ett icke inflation-skyddat sätt. Inflationen minskar, förutom den 
reala köpkraften, även respektavståndet eftersom skyddet mot prisinflation är relativt 
starkare för garantipensionärer än för medianpensionären som främst får sin pension i form 
av inkomstpension. 

Sammanfattningsvis är pensionsfrågan långt ifrån löst samtidigt som det finns en ovilja bland 
de andra partierna att både lägga mer pengar och göra långsiktigt hållbara reformer som 
stärker pensionerna för de som arbetat. Trots vårens förstärkning av grundskyddet kvarstår 
frågan: Hur säkerställer vi att både nuvarande och kommande generationer får tillräckliga 
pensioner?  
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Nuvarande pensionssystem 
Dagens pensionssystem är till för dem som bott och arbetat i Sverige och omfattar tre delar, 
allmän pension (inkomstpension och premiepension), tjänstepension och privat pension. 
Inom ramen för den allmänna pensionen finns även ett grundskydd som finansieras av 
statsbudgeten: garantipension, bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd. 
Grundskyddet är ett bidrag som är till för dem som haft låg eller ingen arbetsinkomst. 2,3 
miljoner individer har i dag allmän pension och närmare 700 000 får garantipension.  

Grundbulten i det svenska pensionssystemet är livsinkomstprincipen vilket innebär att 
systemet ska tillhandahålla en pension som är proportionell mot den inkomst individen haft 
under arbetslivet. När det nuvarande pensionssystemet infördes på 1990-talet var avsikten 
att inkomst- och premiepensionen tillsammans skulle ge en ersättningsgrad på 60 procent 
av slutlönen. En ökad förväntad livslängd tillsammans med politiska beslut har dock 
försämrat kompensationsgraden så att den idag uppgår till cirka 45 procent för en typisk 
arbetstagare som går i pension vid 65 års ålder, eller 54 procent för den som går i pension 
vid den nuvarande rikt-åldern vid 67 år. Enligt Pensionsmyndigheten (2021) har 
kompensationsgraden fallit under de senaste 20 åren1 vilket tyder på att framtida 
generationer riskerar ännu lägre pensioner. Därmed uppfyller inte den allmänna pensionen 
sitt ursprungliga mål om att uppgå till 60 procent, även om många pensionärer tack vare 
förmåner som tjänstepension har en bättre pension än så. Det är dock långt ifrån alla som 
åtnjuter en bra tjänstepension eftersom storleken på tjänstepensionen beror på lönen, antal 
arbetade år, och hur premierna investerats under arbetslivet.2 

Premiepensionssystemet 
Premiepensionen infördes år 1995 och är en del av den allmänna pensionen. Av de 18,5 
procent som sätts av från den pensionsgrundande inkomsten varje år går 2,5 procent till 
premiepensionen. Premierna som avsätts förvaltas tillfälligt av Pensionsmyndigheten till dess 
att de överförs till spararnas konton i respektive premiepensionsförsäkring (vilket sker en 
gång per år efter att pensionsrätterna fastställts). 

Premiepensionen infördes med syfte att förbättra avkastningen för pensionerna genom 
investeringar på kapitalmarknaden och möjliggöra för pensionssparare att själva välja hur de 
vill placera delar av sitt pensionssparande. Även om avkastningen på aktier historiskt sett har 
varierat stort så har den nominella kapitalviktade värdeutvecklingen sedan startåret varit 8,8 
procent per år i fondförsäkringen. Med hänsyn tagen till inflation har den reala 
värdeutvecklingen varit 7,5 procent per år. 3 

Figuren nedan visar värdeutvecklingen för premiepensionssystemet från år 2000 till 2021 
och vilken värdeutveckling premiepensionskapitalet skulle ha haft om det hade haft samma 
värdeutveckling som inkomstpensionen.  

 

 

1 Pensionsmyndigheten (2021). Hur står det till med pensionerna?  
2 Pensionsmyndigheten (2021). Är pensionerna tillräckliga? 
3 Pensionsmyndigheten (2022). Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021. 



6 

 

Figur 1: Värdeutveckling i premiepensionssystemet sedan start (nominellt) 

 

Källa: Pensionsmyndigheten (2022) 

Som vi kan se i figuren ovan har premiepensionssystemet i genomsnitt gett en betydligt 
högre avkastning än inkomstpensionssystemet för de sparare som varit med sedan år 2000. 
Enligt Pensionsmyndigheten (2022) får dagens pensionärer i genomsnitt cirka 1700 kronor i 
månaden från premiepensionen. 4 Premiepensionen har därmed bidragit till att 
pensionsspararna har högre pensioner än vad de hade haft annars även om avkastningen 
varierar beroende på individuella fondval och när spararna gick in i systemet.  

  

 

4 Pensionsmyndigheten (2022). Premiepensionen: Pensionsspararna och pensionärerna 2021. 
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Principer för reformen 
De bakomliggande grundantaganden som utformat denna reform redovisas nedan. 

Pensionerna behöver stärkas på sikt 
De allmänna pensionerna når inte upp till det mål som sattes vid pensionssystemets senaste 
stora reform på 90-talet. Därför måste pensionerna stärkas inte bara för nuvarande 
pensionärer utan även för kommande generationer. 

Det ska löna sig att arbeta 
Det ska alltid löna sig att arbeta. Detta gäller även för pensionerna. I dag är det många 
gånger liten, eller ingen, skillnad på pensionen mellan de som arbetat ett helt yrkesliv jämfört 
med individer som arbetat lite eller inget alls. Det är därför viktigt med en reform som 
upprätthåller livsinkomstprincipen och värnar respektavståndet.  

 

Möjligheten att påverka sin pension bör stärkas 
Varje individ ska ges så goda förutsättningar som möjligt att själv påverka och stärka sin 
pension. Denna princip ska gälla både för eget sparande och inom ramarna för den allmänna 
pensionen. Det är därför av yttersta vikt att premiepensionen lämnas kvar och ytterligare 
förstärks snarare än försvagas eller tas bort som partier på vänstersidan vill. 
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Ökade avsättningar till 
premiepensionssystemet  
Nedan presenteras förslaget och dess effekter för individer, jämlikhet och de offentliga 
finanserna. 

Omfördelning av pensionsavsättningar från inkomstpension till 
premiepension 
Förslaget går ut på att omfördela pensionsavsättningar från dagens fördelning där 2,5 
procent fonderas i premiepensionssystemet och 16 procent avsätts 
inkomstpensionssystemet. Den nya fördelningen innebär att 5 procent går till 
premiepensionerna och 13,5 procent avsätts till inkomstpensionssystemet. Därmed bibehålls 
de totala pensionsavsättningarna på 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. 

Effekter på individnivå 
Den totala pensionsavsättningen är oförändrad, men en betydligt större andel avsätts till den 
del av pensionen som individen själv styr över. Därmed ökar den förväntade pensionen 
eftersom avkastningen i premiepensionssystemet historiskt överstigit avkastningen i 
inkomstpensionssystemet. Dessutom ökar individens möjlighet att påverka sin (framtida) 
ekonomiska situation till det bättre.  

Enligt beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) och egna beräkningar så stärks 
den framtida månatliga pensionsinkomsten med 3297–7260 kronor (i dagens penningvärde) 
för ett typfall som är född år 2000, går i pension vid 70 års ålder och har en månadslön på 
36 000 kronor om man enbart utgår från historiska data från den svenska aktiemarknaden 
och en ”överavkastning” på 3,7 procent. Om man använder samma typfallsmodell men 
istället antar en ”överavkastning” på 1,7 procent så stärks den framtida månatliga 
pensionsinkomsten med mellan 961 och 1855 kronor enligt Riksdagens utredningstjänst 
(RUT). Detta beror på att avsättningarna till premiepensionen förväntas utvecklas starkare än 
avsättningar till inkomstpensionen i linje med den historiska utvecklingen.  
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Tabell 1: Beräknad framtida pensionsinkomst från sparande i premiepension och inkomstpension, 
för en individ född år 2000, kronor per månad (2021 års fasta priser) baserat på svenska fonder 

 

Källa: Riksdagens utredningstjänst (RUT) samt egna beräkningar. 
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Tabell 2: Beräknad framtida pensionsinkomst från sparande i premiepension och inkomstpension, 
för en individ född år 2000, kronor per månad (2021 års fasta priser)  

År A. 

Fördelning 

(16/2,5)  

kr/mån 

B.  

Fördelning 

 (13,5/5)  

kr/mån 

Skillnad  

mellan  

A och B, 

kr/mån 

2070 18 673 19 634 961 

2071 19 001 20 190 1 189 

2072 18 760 19 989 1 229 

2073 18 523 19 792 1 269 

2074 18 290 19 598 1 308 

2075 18 061 19 407 1 346 

2076 17 835 19 219 1 384 

2077 17 613 19 034 1 421 

2078 17 394 18 852 1 458 

2079 17 179 18 673 1 494 

2080 16 967 18 497 1 530 

2081 16 759 18 324 1 565 

2082 16 554 18 153 1 599 

2083 16 352 17 985 1 633 

2084 16 153 17 820 1 667 

2085 15 958 17 657 1 699 

2086 15 766 17 497 1 731 

2087 15 577 17 340 1 763 

2088 15 391 17 185 1 794 

2089 15 208 17 033 1 825 

2090 15 028 16 883 1 855 

Källa: Riksdagens utredningstjänst (RUT) 
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Effekter på ekonomisk jämlikhet 
Eftersom förslaget innebär att en större andel av pensionsavsättningarna går till 
premiepensionssystemet kan vi förvänta oss en större spridning i inkomsterna bland 
pensionärer. Effekterna för den enskilda individen beror på de månatliga 
pensionsavsättningarna och eftersom de är direkt kopplade till lönen så stärks pensionerna 
mer för dem som har en högre inkomst, upp till taket för allmänna pensionsavsättningar. De 
som tjänar i nivå med, och över, taket för avsättningar till den allmänna pensionen får därför 
största möjliga positiva effekt av förslaget men tack vare taket så gynnar förslaget relativt 
sätt medelinkomsttagare mer än höginkomsttagare även om den absoluta effekten är 
densamma före skatt. 

Förslaget har inte lika stor förväntad positiv effekt på de som har lägre inkomster eftersom 
deras månatliga avsättningar är lägre i absoluta tal. Däremot får de en större möjlighet att 
stärka sin pension genom förslaget och gynnas på så sätt av reformen. 

Reformen har ingen effekt på de som inte arbetat eftersom de inte har någon 
premiepension. Därmed har förslaget heller ingen effekt på de som enbart får pension inom 
ramen för grundskyddet. På grund av detta ökar reformen respektavståndet och bejakar 
därmed livsinkomstprincipen – i enlighet med pensionssystemets syfte och utformning. 

Effekter på offentliga finanser 
Förslaget är kostnadsneutralt såtillvida att de ökade avsättningarna till 
premiepensionssystemet fullt ut ”finansieras” med minskade avsättningar till 
inkomstpensionssystemet. Det uppstår dock en kassaflödeseffekt på statens konsoliderade 
finanser eftersom avsättningarna till inkomstpensionssystemet hanteras som en fordran i 
formen av en pensionsrätt medan premiepensionen fonderas. Förslaget kan även tänkas 
påverka statliga bidrag på lång sikt eftersom högre pensioner kan innebära att färre behöver 
bidrag i form av grundskydd. Höjda pensioner stärker även konsumtionsmöjligheterna vilket i 
sin tur stärker de statliga finanserna tack vare ökade skatteintäkter. 
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Appendix 
Antaganden för beräkningar: 

Beräkningarna i Tabell 1 och 2 utgår från Pensionsmyndighetens typfallsmodell. I 
beräkningarna antas att individen är född år 2000 och börjar arbeta år 2023 för att få med 
hela yrkeslivets besparingar. Detta innebär att individen går i pension år 2070 då riktåldern 
prognosticeras till 70 år vid den tiden. Vidare antar vi i båda alternativ att individen har en 
arbetsinkomst på 36 000 kronor i månaden (2021 års lönenivå) oavsett födelseår.  

I beräkningarna tittar vi endast på förväntade bruttoinkomster från premiepensions- och 
inkomstpensionssparande. Eventuella inkomster från garantipension, tjänstepension eller 
privat pensionssparande är exkluderade. I tabellerna redovisas förväntade pensionsinkomster 
givet befintlig avgiftsfördelning (16/2,5, dvs. 16 procent inkomstpension och 2,5 procent 
premiepension) samt givet att fördelningen sedan införandet av premiepensionssystemet 
istället hade varit 13,5/5.  

I beräkningarna i Tabell 2 tillämpas Pensionsmyndighetens standardvärden vilket bl.a. innebär 
en årlig inflation och en real tillväxt på 0 procent samt en real fondavkastning för sparande i 
premiepension och tjänstepension på 1,7 procent. Det bakomliggande antagandet för denna 
procentsats, är en nominell avkastning på 4 procent för långa räntor och 6,5 procent för 
globala aktier, vilket sammanvägt motsvarar en nominell avkastning på 5,9 procent 
(fördelningen mellan aktier och långa räntor antas vara ca 75/25 i "standardportföljen”). Om 
inflationen antas vara 2 procent innebär detta en real avkastning på 3,9 procent. Från detta 
dras en förvaltningsavgift på 0,3 procent och en administrationsavgift på 0,1 procent vilket 
ger 3,5 procent. För att prognosvärdet ska ge en korrekt relation till den nuvarande 
inkomsten uttrycks avkastningen i prognosen som en ”överavkastning”, dvs. hur mycket 
kapitalavkastningen överstiger den generella löneutvecklingen. I typfallsmodellen för Tabell 2 
antas en framtida lönetillväxt i fasta priser på 1,8 procent, vilket innebär att 
”överavkastningen” uppskattas till 1,7 procent (=3,5–1,8).5 Typfallsmodellen för Tabell 1 utgår 
istället enbart från den historiska avkastningen på den svenska marknaden och 
”överavkastningen” uppskattas till 3,7 procent istället för 1,7 procent. 

 

 

 

 

5 Riksdagens utredningstjänst (RUT) 


